Wit
Cazal Viel

3,95 / 19,75

Enaria Verdejo

4,75 / 23,75

Een heerlijke aromatische frisse witte wijn uit Zuid-Frankrijk.
Denk aan aroma’s van exotisch fruit en zachte wilde bloemen.
De witte wijn is mooi in balans en heeft een fijne afdronk.
Druivensoort
Sauvignon Blanc, Colombard, Grenache
De wijn heeft een gouden kleur met een glinstering die aan
citroenschil doet denken en is bijna lichtgevend. Prachtige geuren
met authentieke aroma’s van de Verdejo druif, samen met gedroogde
perzik en venkel. Fris, met een mooie structuur en uitstekende balans.
Druivensoort
Verdejo

Errázuriz Estate Series Chardonnay

Côté Soleil Merlot

4,95 / 24,75

Salentein Barrel Selection Chardonnay

3,95 / 19,75

Heldere rode kleur met een paarse glans. Geuren van bessen
in combinatie met chocolade en vanille tonen. Rijke, zachte
structuur in de mond met iets van chocolade en een lange afdronk.
Druivensoort
Merlot

Epicuro Salice Salentino

29,50

Een zeer fruitige, klassieke witte wijn met een intrigerend pepertje
in de smaak. Zachte zuurstructuur en een opmerkelijke vruchtengeur.
Levendig, elegant met mineralen in de afdronk.
Druivensoort
Grüner Veltliner.
Een zeer elegante, zachte en romige wijn. De goudgele Chardonnay,
uit de Barrel Selection serie, laat u optimaal genieten van de volle
rijke aroma’s van tropisch fruit, vanille, honing en een lichte toast.
Druivensoort
Chardonnay

3,95 / 19,75
Een lekkere rosé? De Vendanges Nocturnes van Laurent Miquel
zal je fruitige vreugde schenken. Heerlijk geurend, met in de smaak
aroma’s van fris klein rood fruit aangevuld met geurige wilde bloemen.
Druivensoort
Syrah, Cinsault

Rood

De gouden schittering in het glas is de voorbode van heerlijk
tropisch fruit. Levendig fris en expressief in de neus met ananas,
citrus en passiefruit. De Chardonnay wijn van Errazuriz heeft
een mooie structuur, body en fijne afdronk.
Druivensoort
Chardonnay

Grüner Veltliner Kamptal

Cazal Viel

34,50

4,50 / 22,50
Intense dieprode kleur. Volle vlezige rode wijn met aroma’s
van rood fruit, maar ook pruimen, tabak en leer. Robuuste wijn
met een goede structuur.
Druivensoort
80% Negroamaro, 15% Malvasia Nera di Lecce, 5% Malvasia Nera di Brindisi.

Ramón Bilbao Crianza

29,75

Salentein Barrel Selection Malbec

34,50

Een prachtige, rijke, rode wijn van Ramón Bilbao. De Crianza ruikt
en smaakt naar zwart fruit, pruimen, kruiden en kokos. De zwoele
zachte tannines zijn rijp en kennen een prachtige elegantie. U kunt
genieten van een lange, intense afdronk.
Druivensoort
Tempranillo
U kunt zich bij deze wijn verheugen op een prachtig mooie
lange afdronk, maar wacht! Geniet eerst van de heerlijke geuren
en aroma’s van rood fruit, bramen, pruimen, chocolade en vanille.
Deze malbec uit de Salentein Barrel Selection serie heeft een
mooie body en fruitig karakter.
Druivensoort
Malbec

WIJN

