WIJN

Wit
WALLY VAL DE LOIRE
Sauvignon Blanc
Loire, Frankrijk

3,95/20,50

Klassiek en zuiver met aangenaam wit fruit; kruisbes, citrus,
vlierbloesem en mineralen. Heerlijk dorstlessend!

VERDICCHIO ♡
DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO
Trebbiano, Malvasia
Marche, Italië

4,50/24,50

5,50/29,50

Setubal, Portugal
Strogeel van kleur en rijk van smaak. Ruik limoen en subtiele hou-

41,50

Deze Bourgogne is vol, rond en romig. Pure chardonnay van oude
stokken. Rijp fruit in de neus, karamel en boterbabbelaar in de lange afdronk. Een heel aangename en
elegante krachtpatser.

49,50

Prachtige uitgebalanceerde wijn uit Stellenbosch, Krachtig en vol,
met rijpe meloen en peer. De chenin van oude stokken en de sur
lie rijping geven de wijn z’n complexiteit. Muscat geeft de bloemigheid en de invloed van de oceaan zorgt dat de

frisheid behouden wordt.

tinvloeden, een complexe wijn met lange afdronk.
REY SANTO
Verdejo
Rueda Spanje

♡

HAARLEM TO HOPE
Chenin blanc, Semillon, Muscat
Stellenbosch, Zuid-Afrika

Een klassieker met licht-gouden kleur. Tonen van appel en perzik
en een eetlust opwekkend bittertje in de afdronk.

CATARINA
Fernao Pires, Arinto, Chardonnay

DOMAINE DE LA VERPAILLE
Chardonnay
Macôn-Villages, Frankrijk

Rose

4,50/24,50

LOPEZ DE HARO
4,50/24,50
Garnacha Tinta, Tempranillo
Rioja, Spanje

Heerlijk stuivend wit uit de Rueda; frisse
grapefruit, tropische fruit en mineralen.
De zomer in je glas!

Intense aroma’s van framboos en
aardbei, citrus zorgt voor een goede
balans. Prachtig als aperitief, maar is ook
serieus genoeg om bij te eten.

GARDACHO
Garnacha Blanca
Navarra, Spanje

QUAT SAISONS,
6,50/36,50
CHATEAU LA MASCARONNE
Cinsault, Grenache noir,
Cotes de Provence A.C. , Frankrijk

26,-

Wat een vondst! Een heerlijk kruidig glas.
Bloemige tonen en een beetje festini
perenijs, kun je dat zeggen...? Nou,
we doen het toch.

CUVEE 448 S.L.M.
♡
CANTINA GIRLAN
Pinot Bianco, Chardonnay
en Sauvignon Blanc
Alto Adige, Italië
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37,50

Bubbels

Geurend wit fruit; witte bessen, perzik en rijpe peer. De
berglucht van de alpenweide (zuiver, lentebloesem) wordt hier
gecombineerd met groene bladkruiden als munt en dragon.

REGUEIRO
Alvarinho, Trajadura
Vinho Verde, Portugal

27,50

Wijnhuis Quinta do Regueiro combineert moderne techniek en
traditie in het vinho verde gebied. De traditionele druiven uit dit
gebied rijpen langer dan normaal, en dat zorgt voor tonen van meloen en peer. Een heldere strogele wijn met karakter en
complexiteit.

CORAL DO MAR
Abariño
Rias Baixtas, Spanje

Meermalen bekroonde rose van het
befaamde landgoed Miraval. Rijpe watermeloen en perzik en veel mineraliteit uit de
bodem. Een slokje en het wordt zomaaaaar
zomer!

36,50

OLE! Tropisch, perzik, bloemig. De frisse citrustonen zorgen voor
een goede balans, met en een bittertje van de geconfijte schil en
mineralen in de afdronk. U leest het goed een mooi complex glas.

POIRIER BRUT
Chardonnay en Arbois
Loire, Frankrijk

6,50/42,50

De specialiteit van Louis de grenelle. Mooie verleidelijke mousserende
wijn. Gemaakt volgens de “methode traditionnelle”. Fris droog met
smaken als wit fruit en rijpe peer. Vive la fete!

LUISA FRIZZANTE, GIOL
Merlot
Veneto, Italië

4,95/25,-

Als je iets naar je moeder vernoemt moet het wel goed zijn;
Bruisende bio dynamische rose met smaken van
framboos & bosaardbei uit Veneto. Fun in the sun!

P.s.
Wij serveren ook verschillende wijnen per glas.
Vraag gerust naar onze selectie of naar een bijpasssend
wijnarrangement. Wijnarrangement 3-gangen va.15,-

