Wijnkaart

Wit

WIJNEN
LA CROIX BELLE | Caringole Blanc | GL4.65 FL25.00
Languedoc, frankrijk | 50% chardonnay & 50%
sauvignon
Wijn met een expressieve neus van perzik, peer, citrus & een
frisse aanzet met een lange afdronk.

NITIDA | sauvignon blanc | GL4.65 FL25.00
Durbanville, Zuid-Afrika | 100% sauvignon blanc
Een compositie van perzik, passievrucht en blauwe bessen
gecombineerd met sinaasappel & abrikoos. De gelaagdheid zorgt
voor een verrassende wijn.

VINICOLA DE CASTILLA | Guadianeja | GL4.65
FL25.00
D.O.P, La Mancha, Spanje | 100% airén encascado
Een lichte, frisse en gebalanceerde wijn met geuren van groene
appel, anijs en venkel.

LA CROIX BELLE | chardonnay | GL4.65 FL25.00
Languedoc, Frankrijk | 100% chardonnay
Een lichte houttoon, aroma’s van kweepeer, citrus & noten. wijn
van topklasse.

CREATION ESTATE | viognier | GL6.00 FL30.00
Hemel-en-aarde vallei, Zuid-Afrika | 100% viognier
Een rijke, fruitige wijn met een romig mondgevoel, aroma’s van
wit fruit & bloemen, aangevuld met een knisperende mineraliteit.

CLOUDS | chenin blanc | GL6.00 FL30.00
Stellenbosch, Zuid-Afrika | 100% chenin blanc
Wijn met een expressieve neus van kweepeer, citrus & peer.
Het is een volle & gebalanceerde wijn met een lichte mineraliteit.

FORCHIR ‘ROSADIS’ | pinot grigio | GL6.00 FL30.00
Friuli D.o.c., Italië | 100% pinot grigio
Deze wijn ruikt naar witte bloesem & tropisch fruit met een lichte
kruidigheid. Een gebalanceerde wijn met body, zeer fris & zacht.

SENORIO DE RUBIOS | Leneas | GL6.00 FL30.00
Rias Baixas D.O. | 100% albarino
Een wijn met een intense geur van steenfruit met lichte
florale tonen.

BERNARDUS | chardonnay | FL42.00
Californië, Verenigde Staten | 100% chardonnay
Rijk & vol van smaak.

LOBO DE VASCONCELLAS | reserva white | FL46.00
Evora, Portugal | 2020 50% arinto 50% verdelho
Een frisse wijn met zachte tonen van citrus, bloemige
aroma’s en hoge mineraliteit.

CHÂTEAU DE SAINT LOUANS | chenin blanc | FL50.00
Loire (Chinon), Frankrijk | 100% chenin blanc
Een volle, maar zachte wijn met tonen van eiken, vanille en
boter. Aroma’s van honing, abrikoos, perzik en peer.

TEMENT RIED ZIEREGG | sauvignon blanc | FL80.00
Südsteiermark, Oostenrijk | 100% sauvignon blanc
Een complexe wijn met tonen van citrus, litchi en
zwarte bessen. De wijn heeft een mooie lange afdronk.

Rood
WIJNEN

LA CROIX BELLE | caringole rouge | GL4.65 FL25.00
Languedoc, Frankrijk | 65% syrah, 20% merlot, 15%
carignan
Een ronde, zachte wijn met intense geur van bessen en fijne
kruidigheid.

EL OPPURTUNISTA | malbec | GL4.65 FL25.00
Mendoza, Argentinië | 100% malbec
Een frisse, fruitige wijn met de geur van rijp rood fruit.

ARESTI TRISQUEL | gran reserva carménère |
GL4.65 FL25.00
D.O. Curicó Valley, Chilli | 100% carménère
Een verrassende en stevige wijn met de geur van rijp fruit,
kruiden, maar ook drop en pure chocolade. De smaak van
deze wijn hint naar rijp rood fruit, leer & hout.

CUPANI | rioja D.O.C.G. | FL35.00
La Rioja D.O.C.G., Spanje | 100% tempranillo
Een fruitige, intense en complexe wijn met geuren van
braam, kers, rozenbottel, tijm en zwarte peper.

OGIER | crozes-hermitage l’orientale | FL42.00
Rhone, Frankrijk | 100% syrah
Een mooie gebalanceerde wijn met aangename tonen van
frambozen, zwarte bessen en wat tonen van leer en kruiden
met een lange afdronk,

LOBO DE VASCONCELLAS | reserva red | FL46.00
Evora, Portugal | 30% Syrah, 25‰ Alicante Bouschet,
25‰ Cabernet Sauvignon, 20‰ Touriga Nacional.
Een harmonieuze wijn met een mooie structuur en tonen
van rood fruit en kruiden.

ESTEBAN MARTÍN | joven | GL4.65 FL25.00
D.O.P. Carineña, Spanje | 85% garnacha, 15% syrah

BATASIOLO | barolo D.O.C.G. | FL49.00
Piemonte, Italië | 100% nebbiolo

Een volle en gebalanceerde wijn met de geur van rood fruit
met framboos als boventoon en hints van truffel.

Een fluweelzachte, volle en complexe wijn met nuances van
zwarte kers, pruimen, chocolade, drop en tabak.

THE FAMILY COPPOLA | zinfandel diamond
collection | FL35.00
Californië, Verenigde Staten | 100% zinfandel

CESARI | amarone della valpolicella classico |
FL53.00
Veneto, Italië | corvina, molinara, rondinella

Een soepele wijn met een lichte kruidigheid en geur van
frambozen, vanille & peper.

Deze wijn heeft aroma’s van kersen, pruimen, kruiden & tabak.

CLOUDS | pinot noir | FL35.00
Stellenbosch, Zuid-Afrika | 100% pinot noir

CHÂTEAU DE SAINT LOUANS | cabernet franc |
FL56.00
Loire (Chinon), Frankrijk | 100% cabernet franc

Een complexe en frisse wijn met precies de juiste balans
tussen de zoete en zure fruittonen & het eikenhout.

Deze wijn heeft aroma’s van eikenhout en zwart fruit met een
aardse ondertoon.

CASTAGNOLI | chianti classico D.O.C.G. | FL35.00
Castellina, Chianti Classico D.O.C.G., Italië | 100%
sangiovese

FINCA EL ORIGEN | phi | FL63.00
Mendoza, Argentinië | 100% cabernet sauvignon

Geuren van rood fruit en de smaak van kers, rode pruim &
eikenhout.

De wijn kent tonen van blauwe en zwarte bessen, perper, vanille
& chocolade. Een stevige wijn met een lange afdronk en veel
smaak.
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R
Rosé

WIJNEN
LA CROIX BELLE | caringole rosé | GL4.65 FL25.00
Languedoc, Frankrijk | 50% syrah, 50% grenache
Een lichtroze, verfrissende rosé met de smaak van rood fruit
& lichte kruidigheid.

LA CROIX BELLE | le champ des grillons | FL35.00
Languedoc, Frankrijk | 60% syrah, 40% grenache
noir
Een zeer elegante wijn met een harmonieuze smaak. geur
van florale tonen, rijp fruit & verschillende kruidenthema’s.

CHÂTEAU D’ESCLANS | whispering angel |
FL35.00
Côtes de Provence, frankrijk | grenache, cinsault,
rolle

CHÂTEAU D’ESCLANS | les clans | FL85.00
Côtes de Provence, frankrijk | 75% grenache, 25%
rolle
Les Clans is een atypische rosé. Hij krijgt namelijk een
houtrijping van 10 maanden. Hierdoor krijgt de wijn een
smaak van vanille, boter & amandelen.

DOMAINE OTT | etoile | FL125.00
Côtes de Provence, Frankrijk | 80% grenache, 20%
mouvèdre
Een explosie van aroma’s van citrus & exotisch fruit. Het
complexe ensemble wordt opgetild door een vleugje wilde
perzik & frambozen. De wijn is zijdezacht, met een volle
afdronk.

Een mooie rosé met een aromatisch bouquet. Een elegante
wijn met een mooie frisheid & lichte kruidigheid. intense
smaak met aroma’s van abrikozen, rode bessen & aardbeien.

CHÂTEAU D’ESCLANS | rock angel | FL51.00
Côtes de Provence, Frankrijk | grenache, rolle
Deze wijn heeft een nog complexere smaak en opbouw dan
de whispering angel en is met recht het grote broertje. Een
elegante rosé met een mooie frisheid & lichte kruidigheid.

Bubbels

BUBBELS
VEGAMAR | dominio de calles cava brut | GL6.50 FL32.00
Valencia D.O.P., spanje | 85% macabeo, 15% chardonnay
Begint met fruitige aroma’s van groene appel en peer & eindigt bloemig.

MUNTZ | champagne brut millésime 1e cru | FL56.00
Champagne A.O.C., Frankrijk | 85% pinot noir, 3% pinot meunier, 12% chardonnay
De geur van vers gebakken broodjes, rode bessen & een hint van amandel & honing.

