WIJNEN
Witte wijnen
Legendary Chardonnay, Roemenie/Recas
Soepele chardonnay met een licht vette afdronk.

Vina Lisonja Verdejo/Viura , Spanje/Rueda
Tropisch fruit, stuivend en fris, lekker doordrinkbaar.

Picpoul de Pinet Croix de Bezard. Frankrijk/Picpoul
Mineraal, elegant en perfect bij schaal en schelpdieren.
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Solander Pinot Grigio, Italie/Trentino
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Typisch fruitig boeket, rijpe peer. De wijn is mooi droog en
heeft een goede structuur en balans.
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Villa Club Narcré, Frankrijk/Gascogne
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Mooie blend van Colombard, Ugni blanc, Gros Manseng
en Sauvignon.

Hacienda Albae Viognier, Spanje/La Mancha
Rijp fruit en bloemig, frisse en lange afdronk.

Casa Silva Coleccion Sauvignon blanc, Chili/Colchaqua Valley
Tropisch fruit, stuivend en frisse afdronk.

Baglio Normanno Catarratto, Italie/Sicilie
Heldere kleur met een intens fruitaroma en een rijke nasmaak.

Tenuta di Tavignano Verdicchio Classico, Italië/Marken
Complexe wijn met tonen van tropisch fruit, fijn bittertje in de afdronk.

Weingut Allram Gruner Veltliner, Oostenrijk/Strassertal
Verfrissend met veel fruit en het pittige kenmerkende ‘pepertje’.

Tenuta Rocca di Montemassi Calasole Vermentino, Italie/Maremma
Geurt naar bloemen en wit fruit, in de mond citrus en amandel. Elegante aardsheid.

Weingut Porzelt Riesling Gutsweine
Verfrissende witte wijn met een verleidelijk zachte smaak. Mineraal en elegant.
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Clos de La Valle Pedro Ximenez (droge px), Valencia
Van de PX druif wordt meestal sherry gemaakt maar Pablo Cortes is erin geslaagd
een bijzondere droge witte wijn te maken.
Deze wijn is bekroond met beste witte wijn van Valencia.

Insel weissburgunder/chardonnay, Duitsland/Mariannenaue
Karakteristieke, fruitige, florale en elegante wijn met veel finesse. Het romige
van de chardonnay en het fruitige van de weissburgunder zijn perfect in
harmonie met elkaar.

Fleur du cap series privées chardonnay, Zuid-Afrika/Stellenbosch
Deze goudgele, volle, ronde, romige wijn met rijke aroma’s is vergist op vaten
van nieuw Frans (80%) en nieuw Amerikaans (20%) eikenhout.

Sancerre Pierre Riffault, Frankrijk/Loire
Fris en mineraal, complex en zuivere wijn.

Domaine Ninot Rully blanc de barré, Bourgogne/Rully
In de neus een fruitig boeket met aroma’s van witte bloemen. De smaak is vol
met een aciditeit die mooi in evenwicht is.
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Rosé wijnen
Domaine de Bertier Syrah/Grenache rosé, Frankrijk/Languedoc
Fris en sappige rosé, tonen van framboos en kers.

Chateau L’Escarelle rosé, Frankrijk/Provence
Zalmkleurige rosé, elegant en rijke smaak, tonen van rood fruit.
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Pasqua 11 minutes Rosato carmenere, corvina, syrah, trebbiano di lugana,
Italie/Gardameer
7.2
Bleekroze, bloemig bouquet met impressies van rood fruit dat zich voortzet
36
in de levendige en frisse smaak met een kruidige toets.

AIX rosé

grenache noir, cinsault, syrah, Frankrijk/Provence

AIX rosé heeft een bleke rosé kleur en siert zich met een droge en frisse smaak met
een heerlijk lange afdronk. In Nederland is deze wijn razend populair op de terrassen.
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Rode wijnen
Radacini Vintage Cabernet Sauvignon, Moldavië
Smaakvolle kruidige rode wijn, zwart fruit en lange afdronk.

Henry Fessy Gamay noir, Frankrijk/Beaujolais
De wijn is opmerkelijk zacht met een mooie concentratie. Het mondgevoel is rijk,
vol van rijp fruit en soepele tannines.

Domaine Saint Gayan Côtes du Rhône, Frankrijk
Een echte klassieker. Gemaakt van Grenache, Syrah en Mourvedre.

Casa Silva Coleccion Carmenere, Chili/Colchaqua Valley
Vol en rijp fruit, lange en kruidige afdronk.

Gianni Tessari Pinot Noir, Italië/Veneto
Fris en elegant, aardse tonen en goed in balans.

Juris Zweigelt Selection, Oostenrijk/Burgenland
Behoort tot de ‘’Renommierte Weingüter Burgenlands",
1 van de 14 elite wijnhuizen van Burgenland.

Biscardo Ripasso della Valpolicella, Italië
Gemaakt van ingedroogde druiven, vol en sappig met lange afdronk.

Demuerte Gold Edition (Monastrell, Syrah, Garnacha)Spanje/Yecla
Krachtig en vol, complexe wijn met 14 maanden houtlagering.

Lealtanza Rioja Reserva , Spanje
Breed en verfijnd smaakpalet. Deze Reserva is een feest om te drinken!

Ammasso Rosso Nero d’Avola, Nerello Mascalese e.a. Itailie/Sicilie
De druiven worden met de hand geplukt en de wijn rust vervolgens 8-10 maanden
In medium geroosterde eikenvaten. Resulteert in een sensueel smaakpallet met hints
Van gekonfijte noten.

Serendipity pinot noir, Zuid-Afrika/Hemel en Aarde Vallei
Robijnrood met aroma van klein rood fruit. Elegant met fijn subtiele zuren en
tegelijk rijp en romig door het mooie zomerfruit.
We hebben 2015 (meer aardse tonen) en 2016 (met frisse zuren).
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Dessertwijnen / sherry
Fleur du cap Noble late harvest Chardonnay, chenin blanc,
sauvignon blanc, Zuid-Afrika/Stellenbosch
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Deze goudgele, zoete, fluweelzachte dessertwijn geurt naar lychee, perzik, gedroogde
abrikoos en bruine suiker. De afdronk is zacht maar met een citrusaccent.

Valdespino Pedro Ximenez El Candado, Spanje/Jerez
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Donkere Mahoniekleur. Noten, rozijnen, vijgen en dadels, chocola, intens zoet en prachtig
complex in de geur. De smaak is heel zacht met tonen van pruimen en een lange afdronk.

Mousserende wijnen
Ooievaar cider, Nederland/Amerongen
Een heerlijk frisse cider gemaakt van de appels uit de tuin van Kasteel Amerongen.
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Pont Roma Cava brut nature Macabeo, Xarel.lo, Parellada,
Spanje/Catalonie
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Fruitige aroma’s met tonen van peer en vanille. Mooie, lange afdronk.

Aguila Crémant de Limoux, Chardonnay, Chenin, Mauzac,
Frankrijk/Limoux
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Elegante licht mousserende wijn met aroma’s van groene appels, amandelen en honing. Een
zachte aanzet in de mond en een vol bouquet van witte bloemen en wit fruit.

Moet et Chandon Brut Imperial, pinot noir, pinot meunier,
chardonnay, Frankrijk/Champagne
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Deze geliefde champagne heeft aroma’s van witte bloemen, appel en peer en tonen van
brioche, granen en noten.

Moet et Chandon Ice impérial demi-sec, pinot noir,
pinot meunier, chardonnay, Frankrijk/Champagne
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Een zomerse champagne. Heldere frisheid en krachtige tropische fruitaroma’s. Speciaal
ontwikkeld om op ijs te drinken.

Veuve Clicquot Ponsardin Brut, Pinot noir, chardonnay,
pinot meunier, Frankrijk/ Champagne
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Mooi in balans, verfijnd maar toch krachtig. Een fijne mousse met aroma’s van vanille en
brioche en tonen van wit fruit en rozijnen.

