WIJNKAART
Bubbels
Prosecco Paeanca Superiore DOCG – Conegliano – Italië
Druivenras: Giera

€ 25,00

Druiven worden met de hand geplukt op het koudste moment van de dag, dit om de frisheid te koesteren in de wijn.
Prosecco wordt in Italië vaak als aperitief gedronken maar is ook geschikt als begeleider van voorgerechten

Cava – Pénedes – l’Hereu Reserva Brut Raventós – Raventós i Blanc – Spanje
Druivenras: Macabeo, Parellada, Xarel-Lo

€ 30,00

Dit zijn simpelweg de beste mousserende wijnen van Spanje. Gemaakte op dezelfde wijze als Champagne. Oftewel
met een eerste gisting op grote vaten en een tweede gisting en rijping van 15 maanden op de fles. Deze prachtige
Brut van Raventos i Blanc wordt ook ,op deze wijze gemaakt. De gebruikte druivensoorten zijn Xarel-Lo (35%),
Macabeo (40%) en Parellada (25%). Hiervan wordt deze heerlijke frtuigi geurende witte wijn gemaakt. De droge,
frisse smaak is heerlijk sappig, heeft een fijne mousse en een fruitige afdronk. Een lekkere wijn om zo te drinken.

Witte wijnen – Chardonnay
Enate – Chardonnay 234 – Somontano – Spanje 2016
Druivenras: Chardonnay

€ 5,80
€ 28,00

Tussen Catalonië en Navarra bevindt zich één van dé up & coming regio’s van Spanje: Somontano. Voor deze
Chardonnay gebruikt ENATE de druiven van slechts één wijngaard, in het kadaster bekend als n° 234, vandaar de
naam. De 234 is heerlijk fris, mineraal en met smaaksensaties van appel, perzik en exotisch fruit maar ook een hint
van wilde venkel

Witte wijnen – Vinho Verde
Vinho Verde – Grande Escolha – Quinta de Gomariz – Portugal 2015
Druivenras: Alvarinho, Loureiro en Trajadura

€ 5,60
€ 28,00

Een verfijnde zachte Vinho Verde. Fruitige smaak, prachtige citrustonen, een lichte tinteling

Witte wijnen – Anders wit
Grüner Veltliner - Bründlmayer - Kamptaler Terrassen - Oostenrijk 2015
Druivenras: Grüner Veltliner Biowijn

€ 5,80
€ 29,00

Willi Bründlmayer hecht veel waarde aan het natuurlijk evenwicht in zijn wijngaarden en werkt al vele jaren
biologisch. Rijpe royale neus, kruidig, bloesem, zoete appel, sappig citrusfruit, abrikoos en ondersteunende minerale
kenmerken. In de smaak goede vulling, vlezig, sappig en frisse tintelende zuren. Geconcentreerd en met spanning.
Mooie harmonie en royale afdronk met mineraliteit. Drinken als aperitief maar ook bij lichte frisse gerechten met vis
of blank gevogelte.

Pinot Grigio - Alto Adige - Alois Lageder - Italie 2015
Druivenras: Pinot Grigio Biowijn

€ 31,00

Deze top Pinot Grigio weerspiegelt de expertise van de befaamde wijnbouwer Alois Lageder, De druiven zijn
afkomstig uit wijngaarden in de gebieden Magrè en Salorno, op 250-350 meter hoogte. De bodem bestaat uit zand
en kiezels met een hoog gehalte aan kalksteen.

Witte wijnen – Sauvignon Blanc
EQ Coastal Sauvignon Blanc – Matetic – Chili 2015
Druivenras: Sauvignon Blanc
Lichtgeel gekleurde wijn met groene tinten. In de neus complexe en delicate aroma’s van rijpe tropische vruchten
zoals mango en lychée , papaya en limoenschillen verweven met kruiden en citrus bloemen. Een geconcentreerde,
fruitige, frisse en erg lekkere wijn, met minerale tinten en een mooie afdronk. Deze wijn is perfect bij carparcio,
oesters, of een verse salade.

€ 5,80
€ 29,00

Rosé
Côtes de Provence - Rosé Bon Bon - Domaine Diable – Frankrijk 2016
Druivenras: 50% Cinsault - 30% Syrah - 20% Grenache

€ 5,80
€ 29,00

De milieuvriendelijke aanpak die het domein sinds een paar jaar toepast heeft zijn weerslag op de wijnen van Sainte
Lucie en Des Diables. Tel daar de moderne uitstraling bij op en deze rosé mag gerekend worden tot de verleidelijkste
Provencewijn van dit moment.

Rode wijnen
Somontano - Tempranillo Tapas - Enate - Spanje 2016
Druivenras: Tempranillo

€ 5,80
€ 29,00

De wijnmaker, Jezus Artajona is in de Bordeaux opgeleid en werkte bij Chateau Margaux . Hij slaagde erin om Enate
snel synoniem te laten staan voor kwaliteit.

Lazio - Primolupo Merlot - Cantine Lupo - Italie 2014
Druivenras: Merlot

€ 5,80
€ 29,00

In de jaren 90 van de vorige eeuw kocht Cantine Lupo een oude boerderij met wat omringende wijnlanden in de
streek Lazio, in de buurt van Rome. Dit alles werd gerenoveerd en met behulp van andere wijnprofessionals kwam de
wijnmakerij echt van de grond.

Rioja - Baron de ley - Varietal Tempranillo - Spanje 2011
Druivenras: Tempranillo
De Tempranillodruiven zijn afkomstig van één van de hoogst gelegen wijngaarden van Rioja: Carboneras, 850 meter
boven zeeniveau. Het perfect gerijpte fruit wordt zo’n 10 dagen lang vergist in RVS, en krijgt aansluitend nog een
malolactische vergisting gedurende 35 dagen. Tenslotte volgt 12 maanden rijping op Amerikaans eiken vaten.
Opvallend is er naast de volle, rijke smaak, een aangenaam frisse zuur waardoor deze grote wijn levendig en speels
aandoet.

€ 6,40
€ 32,00

