Wijnkaart

WIT

ROOD

2018, Vinedos de la Vida, Sauvignon blanc/Verdejo, Bio
Spaanse frisse, easy wijn met citrus, iets tropical,
wat witte peper. Lekker borrelen.
glas 3,95 / fles 19,50

2017, Vinedos de la Vida, Cabernet Sauvignon/
Tempranillo, Bio
Spaanse combinatie van tempranillo en franse cabernet
sauvignon, verrassend fruitig met zwart fruit, beetje
ceder, kruiden en sap.
glas 3,95 / fles 19,50

2018, Chardonnay, VdP d’Oc, Dom. Les Charmettes
Super-fruitige chardonnay, die precies geeft wat je wilt
als je ‘unwooded’ bestelt.
glas 4,95 / fles 23,50
2017, Sauvignon Blanc, Dom. de Montpezat,
Bio, VdP d’Oc
Raspaardje, echte sauvignon sauvignon, fris, vol,
overtuigend lekker.
glas 5,25 / fles 25,50
2017, Verdicchio Matelica Terravignata,
Borgo Paglianetto
Heerlijke combi van uitbundige rijke droge wijn, met de
mineralige kant die de wijn finesse en complexiteit geeft.
Verdicchio druif dus, uit de Marken, Italië.
glas 6,25 / fles 30,50
2017, Riesling Raddeck, Rheinessen, Bio
Loepzuivere Riesling, droog, krachtig, heerlijke zuren,
verfrissend, mineralen.
fles 28,50
2017, Sancerre Blanc, Reverdy, Loire Frankrijk
Klassieke grote wijn, Sauvignon in zijn fraaiste vorm,
bakermat van deze druif.
fles 39,50

2017, Merlot, VdP d’Oc, Dom. Les Charmettes
Heerlijke doordrinker, weinig tannines, vooral veel fruit
glas 4,95 / fles 23,50
2017, Paco de Conde, Alentejo, Portugal
Portugese blend, met knipoog naar de Rioja, maar toch
met een eigen stijl, vol en veel maar door de heerlijk
verweven zuren blijft de wijn doordrinkbaar.
glas 5,25 / fles 25,50
2017, Primitivo & Negro Amaro, Salento, Puglia
Krachtige wijn van krachtige druiven, die vooral opvalt
door zijn zwoele kant die bekoort, maar waarbij de
concentratie de wijn serieus maakt.
glas 6,25 / fles 30,50
2016, Chateau Couronneau Bordeaux Superieure, Bio
Bordeaux is een klassiek wijngebied dat geen
introductie meer nodig heeft. Duur, deftig, ingewikkeld.
Altijd? Nee, hier een versie van de jonge generatie:
merlot in een fantastische vorm, diepte, kracht, perfecte
balans tussen rijpheid zonder overdaad, met behoud van
die broodnodige zuren. Zeer het proberen waard.
fles 31,50
2017, Rioja Semi Crianza, Bodegas Martinez Corta
Tempranillo met rijpheid, beetje vanille waardoor het
fruit nog mooi te proeven is.
fles 35,50
2016, Spätburgunder Trocken, Nahe, Kruger-Rumpf
Voor de liefhebber van Duitse finesse: Spätburgunder (=
Pinot Noir) in een lichte maar zo genuanceerde versie, uit
de Nahe, één van de koelste wijngebieden van Duitsland.
fles 37,50

ROSE

CAVA

2018, La Posada Rosado, La Mancha
Frisse rosé met een heldere zalmroze kleur. De smaak is
verkwikkend met tonen van bosvruchten in de afdronk.
Lekkere doordrinker.
glas 3,95 / fles 19,50

Mas Fi, Cava piccolo
Frisse rosé met een heldere zalmroze kleur. De smaak is
verkwikkend met tonen van bosvruchten in de afdronk.
Lekkere doordrinker.
glas 5,50

2018, Mas de Longchamps rosé, Provence/Camargue
Verfijnde en serieuze rosé uit de Camargue, in het
zuidwesten van de Provence.
Mooi zalm-grijs in de kleur, met steenfruit, florale laagjes,
garrigues en mooie frisheid door zuurtjes en bitters in de
afdronk Lekkere doordrinker.
glas 6,25 / fles 30,50

Mas Suau, Cava brut nature, Ferré Catasus
Bio blend van Macabeu, Xarel.lo en Parrellada. Feestelijk
apéritif met voldoende body om de maaltijd te
begeleiden.
fles 25,50

