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ROOD

Verdejo, Vegaval

Ribera del segura, Monastrell

Trefzekere Verdejo met een extreem goede prijskwaliteit. Zeer aromatisch met citrus en steenfruit,
een prima middenrif en een fijn frisse finale. Op fruit
gemaakt, modern.
glas 3,95 fles 19,50

Complete wijn met een vleugje tabak en leer, goede
versmolten tannines en een krachtige smaak die doet
denken aan gestoofd fruit.
glas 3,95 fles 19,50

Chardonnay, Magdeleine Barriques, Les Charmettes
Ambachtelijke wijnboerderij maakt uitgesproken
chardonnay met zacht wit fruit, een grassige toets
en een prettig vetje.
glas 4,75 fles 23,50
Pinot Grigio, Nec-Otium
deze Pinot Grigio is fluweel zacht en zeer bloemig. Een
zinnelijke wijn met veel charme. Zeer onderscheidend
glas 5,50 fles 26,75
Silvaner trocken, Weingut Raddeck
Deze droge silvaner uit Raddecks Biologische
wijngaarden heeft verfrissende, maar zachte zuren
en florale tonen.
glas 6,25 fles 30,50
Sancerre Blanc, Reverdy
Klassieke superfrisse witte wijn stuivend en breed.
Met de typische karakteristieken van grapefruit,
asperges, pepertje, vlierbes en zachte zuren.
fles 37,50

Barbera Piemonte, Cantine Volpi
vol en krachtig, hints van rood fruit, een lange,
frisse finale.
glas 4,75 fles 23,50
Valpolicella Classico Superiore, Domini Veneti
De Valpolicella Classico Superiore is erg elegant en
fruitig. De wijn combineert de pittigheid van de
druiven (meerderheid corvina) zonder zijn souplesse
te verliezen. Perfect bij pasta’s, lichter vlees, gekoeld bij
vis en zelfs bij tomaat!
glas 5,50 fles 26,75
Paco do Conde
Formidabele wijn, perfecte blend van Aragones,
Trincadeira, Alicante Bouschet en Cabernet Sauvignon,
met 6 maanden hout op Franse en Amerikaanse
barriques. Compacte en zwoele smaak, vol, rijk en rijp
maar absoluut met behoud van fraicheur en goede
zuren.
glas 6,25 fles 30,50
Rioja Semi Crianza, Bodegas Martinez Corta
De Martinez Corta Semi Crianza is een aromatische
wijn. Krachtig en fruitig in de mond. Deze rode wijn is
kruidig met hints van geroosterd hout en fruit zoals
frambozen en bramen.
fles 35,50

ROSE

CAVA

Posada rosado

Mas fi, cava piccolo

Frisse rosé met een heldere zalmroze kleur. De smaak
is verkwikkend met heerlijke tonen van bosvruchten
in de afdronk.
glas 3,95 fles 19,50

Deze energieke bubbel komt uit het hart van de Cava
streek, net onder Barcelona, en heeft een verfijnde
smaak en een prettig droge afdronk.
piccolo/glas 5,50

Mas de Longchamps rosé

Mas suau, cava brut nature, ferré catasús

Een heerlijke Biologische rosé van de zuid west kust in
de Provence. Mooi zalmgrijs in de kleur, overdadig fruit
en een mooie frisheid door zuurtjes en bitters in de
afdronk.
glas 6,25 fles 30,50

Biologische blend van Macabeu, Xarel•lo en Parellada.
Feestelijk aperitief maar ook zeker voldoende body om
de maaltijd te begeleiden.
fles 25,50

