wijnkaart

Wit

Per fles

Rood

Per fles

Bodega Norton Finca La Colonia Torrontes
€27.50

Bodega Norton Malbec Reserva €39

Argentinië - Mendoza
Torrontes
Verfrissend | witte perzik | bloesem | culinair
Intense, maar ook frisse, bloemige en fruitige
aroma’s van onder meer witte perzik,
jasmijn en rozen. Een combinatie van rondheid
en frisse zuren zorgt voor een
gebalanceerde en verfrissende afdronk.

Argentinië - Mendoza
Malbec
Vol | zwart fruit | viooltjes | harmonieus
Sappige en elegante wijn met in de geur complexe
aroma’s van rijp zwart fruit,
viooltjes en tabak. De kenmerkende aroma’s voor
een Malbec dus! De smaak is rond en vlezig,
geconcentreerd en heeft een goede structuur. De
afdronk is harmonieus en lang.

E. Boeckel Gewurztraminer Réserve €42

Motto Zinfandel Unabashed €39

Frankrijk - Elzas
Gewurztraminer
Breed | rozen | gember | gastronomisch
‘De keizer van de Elzas’. Gewurztraminer staat
voor een geheel eigen karakter.
Rijk aan diverse specerijen die breed in de smaak
naar voren komen. Opvallende frisse
zuren geven een fraaie balans. Zeer lange
kruidige afdronk.
Bramìto del Cervo Chardonnay €45

Italië - Umbrië
Chardonnay
Delicaat | ananas | vanille | toast
Het bouquet is fruitig met een zuiver
Chardonnay karakter, tropisch fruit en dan
vooral ananas, mooie vanilletonen en wat toast.
De elegante en zachte smaak met
mineralen heeft een mooie balans, een
schitterende structuur en delicaat hout in de
afdronk.
De naam Bramito betekent ‘de brul van het hert
in de bronstijd’.
Finca Constancia Parcela 52 Verdejo €34

Spanje - Vino de la Tierra Castilla
Verdejo
Krachtig | steenfruit | specerijen | grassig
In de geur diverse fruitaroma’s, zoals abrikozen
en perziken, diverse fijne kruiden,
anijs en venkel, die prachtig combineren met de
houttonen van de lagering. Krachtige
en frisse smaak met wat grassige tonen en een
lange afdronk.

Verenigde Staten - Californië
Petit Syrah, Zinfandel
Frambozen | pruimen | chocolade | peper |
cranberry
Donker, vol en complex. Een Zinfandel barstensvol
fruitaroma’s van pruimen,
cranberry en bramen. Naast het fruit zijn er tonen
van zacht leder. In de smaak chocolade, frambozen
en gekruide specerijen als peper. Een heerlijke ‘dark
red’ uit Californië!
Jackson Estate Vintage Widow Pinot Noir
€47.50

Nieuw-Zeeland - Marlborough
Pinot Noir
Rijp | rood fruit | cederhout | royaal
Klassiek gemaakt met een enorme hoeveelheid
geconcentreerd rood en zwart
bosfruit, samen met tonen van gedroogde
specerijen en cederhout. Harmonie, royale
rijpe tannines en een mooie zuurgraad kenmerken
de wijn.
Beronia Reserva €34

Spanje - Rioja
Graciano, Mazuelo, Tempranillo
Elegant | zwart fruit | vanille | verleidelijk
Verleidelijk en complex bouquet met aroma’s van
zwart fruit, naast zoete specerijen,
zoals kaneel en vanille, en mineralen. Elegante
en goed gebalanceerde smaak, met zijdezachte
sensaties waarin rijpe fruitaroma’s worden
gecombineerd met mint, cacao en tabak.

Rosé

Dessertwijn

Per fles

La Promenade €34

Frankrijk - Provence - A.C. Côtes de provence
Cinsault, Grenache, Syrah
Bleek | Bloesem | Rode bessen | Elegant
Bleekroze kleur, die de expressieve geur en
intense aroma’s niet verraad. Frisse elegante rosé
met tonen van citrus en rode bessen. Deze wijn
heeft een heerlijk ronde en volle afdronk. Mooi
als aperitief of gecombineerd met gegrilde vis of
zeevruchten gerechten.

Mousserend

Per fles

Bodega Norton Cosecha Especial Extra
Brut €45

Per glas of per fles

Nectar Pedro Ximénez €9,95 (Per fles €39.95)

Spanje - Jerez de la Frontera
Pedro Ximénez
Zacht | rozijnen | vijgen | rijk
Pedro Ximénez wordt verkregen uit overrijpe
druiven met dezelfde naam, die zongedroogd
worden zodat ze hun exceptionele hoge
concentratie aan restsuikers behouden. De rijping
in het criadera systeem en de rijke Pedro Ximénez
druif maken Nectar tot een krachtig en volle zoete
sherry met de smaak van rozijnen en zongedroogde
vijgen.
Boschendal Vin d’Or €13,95 (€49.95 per fles)

Zuid-Afrika - Franschhoek
Chenin Blanc, Riesling
Rijk | tropisch | honing | geconcentreerd
In de geur van deze heerlijke zoete dessertwijn veel
tropisch fruit, citrusfruit en
appel, gevolgd door wat honing. De
geconcentreerde smaak is mooi in balans en heeft
een enorme fruitexplosie. Prachtige zoete afdronk,
maar met frisse citrustonen.

Argentinië - Mendoza
Chardonnay
Elegant | tropisch fruit | vanille | verfrissend
Mooie mousserende wijn van de Chardonnay
druif. De elegante smaak is een
schitterende combinatie van een fluwelen
zachtheid en rijpe fruittonen met heerlijke
belletjes. Kenmerken van deze mooie wijn zijn
de mooie balans, de intense aroma’s, de ronde
delicate structuur, de lichte vanilletonen en een
lange afdronk.

Acqua panna 75cl. €6.50

Nicolas Feuillatte Brut Réserve €89.95

S. Pellegrino 75cl. €6.50

Frankrijk - Champagne
Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir
Verfijnd | citrusfruit | kruiden | frisse zuren
De mousse is zeer verfijnd, delicaat en
fluweelzacht. In het veelbelovende bouquet
aroma’s van wit fruit, zoals appel, peer en perzik,
en diverse specerijen. Zacht, frisse aanzet. In de
elegante smaak wordt citrusfruit gecombineerd
met iets van appel. Gevolgd door een lange
afdronk met opvallend frisse zuren.

Water

Per fles

Huiswijnen
Witte wijn

Rode wijn

Rosé

Gentry Chardonnay €4.95 (€22.50 per fles)

Gentry Merlot €4.95
(€22.50 per fles)

Gentry Rosé €4.95
(€22.50 per fles)

Frankrijk - Languedoc
Elegant | geel fruit | amandelen | modern

Bodega Norton Finca La Colonia Sauvignon
Blanc €5.50 (€25.50 per fles)
Argentinië - Mendoza
Stuivend | citrusfruit | groene kruiden | verfrissend

Masi Pinot Grigio €5.95 (€27.50 per fles)
Italië - Veneto
Fris | perzik | mineralig | mooi zuurtje

Frankrijk - Languedoc
Elegant | viooltjes | zwart
fruit | modern

Frankrijk - Languedoc
Bleek | verfrissend | rood
fruit | modern

Bodega Norton
Finca La Colonia
Cabernet
Sauvignon €5.95
(€27.50 per fles)

Argentinië - Mendoza
Sappig | bramen | bessen |
lange afdronk

Mousserende wijn

Dessert wijn

Bodega Norton Cosecha Especial Extra Brut,
Chardonnay €7.50 (€45 per fles)

Nectar Pedro Ximénez €8

Argentinië - Mendoza
Elegant | tropisch fruit | vanille | verfrissend
Mooie mousserende wijn van de Chardonnay druif. De
elegante smaak is een schitterende combinatie van een
fluwelen zachtheid en rijpe fruittonen met heerlijke belletjes.
Kenmerken van deze mooie wijn zijn de mooie balans,
de intense aroma’s, de ronde delicate structuur, de lichte
vanilletonen en een lange afdronk.

Spanje - Jerez de la Frontera
Zacht | rozijnen | vijgen | rijk
Pedro Ximénez wordt verkregen uit overrijpe druiven met
dezelfde naam, die zongedroogd worden zodat ze hun
exceptionele hoge concentratie aan restsuikers behouden.
De rijping in het criadera systeem en de rijke Pedro Ximénez
druif maken Nectar tot een krachtig en volle zoete sherry met
de smaak van rozijnen en zongedroogde vijgen.

Water
Acqua panna 75cl. €6.50
S. Pellegrino 75cl. €6.50

