WIJN

Rood
PEDALES
Tempranillo
La Mancha, Spanje

3,75/18,50

6,50/36,50

Handgeplukte druiven met strenge selectie in de wijngaard.
♡
Complexe en krachtige neus van rood fruit. Verfijnde smaak;
elegant en evenwichtig met kenmerkende Pinot-trekjes.
Licht gekoeld op z’n lekkerst!

PASSOFINO
Montepulciano
Abruzzen, Italië

LOPEZ DE HARO
Tempranillo, Crianza
Rioja, Spanje

29,50

EL PAJARO ROJO
Mencia
Bierzo, Spanje

35,50

Perfecte balans tussen fruit- en houttonen. 18 md
gerijpt op eikenvaten. Mooie klassieke Rioja vol rijp fruit. Niet
voor niks 91/100 parkerpunten

32,50

Verleidelijke Italiaan. Donker fruit, licht
rokerig en kruidig. Gul, goed in balans en heerlijk bij gegrild
vlees.

MONFIL
Garnacha,
Cariñena, Spanje

37,50

Alleen al de kleur van deze wijn maakt je enthousiast. Kers
en framboos, een vleugje cederhout. Dan mokka en vanille in
de afdronk.
Genieten hoor!

Onze huiswijn! Heeft een goede balans tussen
roodfruit en een hint van eiken. Soepel met zachte
tannines.

IL BORGO
Pinot Nero 2015
Alto Adige, Italie

MAS LES CABES ♡
Syrah, Grenache, Carignan, Mourvedre
Languedoc-Roussilon, Frankrijk

Biologische rode wijn van de mencia druif uit Bierzo. De wijn
heeft 4 mnd vatrijping ondergaan in kleine eikenhouten vaten. Krachtige jonge wijn met geur van bessen en
rijpe pruimen.

25,50

Een sappige, lichtpaarse wijn, donkerrood
fruit, kersen en een zweempje tabak.
Ook lichtgekoeld heerlijk. Kruidig, fruitsnoepjeszoet en een beetje Almhof
bosbessen. Wat wil je nog meer?

JOMAX ♡
29,50
Spatburgunder,
Sankt Laurent, Portugieser
Rheinhessen, Duitsland

De wijn heeft een helder robijnrode
kleur. Het bouquet geeft aroma’s van
bosaardbeien en frambozen, aangevuld met nuances van hout en zachte
specerijen. De wijn is elegant, krachtig
en eindigt in een ronde afdronk. Door de
complexe smaken is de wijn gastronomisch goed inzetbaar. Biologisch & vegan

ROSSO PICENO
Montepulciano, Sangiovese
Marche, Italië

Ý
Ý
Ý

Ý

Ý
Ý
Ý

Ý

29,50

Aan de oostzijde van de Appenijnen in Marche italie, groeien de Montepulciano en Sangiovese druiven waar deze klassieker van wordt gemaakt.
Dieprobijnrode wijn, vol en elegant. Rijp fruit en
verfijnde tannines.

BEYRA TINTO RESERVA
Tinto Roriz, Jaen
Beira Interior, Portugal

37,50

Sappige moderne wijn. Rode bessen, en kruiden als rozemarijn en munt. 8
maanden houtrijping. Spannend en elegant.

37,50

CATENA
Cabernet Franc
Mendoza, Argentinië

34,50

Sappige moderne wijn. Rode bessen,
en kruiden als rozemarijn en munt. 8
maanden houtrijping. Spannend en elegant.

Ý
Ý

MAASTRICHT WINES ♡
Merlot
Stellenbosch, Zuid-Afrika

Wat een feest! Een rijk boeket van
amarenen, aardbei, framboos, maar ook
vanille en caramel. Vol en stevig door 12
maanden houtrijping.
Elegant en met soepele tannines.

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

