OPEN WIJNEN
WIT
Droog, Vol, Fruitig
Val d’oca , Valdobiadene

Glas 8.50/ Fles 37.50

Proscecco, Veneto, Italie
Elegant, mooi strogeel, fruitige noten samen met een boeket van bloemen , een typisch voorbeeld
van Prosecco , vol in de smaak ,delicaat, droog, maar harmonieus.

Fris, Elegant, Fruitig
Crudo, Sicilië-Italie

Glas 7.50/ Fles 36.50

Catarrato, Zibibbo
Mooi fris bio wijn, iets tropisch, met een subtiel zoetje in de afdronk. Dit zoetje komt van de Zibbido:
druif. Crudo betekent ‘rauw’ zeker een mooi beleider in de Japanse keuken .

Helder, Fris, Fruitig
Guy Allion Touraine, A.O.C., Loire- Frankrijk

Glas 5.90/ Fles 29.50

Sauvignon Blanc
Fris en open in de geur, licht exotisch, met groene appel en citrus. Heerlijk frisse zuren, kruisbes en
een vleugje grassigheid. Levendig en sappig

Droog, Fris, Fruitig
Italian Riesling, Levitatio

Glas 5.50/ Fles 26,50

Deze droge witte wijn is een smaakexplosie van witte bloemen en citrus. Fris, levendig, licht en
speels met veel fruit, licht pétillant en een lange afdronk.

Complex, Fris, Fruitig
Aaldering, Stellenbosch- Z.Afrika

Glas 9,50/ Fles 49,00

Chardonnay
Een wijn met veel terroir en kracht. Met rijping op eikenhouten vaten een unieke wijn, daardoor is
deze Chardonnay vol en complex. En het heeft aroma’s van knisperend citrusfruit en rijpe perzik in
de geur. Maar ook wat Vanille en hout.

Vol, Rijp, Zacht
Gnarly Head, California- U.S.A.

Glas 7,60/ Fles 38,00

Chardonnay
Exotische, open en levendig met o.a een lichte toast, fijne vanille, peer, meloen, boter en een
vleugje honing. Typisch Californisch met goede zuren en een weelderige stijl.

OPEN WIJNEN
ROOD
Rond, Fruitig, Licht gekruid
Cum Laude, Pays d’oc, Languedoc- Frankrijk

Glas 5.90/ Fles 29.50

Merlot
Mooi diep paars, rond, zacht en verleidelijk. Wat zwarte bessen, kersen, bramen en pruimen. Heerlijk soepel en afgerond, mooi getypeerd Merlot.
Zacht, Soepel, Fruitig, Licht gekruid
Thelema, Mountain red, West Cape- Z.Afrika

Glas 7.20/ Fles 35.00

Cabernet S., Shiraz, Grenache, Petit Verdot, Merlot, Cabernet Franc
In de geur veel sporen van zwart fruit en een hoge dosis kruiden, pepertjes en dropjes. De smaak
is prachtig, mooie balans, veel zwart fruit en een lange rijpe afdronk. Licht hout-gelagerd.
Vol, Zwart Fruit, Kruidig, Houtgerijpt
Bellingham, Big Oak, Z.Afrika

Glas 7.60/ Fles 37.00

Shiraz, Cabernet Sauvignon
De geur is rijk met heerlijke aroma’s van rijp zwart fruit, chocolade, zoethout, vanille en kruiden.
Perfect balans in smaak door mooie zachte tannines met de kruidigheid van de shiraz.
Vol, Fruitig
Dolcetto d’Alba Batasiolo, Piemonte-italie

Glas 8.50/ Fles 40.00

Dolcetto
De kleur is robijnrood, helder en transparant met paarse tinten. De neus is fruitig en wijnachtig. Vervolgens bij de eerste slok een volle, rijke smaak met een licht amandelachtige afdronk.
Fris, Zacht, Krachtig
Castillo Campo Llano, La Mancha-Spanje

Glas 6.50/ Fles 32.50

Cabernet Sauvignon
Deze bio-vegan is intens en heldere rood-violette van kleur. In de neus aroma’s van rijpe en geroosterde paprika, met een hint van kruiden en rijpe pruim. Mooi in balans met frisheid op het palet. Een
ronde wijn met zachte tannines.
Vol, Zwart Fruit, Krachtig
“The One” Noble Vines

Glas 10.00/ Fles 50.00

Merlot, Zinfandel, Cabernet Sauvignon, Malbec, California-U.S.A.
Merlot en Zinfandel geven fruit voorwaartse noten en zachte tannines. Cabernet Sauvignon biedt
donkere kersensmaken en een stevige structuur. Malbec en andere rode variëteiten kunnen ook in
de cuvee worden opgenomen voor extra complexiteit.

