Huiswijn
La Croix Belle Chardonnay

Druif: Chardonnay
Streek: Côte de Thongue, Languedoc-Roussillon

Een pittige Chardonnay met hints van zomerbloemen en
kweepeer.

La Croix Belle Caringole Rosé

Druif: Grenache en Syrah
Streek: Côte de Thongue, Languedoc-Roussillon

Levendig, fruitig in de neus. Mooie mix van fruit en kruidigheid

Glas: € 4,20
25 cl: € 8,50
50 cl: € 16,50
Fles: € 24,30

Glas: € 4,20
25 cl: € 8,50
50 cl: € 16,50
Fles: € 24,30

La Croix Belle Syrah

Druif: Grenache en Syrah
Streek: Côte de Thongue, Languedoc-Roussillon
Mooie soepele syrah. Hier ligt de nadruk op de fruitigheid met
een kleine kruidenmix in de finale.

Glas: € 4,20
25 cl: € 8,50
50 cl: € 16,50
Fles: € 24,30

Suggestiewijn per glas

Wit: Clos Perdiz Chardonnay Viognier

Glas: € 6,00

Rosé: Marques De Riscal Rosado

Glas: € 6,00

Rood: Révélation Cabernet Merlot

Glas: € 6,00

Rood: Indomita Gran Reserva

Glas: €6,00

Druif: Chardonnay en Viognier
Streek: Central Valley, Chili

Druif: Viura en Garnacha
Streek: La Rioja, Spanje

Druif: Cabernet Sauvignonen Merlot
Streek: Languedoc-Roussillon, Frankrijk

Druif: Cabernet Sauvignon
Streek: Maipo Valley, Chili

Kelderresten
Albet i Noya Curiosa rosat (Rosé)

Druif: Pinot noir en Syrah
Streek: Catalunya, Spanje

Fles: € 25,70

Verleidelijke diepe roze kleur. Open boeket van kriek, kers en
ander rood pitfruit. Fris in aanzet en fruitig. Zoetere rosé wijn.

Solar de Urbezo (Rood)

Druif: Garnacha, Cariñena en Merlot
Streek: Aragón, Spanje

Fles: € 30,60

Intens kersrood en parfums van specerijen zoals vanille,
kardemon en peperkoek. Braambes en zwarte bes domineren het
fruitpalet.

Viñatigo (Rood)

Druif: Negramoll
Streek: D.O. Islas Canarias, Tenerife

Fles: € 45,30

In kleur reeds tamelijk geëvolueerd. Zacht van smaak met een
opvallend vulkanisch karakter, verfijnd met zelfs een ziltige
toets, koffie-aroma en zachte tannine.

La Maisonnette (Rood)

Druif: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot
Streek: Côtes de Bordeaux, Frankrijk
Delicaat bouquet gecombineerd met tonen van zwart fruit.
Vlezig vol en goede structuur in de mond.

Fles: € 26,60

Witte wijnen
Torres Viña Sol
Druif: Parellada en garnacha blanca
Streek: Penedès, Spanje
De parellada geeft de wijn soepele, ronde en zachte smaken mee.
De garnacha blanca zorgt voor een aangename fruitigheid en
milde zuren. Frisse tonen van fruit gaan gepaard met een licht
zoetje.

Fles: € 30,70

Marieta Albariño

Druif: Albariño
Streek: Rias Baixas, Spanje

Fles: € 29,00

Spanje

Deze lichte en fruitige wijn heeft perzik, appel, meloen en citrus
in de neus. Hij heeft een lange afdronk met een lichte tinteling en
is een perfect alternatief voor een pinot blanc.

Cabellut Ella Charles
Druif: Macabeo, Sauvignon Blanc
Streek: Catalunya, Spanje
Macabeo geeft deze wijn een rondere swing en body en de
Sauvignon maakt hem strakker en mineraal. Het glas vertoont
een lichtgele kleur met groene reflecties. Ella Charles heeft een
mooie neus met geuren van witte bloemen, citroen en zeste,
perziken en een vleugje gedroogde abrikozen. In de mond
transformeert de wijn in roze pompelmoes met lengte en
complexiteit. Een unieke combinatie die je moet proeven en
genieten.

Fles: € 35,50

Cabellut Xarel-Lo

Druif: Xarel-Lo
Streek: Catalunya, Spanje

Eigenzinnige wijn van de beroemde ‘Cava’ druif, een wijn met
frisse zuren, droog, licht en aromatisch met een typische ‘Terroir’
geur die volledig tot zijn recht komt na het walsen in het glas tot
geuren van gemaaid gras, venkel en wit fruit.

Fles: € 30,70

Pasqua Passimento Romeo & Juliet

Italië

Druif: Garganega en Fiano
Streek: Veneto, Italië

Fles: € 26,80

De wijn heeft een gelige kleur met intense aroma’s van citrus,
perzik en amandelen. De smaak is zacht en zeer vol.

Alturis Pinot Grigio

Druif: Pinot Grigio
Streek: Friuli, Italië

Een verfijnd boeket, breed en complex, met hints van tropisch
fruit, citrus, hooi, broodkorst en geroosterde amandelen. De smaak
draagt de aroma's uit en is intens, vol en fruitig met droge finale.
Een opmerkelijke elegantie en plezierigheid.

Fles: € 30,60

Indomita Late Harvest 50 cl (zoet)

Chili

Druif: Gewürztraminer - Sauvignon Blanc
Streek: Casablanca, Chili

Fles: € 25,30

Honingkleurige wijn. Het is een combinatie van bloemige, zoete
aroma's (perzik, meloen), diep en krachtig.

Clos Perdiz Chardonnay Viognier

Druif: Chardonnay en Viognier
Streek: Central Valley, Chili

Deze wijn heeft een aangename, niet overdreven fruitigheid en
evenwichtige balans tussen fruit en zuur. Vet van textuur met
vrij lange afdronk. Chardonnay en Viognier zijn 2 druivenrassen
die perfect harmoniëren.

Frankrijk

Druif: Sauvignon
Streek: Loire, Frankrijk

Fles: € 26,20

Sancerre
Fles: € 39,00

Geur van citrus en gemaaid gras. Droog en levendig in de mond
met de smaak van kruisbes, buxes en citrus.

Saint Véran La Source des Fées

Druif: Chardonnay
Streek: Bourgogne, Frankrijk

Deze Saint-Véran is subtiel en krachtig met exotische elegantie.
Zonder vatrijping is het maximum uit de Chardonnay druif
gehaald en dit door het gebruik van zeer oude wijnstokken.

Fles: € 36,10

Rosé wijnen
Torres de Casta Rosado
Druif: Garnacha
Streek: Penedès, Spanje

Fles: € 27,40

De wijn heeft een dieproze kleur. Deze rosé heeft een neus van
aardbeien en ander rood fruit. De Torres de Casta Rosado is een
immens populaire rosé en kan niet ontbreken op een terras.

Spanje

Cabellut: Zara Josephine

Druif: Garnatxa en Merlot.
Streek: Catalunya, Spanje

De briljante bleekroze kleur geeft je meteen zomerse kriebel. Deze
rosé is zeer puur. Je waant je in een bloemenwinkel met de
klassieke toetsen van aardbeien en frambozen erboven op. De
aroma's exploderen in de mond met een intense fruitigheid.

Fles: € 29,50

Marques De Riscal Rosado

Druif: Viura en Garnacha
Streek: La Rioja, Spanje

Fles: € 28,00

Deze rosé is een smaakvolle frisse wijn. Citrus, frambozen,
bloemen en een aangename sappige afdronk.

Frankrijk

Rosé by Cantarelle

Druif: Cinsault, Grenache en Syrah
Streek: Provence, Frankrijk

Elodie Dieudonné laat de druiven 's nachts plukken. Dit zorgt
voor een mooie frisheid in de wijn en een maximale fruitexpressie.
De perzikkleur en de bloemige, zoetfruitige geur zijn een mooie
voorbode van wat u in het glas mag verwachten: een complexe,
fluweelzachte en verleidelijke rosé.

Fles: € 28,50

Rode wijnen
Torres Sangre de Toro

Druif: Garnacha en Cariñena
Streek: Penedes, Spanje

Fles: € 30,70

In de geur van de Torres Sangre de Toro ontdek je fijne tonen van
donker en rood fruit aangevuld met fijne hints van kruiden. De
wijn is fruitig, levendig en tegelijkertijd zacht van smaak.

Roda Reserva Magnum

Spanje

Druif: Tempranillo, Graciano en Garnacha
Streek: La Rioja, Spanje

Fles: € 115,00

Robijnrood met lichte evolutie. Zacht geurend. Mooi verweven
mix van terroir, sappig fruit, zonnige toetsen, rijpe rode bes, kers,
kruidig accent van de Tempranillo en discretie van het vat.

Cabellut Garnatxa
Druif: Garnatxa
Streek: Catalunya, Spanje
Toegankelijke fruitige wijn van een klassieke Spaanse druif met
een smaakpallet van violetjes, braambessen en aardbeien in mond
en neus. Licht maar toch met een stevig steuntje in de nasmaak,
geen hout.

Fles: € 31,00

Cabellut Cabernet Sauvignon
Druif Cabernet Sauvignon
Streek: Catalunya, Spanje

Fles: € 45,00

Een intense smaakbom, vol, krachtig en versmolten met elegante
tannines. Intens mooi & rood kleurenpalet, rijp fruit van kersen,
pruimen tot aardbeien.

Chili

Indomita Gran Reserva

Druif: Cabernet Sauvignon
Streek: Maipo Valley, Chili

Een donkere robijnrode wijn met mooie versmolten aroma’s van
rode bessen, cassis, karamel en kokosnoot. Een zeer smaakvolle
wijn met een mooie afdronk.

Fles: € 26,60

Italië

Druif: Nero d’Avola
Streek: Sicilië, Italië

Sollazo

Diep kersenrood met violet-kleurschakeringen.
Hij heeft een fruitige neus : kersen, braambessen, frambozen en
pruimen met een adem van kokosnoot, vanille en zoethout.
Kruidige, aangename houttoets.

Fles: € 34,50

Zuid-Afrika

Frankrijk

Révélation Cabernet Merlot

Druif: Cabernet Sauvignonen Merlot
Streek: Languedoc-Roussillon, Frankrijk

Geuren van paprika , licht rokerig door de houttoets met noties
van mokka en vanille. Kruidige aanzet met goed verweven
houttoets. Na de gisting volgt een klassieke rijping op kleine
eikenhouten fusten. Hierdoor smaakt de wijn vol en romig.

Fles: € 27,50

Overhex Wines Survivor
Barrel Wild Yeast
Druif: Syrah
Streek: Swartland, Zuid-Afrika
De kleur van deze wijn is paarsrood. In de neus merkt men witte
peper , Frambozen, viooltjes en zwarte bessen. Deze wijn heeft
een uitgebreid smaakpallet met Chocolade, zwarte peper,
specerijen en rooibos. Rond en vriendelijke wijn met subtiele
tannines.

Fles: € 35,90

