GL AASJE WIJN
OF BUBBELS

Glas cava										€ 7.00

There’s always time for
a glass of wine

WIJNKAART

Glas witte huiswijn									€ 4.70
Glas rode huiswijn									€ 4.70
Glas rosé huiswijn									€ 5.00
Glas zoete huiswijn									
€ 5.20

BUBBELS
CHAMPAGNE

VEUVE ELISABETH BRUT 								€ 55.00
Mooie combinatie van 55% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier en 5% Chardonnay.
Mooie goudgele kleur, fijne pareling.
Tropisch fruit en bloemen in de neus, Fijne, ronde frisse smaak.

CAVA

PORTACELI BRUT										
€ 30.00
50% Macabeo, 30% Xarel-lo en 20% Parellada.
Bleekgele kleur met een doorzettende mousse; door zijn rijping op gist,
een rijke complexe geur en aangenaam fruit. De smaak is harmonieus, fris, elegant en een beetje
honingachtig. Een ideaal aperitief en alternatief voor champagne.

Save water
and drink champagne

BUBBELS

HUISWIJNEN
WITTE WIJN

El Bar Argentino Chardonnay 								
Mendoza - Argentinië

€ 25.00

Bloemimpressies in de geur, abrikoos en perzik.
Smaak is harmonieus, fris en elegant.

RODE WIJN

El Bar Argentino Malbec 									
Mendoza - Argentinië

€ 25.00

Mooie dieprode kleur. Aroma van zwart fruit, pruim en viooltjes.
Smaak, herbaal met wat chocolade, zachte tannines.

ROSE WIJN

ROSE CHIARETTO BARDOLINO 							
Veneto - Italië
Strogeel met groene schijn, open neus, intens met florale toetsen.
Fijn en met veel finesse, heerlijke frivole rosé.
Ideaal bij zeevruchten, rauwe vis, vis klaargemaakt in de oven of gegrild.

HUISWIJNEN

€ 27.00

WIT TE WIJNEN
Pecorino; Terre di Chieti, IGP								 € 25.00
Terre degli Eremi - Italië
Qua geur, groene appels, limoen en vers gemaaid gras.
De smaak is knisperend, vol en met een zeer mooie zuurbalans.
Een mooie begeleider van oesters, schaal- en schelpdieren.
La Rose Blanche; Beaujolais, AOC 							€ 29.00
Vignerons des Pièrres Dorées - Frankrijk
Chardonnay uit het zuidelijk deel van de Bourgognestreek.
Heeft aroma’s van witte rozen en citrusfruit; qua smaak rijk, fris en wit fruit; ideale aperitiefwijn.
Domaine de Sainte-Cécile; Pays D’Oc, IGP 						€ 30.00
Viognier - Frankrijk
Expressief en fruitig, met aroma’s van witte bloemen en van perzik.
Smaak is rijk en evenwichtig, prima mondgevoel.
Dueuve, Bianco Friuli, DOC		
Bertani - Italië
Pinot Grigio & Sauvignon Blanc

						 € 33.00

Harmonische balans tussen het optimale van de 2 druiven; body en elegance van Pinot Grigio en
de fijne agrum-aroma’s van de Sauvignon Blanc.

Montagny 1er Cru, AOC, Montcuchot 					 		€ 45.00
Vignerons de Buxy - Frankrijk
Uit het hart van de Bourgogne, Côte Chalonnaise Montagny 1er Cru, een pareltje.
100% Chardonnay. Aroma’s van rijp wit fruit, met een balsamico-impressie.
In de mond een aangename rondeur, erg complete wijn.
Esporão Branco, Reserva, Alentejo DOC 							€ 50.00
Herdade do Esporão - Portugal
Antão Vaz, Arinto, Roupeiro, Semillon en anderen.
Verse groene kruiden, okkernoot, citrus en peer.
Smaak is vol en rijk; duidelijk proefbaar is de houtlagering.
Sancerre AOC 											€ 50.00
Domaine Le Montoire - Frankrijk
100% Sauvignon Blanc. Heerlijke impressies van vers gemaaid gras en citrus. Kalkrijke bodem
waardoor een mooie mineraliteit; soepel en fruitig en strak.
Chablis, Premiere Cru, Vaillons, AOC 							€ 60.00
Simonnet-Febvre - Frankrijk
Uiteraard 100% chardonnay.
Mooie aroma’s van geroosterd brood, boter en witte bloemen; in de smaak, honing en perzik.
Vol van smaak en een lange afdronk.

WITTE WIJNEN

RODE WIJNEN
Vecchio Marone, Primitivo di Puglia, IGP					

€ 27.00

Edizione Privata - Italiê
Donker, robijnrood, herkenbaar aan de geuren van rood en zwart fruit, laurier en specerijen.
In de smaak, mooie zachte tannines, groene kruiden en ‘n beetje chocolade.
Mâcon Azé, AOP										 € 28.00
La Cave D’Azé - Frankrijk
Gamay uit het zuidelijk deel van Bourgogne.
Mooie kersenrode kleur.
Klein rood fruit en zachte kruidigheid, soepel en rond in smaak, fris en toegankelijk, misschien
lichtjes koelen?
Carmenere Riserva 									€ 30.00
Yaku - Chili
Intens robijnrode kleur. Mooie kruidige neus met aroma’s van rode kersen,
nootmuskaat en chocolade. Mooi sappig in de mond, vet en mooi
uitgebalanceerd. Krachtig maar zacht.

Rioja, Gran Reserva, DOC 									€ 33.00
Bodegas Montelciego - Spanje
Mooie, fonkelend dieppaarse kleur. Zwarte bessen, kersen,
kruidnagel, vanille en hazelnoten in de neus. De smaak is zacht en elegant en toch complex.
Deze wijn is complex uitgebalanceerd en heeft zachte taninnes.

Gigondas, Cru des Côtes du Rhône, AOP 							€ 44.00
Le Pas de Montmirail - Frankrijk
Grenache, Syrah, Mourvèdre. Krachtige neus en grote souplesse.
Intens rood fruit, specerijen en leer. Zeer aanwezig en harmonieus, zeer verfijnd en compleet.
Saint-Emilion Grand Cru, 									€ 50.00
Les Charmes de Grand Corbin - Frankrijk				
65% Merlot, 18% Cabernet Sauvignon, 17% Cabernet Franc.
Mooie rijke fruitneus, cassis en kersen, vleugje kruidnagel.
Elegante tannines, de perfecte begeleider van lamsvlees.
Barolo, DOCG											€ 60.00
Beni di Batasiolo - Italië - 100% Nebbiolo
Stevig warm rood, bruin. Aantrekkelijk weelderig bouquet, kirsch, framboos, truffel, cacao.
Mond vullend breed van smaak, vanille en cederimpressie.

RODE WIJNEN

