Wijnkaart

WIT
- La Plume Chardonnay
- Casa Silva Chardonnay/Semilion (Chili )
- Silverlake Sauvignon Blanc ( Marlboro )
- Verdejo ( Spanje )
- La di Motte Pinot Grigrio ( Italie )

Per glas
€ 3,75
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95

Per Fles
€ 18,50
€ 24,50
€ 24,50
€ 24,50
€ 24,50

WIT (zoet)
- Bernkastel

€ 3,75

€ 18,50

ROOD
- La Plume Merlot
- Casa Silva Carbernet Sauvignon ( Chili )
- Doppio Amaro ( Italië )
- Condesa del Atrio Rioja ( Spanje )
- Conte di Campiano ( Italie )

€ 3,75
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 5,50

€ 18,50
€ 24,50
€ 24,50
€ 24,50
€ 29,50

€ 3,75
€ 4,95

€ 18,50
€ 29,50
€ 45,€ 65,-

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

€ 24,50
€ 24,50
€ 24,50
€ 65,€ 75,-

ROSE
- La Plume
- MED Rose ( Frankrijk/ Provence )
- Chateau Miraval ( Brad Pitt/Angelina Jolie )
- Domaine de Ott

MOUSERENDE WIJNEN
- Martini Prosecco (Italië)
- Cava Jaume(Spanje)
- Hugo Prosejito (Italië)
- Champagne Moet & Chandon (Frankrijk)
- Champagne Moet Chandon Ice ( Frankrijk)

Witte wijnen (per fles)

- Casa Silva Chardonnay/Semillon ( Chili )
€ 24,50
Deze wijn heeft een heldere gele kleur. Een neus met tonen van frisheid, noten en banaan. Een zacht en zoet
mondgevoel met hinten van tropisch fruit. Deze wijn is heerlijk als aperitief.
- Silverlake Sauvignon Blanc ( Nieuw-Zeeland )
€ 24,50
Deze wijn heeft een lichtgele heldere kleur. Een heerlijke open geur, waarin je een grastoontje en buxus ruikt,
maar ook tropisch fruit, zoals ananas. In de smaak citrus, groene appel en veel frisheid. De zuren zijn heerlijk
mild. De finale is zacht en soepel, met een hint van zoet. Deze wijn is uitstekend bij asperges, zomerse salades,
gerechten met vis en kip of als aperitief.
- La di Motte Pinot Grigio ( Italië )
€ 24,50
Subtiele elegante smaak van citrus fruit, peer en meloen. Zacht aan het gehemelte, met een verfrissend
zuurtje, medium body en een zachte textuur. Ook heeft de wijn een elegant boeket, het typische aroma dat bij
dit druivenras hoort met in de geur ook een vleugje hooi. Een wijn die uitstekend past bij visgerechten en
kazen.
- Nebla Verdejo ( Spanje )
€ 24,50
Een zeer aantrekkelijke strakdroge wijn met een bouquet van venkel en vers gemaaid gras maar ook met volop
tropisch fruit. De afdronk is volrond en fruitig met kenmerkende frisse zuren.
- Casa Silva Viognier Grand Terroir ( Chili )
€ 35,Met een neus van bloemen en hinten van abrikoos en mandarijn. Het is een expressieve en goed
gebalanceerde wijn. Complex en elegant met een uitermate lange afdronk.
- Casa Silva Chardonnay Grand Terroir ( Chili )
€ 35,De druiven zijn hand geplukt. De wijn heeft 3 maanden op eikenhout gelegen. Fris geel-groen van kleur. Een
aantrekkelijk aroma met aangename hinten van boterig tropisch fruit mooi.
- Boschendal 1865 Sauvignon Blanc ( Zuid-Afrika )
€ 35,Aan deze wijn wordt een heel klein beetje Sémillon toegevoegd voor net iets meer diepgang. Wat wat is dit een
mooie geurende wijn, met aroma's van tropisch fruit, passievrucht en kleien nuances van citroen, kruisbes en
vijgen. De totale oogst wordt volledig met de hand binnen gehaald om er voor te zorgen dat alleen de beste
druiven in aanmerking komen voor deze 1685 serie. Dit is goed te proeven in deze Sauvignon Blanc, zeer rijp
en veel frisheid met prachtige indrukken van groene appel, rijpe peer en kruisbes en citrus schillen. Maar
kortom wat een heerlijke rijpe frisse wijn!
- Boschendal 1865 Chardonnay/ Pinot Noir ( Zuid-Afrika )
€ 35,Een zeer inspirerende uit Zuid Afrika want deze witte wijn is gemaakt met een rode druif de Pinot Noir en
uiteraard de Chardonnay. De volledige oogst wordt met de hand geplukt. Een gedeelte van de Chardonnay
druiven rijpt op nieuw eiken, ongeveer 20%. Dat geeft deze mooie wijn een voller karakter en doet veel aan de
smaak. De kleur is echt het meest besproken van deze Chardonnay-Pinot Noir, want die is licht geel met een
rode / koperen hint erin, dat krijgt hij van de Pinot Noir druif. Deze druif is ook terug te vinden in de geur,
mooie tonen van licht rood fruit aangevuld met tropische fruit en licht een hint van vanille en rode appel. De
smaak is mild en erg verfijnd, wat heerlijk. Armoa's van gebakken peer, tropische fruit en een beetje kruiden en
bosbessen maken het geheel helemaal af. In de afdronk is deze Boschendal rijp en rond, een wijn die echt bij
veel gerechten past!
- Casa Silva Late Harvest Semillon/ Gewürztraminer ( Dessertwijn )
Mooi rond van smaak met hinten van citroen. Een buitengewone body en goed in balans.

€ 24,50

Rode Wijnen (per fles)
- Casa Silva Cabernet Sauvignon Carmenere ( Chili )
€ 24,50
Deze rode Casa Silva “Family wine”is intens robijnrood van kleur. In de mond is deze wijn rijk en harmonieus en
komt het fruit nogmaals door. Aangename en lange afdronk. Zeer zuivere aroma's van rood fruit, bramen en
zwarte peper stuiven je neus in. Aangename en lange afdronk.
- Doppio Amaro ( Italië )
€ 24,50
Deze doppio amaro heeft in de geur veel aardbei en frambozen, typisch voor de Negro Amaro druif. De smaak
is lekker stevig met hinten van bosvruchten en kersen. Rond en zacht. Smakelijk en in balans. Een heerlijk
zuidelijk glas rode wijn.
- Conte di Campiano Primitivo di Manduria ( Spanje )
€ 29,50
Dit is een krachtige wijn met geconcentreerd fruit en tannines. Een wijn die van alle gemakken voorzien is, met
een zachte kruidige sap zonder een spoor van bitterheid. De kleur is dieprobijnrood met aroma’s van kersen,
pruimen, kaneel en vanille. Een zachte harmonieuze wijn met een intense finale.
Geschikt bij gerechten als lam, gegrilde vleesgerechten, kazen en pasta.
- Casa Silva Carmenere Grand Terroir ( Chili )
€ 45,Een intense dieprode/zwarte kleur met een elegante geur van geconcentreerd zwart fruit. De smaak wordt
bepaald door volle, soepele tannines en zachte rode vruchten. De afdronk bestaat uit de smaak van pittige,
zwarte vruchten die nog lang geproefd worden.
- Casa Silva Pinot Noir Grand Terroir ( Chili )
€ 35,De wijn heeft een frisrode kleur met violet tinten. De geur is fruitig met aroma’s van aardbeien. De smaak is
sappig fris en lekker fruitig met tonen van rijp rood zomerfruit, heeft een prima zuurgraad, zijdezachte tannines
en een aangename afdronk.
-Norton Malbec ( Argentinië )
€ 35,Een fantastische rode kwaliteitswijn onverslaanbaar in verhouding prijs/kwaliteit, van een van de beste
wijnhuizen van Argentinië. Stevige geconcentreerde wijn met een heerlijk aroma van rijp zwart fruit ,viooltjes
en tabak. Sappig, vlezig met lange harmonieuze afdronk.
Heerlijk bij een stevig stuk vlees.
- Boschendal S&M
€ 35,Deze bijzondere Boschendal S&M heeft zijn naam te danken aan de druif soorten Shiraz en Mourvedre,
vandaar de naam S&M. Deze twee druifsoorten passen perfect bij elkaar, de Shiraz zorgt voor veel kracht en de
Mourvedre voor diepgang en rijpheid. De oogst geschiet volledig met de hand, waarna de druiven apart
worden gerijpt op eiken houten vaten van Frans makelaardij. Deze periode is ongeveer 12 maanden, en hierna
is het een feest geworden deze rode S&M Shiraz Mourvedre van Boschendal. In de geur heeft hij een breed
scala aan aroma's opgebouwd zoals zwarte kersen en bessen aangevuld met witte peper en gebrand toast. De
smaak is volmaakt, wat een dijk van een wijn deze S&M van Boschendal. Smakend eerst instantie naar zwarte
Jam fruit en pruimen maar later komen er indrukken van chocolade, tabak, kruiden en licht iets van rokerig
hout. Maar alles is in perfecte balans.
- Almeida Garrett TNT Tinto
€ 29,50
Deze blend is sappig, mond vullend, rijk aan smaak met uitgesproken geuren van wilde bosvruchten met zachte
tannines.

