wijnkaart

wit
Viognier ‘Le Bottle’ – Vin de Pays d’Oc – Frankrijk

e

4,80

a 24,00

Chenin blanc – Simonsig Estate – Stellenbosch – Zuid-Afrika

e

6,50

a 30,00

Grenache & Cinsault ‘Le Bottle’ – Vin de Pays d’Oc – Frankrijk

e

4,80

a 24,00

‘AIX Ception’ Les Vignerons du Roy René – Coteaux d’Aix en Provence - Frankrijk

e

6,50

a 32,00

Deze wijn zal u verrassen door de grote aromatische complexiteit, met een zeer lage opbrengst en een oogst in perfecte rijpheid. Noties van
abrikoos, lychees, ananas, perzik en pruim zorgen voor een volle, krachtige, ronde en zachte wijn.

Rijke, sappige smaak met een verfrissend citroentje op het einde. Zongerijpte druiven voegen veel smaak toe aan de concentratie van complexe fruitsmaken in de
mond met hints van honing en rozijnen. De wijn heeft een frisse, knapperige en zijdezachte textuur op de finish.

rosé
Mooie lichte, maar intense rosé kleur. Neus van aardbei, framboos en een vleugje violet. Heerlijk frisse en smaakvolle stijl.

a 60,00

Bleekroze wijn. Geuren van perzik en meloen, met aroma’s van de Garrigue (vegetatie van grassen en lage planten) en een mooie mineraliteit. Explosie van fruit (aardbei,
framboos) en bloemen met een fijn puntje anijs. Frisse, ronde wijn, met een mooie balans en een royale afdronk. Deze rosé blijft lekker lang nazinderen en vraagt om meer, veel meer!

rood

Merlot ‘Le Bottle’ – Vin de Pays d’Oc – Frankrijk 		
e 4,80
a 24,00
Fluweelzachte neus met noties van morellen, pruimen en confituur met een heerlijk frisse toets van wilde aardbeien. Mild van inborst en soepele tannine. Ronde en sappige finale.

Pinot Noir ‘Les Jamelles’– Vin de Pays d’Oc – Frankrijk 		
e 6,50
a 30,00
Fijne, fruitige stijl met veel kersen en een vleugje confijt. Zijn luchtig karakter gaat goed met wit vlees of gevogelte en is ook ideaal om te koelen op warme zomerdagen.

witte kaartwijnen

Verdejo ‘Demimo’ - Arroyo Izquierdo – Rueda – Spanje 			
a 30,00

Licht minerale en aromatische neus met nuances van anijs en pitvruchten. In de mond, vol, rond exotisch fruit met in de afdronk een verfrissend limoentje dat nog even blijft nazinderen.

Grüner Veltliner Classic – Weingut Netzl – Carnuntum – Oostenrijk 			
a 32,00
Heldere lichtgele kleur met groene schakering. Stuivend aroma met veel frisse en minerale toetsen. In de smaak vinden we groene appel, een vleugje pompelmoes,
ananas en noties van honingmeloen. De afdronk is heerlijk strak en wordt begeleid door een pittig pepertje.

Pinot grigio ‘Selezione Cru Ronco Calaj’ – Russolo – Friuli – Italië 			
a 34,00
Mooie lichtgele kleur. Een heel expressieve neus met aroma’s van passievruchten, perzik en salie. Een levendige, pittige wijn, met een mooie zuurbalans en
aanhoudende aroma’s. Rond en vriendelijk. Heerlijk verfrissend en dorstlessend.

Chardonnay Grand Reserva - ‘Toro de Piedra’ - Viña Requingua - Maule Valley – Chili			
a 36,00
Geel met gouden reflecties. Intense neus van ananas, amandelbloesem, peer en vanille. In de smaak wordt dit bevestigd met een weelderig en exotisch mondgevoel.
De finale is mondvullend en heeft een nadrukkelijke houttoets. Lange, zacht gekruide afdronk.

Pouilly Fumé - Domaine Seguin – Loire – Frankrijk 			
a 41,00
Lichtgele kleur. Levendige aroma’s van citrus, pompelmoes, vuursteen, mango en een vleugje granny smith springen uit het glas. Zijn verfrissend karakter
wordt in de mond verdergezet. Minerale, strakke stijl. De afdronk is lang en droog en maakt het pallet weer helemaal klaar voor een volgende slok.

rode kaartwijnen

Malbec ‘Le Clos’ - Ludovic Laur – Cahors – Frankrijk 			
a 31,00
Intense donkere kleur. Typische neus van zwarte kersen, braambessen en een vleugje teer. Smakelijke, fruitige stijl die eenvoudig maar direct drinkplezier
garandeert. Frivool en mooi gestructureerd geheel. Verfijnde tannine en lekker vers fruit kenmerken de overigens zeer aangename afdronk.

Rioja Crianza - Bodega Sendero Royal – Rioja Alta – Spanje 			
a 32,00
Intense robijnrode kleur. Aroma’s van vers rood fruit als zwarte kersen, aardbeien, bosbessen en pruim. Hints van cederhout, zoethout, vanille, kokos en een vleugje cassis.
In de mond domineert hetzelfde fruit begeleid door licht geroosterde en kruidige tonen. Heerlijk evenwichtige en vriendelijke stijl. Smakelijke, lange afdronk.

Pinotage – Vriesenhof – Stellenbosch – Zuid-Afrika 			
a 34,00
Heldere robijnrode kleur. Zwoele, kruidige neus met veel hints van bosvruchten en een licht rokerige ondertoon. Zwarte en rode bessen en een vleugje rijpe aardbei.
Noties van aardse en kruidige tonen, typisch voor Pinotage. Elegante en Bourgondische stijl met veel gevoel voor finesse. Lange, smakelijke en evenwichtige afdronk.

Roma – Epicuro – Lazio – Italië			
a 36,00
Montepulciano, Syrah en Cesanese. Mooie donkerrode kleur met bijna paarse reflecties. Intense en fruitige geuren van rijp, rood fruit, aardbei,
met florale aroma’s, leder en een vleugje kaneel. Zacht en fluwelig in de mond. Wijn met een beetje evolutie en lekkere, complexe tonen.

Zinfandel ‘Angry Bunch’ – Taub Family – Lodi – Californië 			
a 41,00
Donkere, intense kleur met paarse schakeringen. Wilde neus van braambessen, pruimen en een vleugje vlierbes. Impressies van salie, lavendel en vanille.
Lekker vers en weelderig fruit vult de mond ondersteund door een levendig zuurtje en resulteert in een prachtig uitgemeten en lange finale. Gevaarlijk lekker!

