
GA EROP UIT & KOM BIJEEN

 Rode Wijnen (vervolg)

TUTUNJIAN SINGLE VINEYARD Fles 30,00

Valle de Curicó, Chili
Druiven : 100% Cabernet Sauvignon
Smaakstijl : Het aroma is spannend door een combinatie
van bramen, paprika en chocolade. De smaak is zeer intens
met tonen van overrijp fruit en zeer zachte tannines.

RIOJA CRIANZA Fles 37,50

Finca l’Emperatriz, Rioja, Spanje
Druiven : 90% Tempranillo, 5% Garnacha,
 2,5 % Mazuelo, 2,5 % Viura
Smaakstijl : Kersenrode wijn met de geur van de klassieke
rioja: warm en intens, rijpe pruimen, sinaasappelschil en
tonen van subtiel houtgebruik zoals vanille en wat karamel.
De smaak is rond en aangenaam fruitig met een  goede
structuur; de tannines zijn aangenaam zacht met een
speelse zuurgraad.

ZANTHO ZWIEGELT Fles 36,00

Burgenland, Oostenrijk
Druiven : 100% Zwiegelt
Smaakstijl : Prachtige fruitige geur van aardbeien en
rijpe kersen, met lichte aardse aroma's. In de smaak een
harmonie van fruit, zachte kruidigheid en verfi jnde zuren.
Heerlijke sappige rode wijn.

LE TERTRE DE SARPE – SAINT ÉMILION Fles 42,50

Saint Émilion, Bordeaux, Frankrijk
Druiven : 95% Merlot en 5% Cabernet Franc
Smaakstijl : Elegante bordeaux met zacht, rijp bessenfruit,
ook het gebrande van de vaten is mooi in de aroma’s
geïntegreerd. De wijn heeft een prachtige Merlot stijl
met klasse: fi jne smaak, niet te zwaar met ronde tannines.

Onze wijnleverancier is

vinoloog Freerk de Boer

van Icarius wijnen.

 Dessertwijnen (per glas)

BODEGAS CAMILO CASTILLA Glas 4,75

Navarra, Spanje
Druiven : 100% Moscatel 
Smaakstijl : Uitgesproken, complexe geur van de moscatel-
druif met hints van tropisch fruit, iets caramel en abrikoos.
De smaak is vol en goed gebalanceerd met een klein zoetje.
Ook in de afdronk komt de zuivere smaak van gedroogd fruit,
geroosterde amandel en banaan duidelijk naar voren.

MUSCAT DE RIVESALTES Glas 6,90

Rivesaltes, Languedoc, Frankrijk
Druiven : 100% Muscat
Smaakstijl : De Muscat druif geeft deze dessertwijn een
uitgesproken geur van tropisch fruit, karamel en abrikoos.
In de mond een volle smaak en goed in balans.
In de afdronk komt de heldere smaak van gedroogd fruit,
geroosterde amandel, en banaan duidelijk naar voren. 

Mousserende wijn
 & Champagne

CAVA PARATO BRUT RESERVA Glas 6,90

Penedés, Spanje Fles 49,50
Druiven : 25% Macabeo, 40% Parellada
 25% Xarel-lo en 10% Chardonnay
Smaakstijl : Licht citroengeel-groen uiterlijk met constante
en fi jne bubbels. Jonge, zuivere geur van frisse groene appel,
peer en druif en een gisttoets. In de smaak komt een pittige
mousse naar voren die lang aanhoudt en verder groene
kruiden, citrus en rijpe ananas met een middenhoge
zuurgraad. Deze zorgt voor een verkwikkend, mooi droge
afdronk met tonen van fi jne citrus.

PIOLLOT CHAMPAGNE BRUT RESERVE Fles 64,90

Champagne, Frankrijk
Druiven : 70% Pinot Noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot Blanc
Smaakstijl : Deze droge champagne heeft een complexe
geur van zachte gisttonen, rijpe appel, lichte botertonen en
wat citrus. De mousse is vol stevig en blijft tot na de afdronk
verkwikkend.

vinoloog Freerk de Boer



Naast een beschrijving van de druivenrassen staat een beschrijving van
de smaakstijl vermeld bij iedere wijn. Wij hopen uw wijn-spijs keuze
hiermee te vereenvoudigen. Natuurlijk zijn wij er om u te adviseren.

 Huiswijnen - Wit

T’AIR D’OC CHARDONNAY Glas 4,80

Domaine Gayda, Languedoc, Frankrijk Fles 27.25
Druiven : 100% Chardonnay
Smaakstijl : Aantrekkelijk bloemig en fruitig op de neus.
Tropisch, steenvruchten, mineraal met goed gewicht en
diepte in de mond, frisse afdronk.

HORGELUS COLOMBARD Glas 4,50

Domaine de l’Horgelus, Gascogne, Frankrijk  Fles 26,50
Druiven : 75% Colombard, 25% Sauvignon
Smaakstijl : Dit prachtige huwelijk van Colombard
en Sauvignon onthult citrus en florale aroma’s, zeer
verfrissende fruittonen en vol smaken van o.a: appel,
groene kruiden en witte bloemen.

 Huiswijnen - Rose

HORGELUS ROSE Glas 4,50

Domaine de l’Horgelus, Gascogne, Frankrijk  Fles 26,50
Druiven : 100% Tannat
Smaakstijl : De geur van deze wijn spettert het glas uit! 
Kenmerkend zijn frisse fruittonen van klein rood fruit als
framboos en wat rode rozen. De smaak is droog met
knisperende, smaakvolle zuren en fruitige aroma's.

 Huiswijnen - Rood

ALCEÑO TINTO JOVEN Glas 4,50

Bodegas Alceña, Jumilla, Spanje  Fles 26,50
Druiven : 80% Monastrell, 10% Syrah, 10% Tempranillo
Smaakstijl : Dieprode kleur met een warme geur van stoof-
peer. De wijn heeft een open en toegankelijk karakter met
een uitgesproken smaak van pruimen en gekonfijte kers.

CALDORA MONTEPULCIANO Glas 5,60

D’Ambruzzo Caldora Farnese vine, Italie Fles 28,50
Druiven : 100% Montepulciano
Smaakstijl : De kleur is diep robijnrood.
De geur en smaak is intens, vol en kruidig met 
aanwezig rood fruit

 Witte Wijnen

SUIKKERBOSSIE - EK WIL JOU HÉ Fles 24,25

Boer en Brit, Western Cape, Zuid-Afrika
Druiven : 100% Chenin Blanc 
Smaakstijl : Kraakfrisse wijn met elegantie. Een stuivende
geur van rinse appel en bloemen maken het aroma. De smaak
is eveneens heerlijk fris met goed sappig fruit en een eerlijke
zuurgraad. Eenvoudig doch oprecht en prima in balans.

 Witte Wijnen (vervolg)

CONDAMINE – VIOGNIER Fles 37,50

Languedoc, Frankrijk
Druiven : 100% Viognier
Smaakstijl : Verrassende wijn met een volle geur van
frisse, groene appeltonen. De smaak is opgewekt en
mooi geconcentreerd. Dankzij de rijping op lie heeft
de wijn een volle structuur en complexere aroma’s en
pittige kruidigheid. De afdronk is mooi vanwege de
opvallend fijne zuren die de wijn heeft. 

BODEGAS COMENGE Fles 30,00

Rueda, Spanje
Druiven : 100% Verdejo 
Smaakstijl : De wijn is bijzonder intens met sappige
aroma’s van bloemen, exotisch fruit met wat citrus en anijs
op de achtergrond. De spannende balans maakt het tot een
onderscheidende wijn.

BISCARDO UVAM PINOT GRIGIO Fles 29,00

Biscardo Vini Veneto, Italie
Druiven : 100% Pinot grigio
Smaakstijl : Smaakstijl: De kleur van deze wijn is intens
strogeel met lichtgroene tonen. Een fijn, fris en elegant
fruitig bouquet. In de mond zijn zacht, mineraal en
harmonieus.

BODEGAS EIDOSELA Fles 36,00

Rias Baixas, Spanje
Druiven :  100% Albariño
Smaakstijl : Een wijn met een grote aromatische
intensiteit, met kraakfrisse hints van rijp wit fruit,
zoals golden deliciousappels en peren - aangenaam
ondersteund door tonen van citrus. De verkwikkende
zuren in combinatie met de geconcentreerde smaak
maken dit tot een heerlijke wijn.

MOUNT RILEY PINOT GRIS Fles 37,50

Mount Riley, Marlborough, Nieuw-Zeeland
Druiven : 100% Pinot Gris
Smaakstijl : Een droge wijn met een licht gouden kleur,
een krachtig appel-peer aroma en een nectarine-abrikozen
smaak aangevuld met citrus. Een lange aanhoudende
nasmaak en evenwichtige zuurgraad

LES SATINS Fles 48,00

Pouilly-Fumé Domaine Bouchié-Chatellier,
Loire, Frankrijk
Druiven : 100% Sauvignon Blanc
Smaakstijl : Heerlijke, stuivende neus, een geur van
citrusfruit. Kruisbes en lichte ananas zetten de toon.
In de smaak overheersen de opwekkende, frisse zuren.
De afdronk is verfijnd en verschonend zonder hard te zijn.

 Rose Wijnen

ALCEÑO ROSADO Glas 4,50

Bodegas Alceño, Jumilla, Spanje  Fles 26,50
Druiven : 85% Monastrell en 15% Syrah
Smaakstijl : Kleur van heldere framboos. Op de neus
fruitige en bloemige aroma’s. De smaak is intens en
evenwichtig met een lange nasmaak die doet denken
aan rijp fruit.

 Rode Wijnen

LAGAR DE DAREI Fles 28,50

Dão, Portugal
Druiven : Alfocheiro, Jaen, Tinta Roriz, Touriga Nacional
Smaakstijl : Een wijn met goede frisheid, tonen van vanille
en balsamico, nuances van zwart fruit en zachte tannines en
specerijen. Een lange en aanhoudende afdronk.

KRIS PINOT NOIR Fles 29,00

Sicilie, Italie
Druiven : 100% Pinot Noir
Smaakstijl : Donkere robijnrode kleur met paarse reflecties
tonen betoverende aroma's van rijpe bessen en levendige
rode vruchten. Kris Pinot Noir is helder en fruitig met een
subtiele aardsheid, een vleugje kruidig en een soepele
afdronk. Rijke aroma's van rijpe kersen en aardbeien,
verlicht door granaatappel en geaard met aardse hints
van gedroogde thee en tabak.

Kiest u voor een fles wijn? We geven u graag

de aangebroken fles wijn mee in een ‘wijntas’,

zo kunt u thuis nog verder genieten.


