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Wijnkaart 2022 Beachclub ‘t gorsje
witte wijnen
Radio Boka

verdejo - Castilla Y Léon, Spanje

4,50 | 19,50

Misty Cove

sauvignon blanc - Marlborough, Nieuw-Zeeland

Groene appeltjes, limoen en een hint van amandel.

Heerlijk frisse wijn met grapefruit,
passievrucht en citrus.

Toscar

Fabiano

airén en sauvignon blanc - La Mancha, Spanje

4,50 | 19,50

Zachte biologische wijn met ananas en
verse peer.

Casa de compostela

vinho verde - Minho, Portugal

5,50 | 27,50

pinot grigio - Veneto, Italië

Volle droge wijn met abrikoos, appel en perzik.

5,95 | 29,50

Zomerse wijn met bloemen, citrus
en knapperige groene appel.

Saladini Pilastri Falerio

5,95 | 29,50

Hillinger “EASY”

5,50 | 27,50

grüner veltliner - Burgenland, Oostenrijk

Een biologische groene van veltlin
met ananas, appel, citrus en witte peper.

4,95 | 24,50

trebbiano, passerina, chardonnay en pecorino - Marken, Italië

Fonjoya A La Nòstrá

4,95 | 24,50

viognier - Languedoc, Frankrijk

Biologische wijn met perzik, peer, rook en een
tropische toets.

Zachte wijn met de geur van voorjaarsbloesem
en fris fruit van mandarijn en perzik.

Domaine Poiron Dabin

Fernand Engel

muscadet sur lie - Loire, Frankrijk

5,95 | 29,50

pinot blanc - Alsace, Frankrijk

Een levendige wijn met de versheid van de
oceaan.

Een biodynamische sappige ronde en
aromatische wijn met perzik en kweepeer.

Casa Silva

Finca Manzanos

4,95 | 24,50

chardonnay en sémillon - Colchagua Valley, Chili

5,95 | 29,50

5,95 | 29,50

tempranillo blanco - Rioja, Spanje

Boterachtige en ronde structuur met meloen,
rijpe perzik, citrus tonen en een klein hint vanille.

Familie van zijn blauwe broertje “tempranillo”.
Een spannende wijn met gedroogd wit fruit,
kamille, tropische toets.

Weinhaus steffen steillage

DMZ Walvisch kaapse wit

riesling - Moezel, Duitsland

5,95 | 29,50

Bloemig, licht kruidig met gekonfijte ananas,
appel en grapefruit, heerlijk bij sushi.

Tenuta de Angelis Offida
pecorino - Marken, Italië

De druiven in de wijngaard van de Morgenzon
groeien op met barok en klassieke muziek.

6,50 | 32,50

Biologische en temperament(volle) wijn
met een heerlijke smaak van rijp citrusfruit.

Ludger Veit ‘blanc de noir’
pinot noir - Moezel, Duitsland

Pouilly-Fumé, Frankrijk

Viña Esmeralda

5,95 | 29,50

gewürztraminer en moscatel - Penèdes, Spanje

Halfzoet. Een aromatische wijn met bloemig
parfum, een explosie van lychee en een kruidig randje.
6,95 | 35,00

Een krachtige witte wijn van een blauwe druif
met rode bes en nootachtige tonen.

DomainE Paul Corneau

4,95 | 24,50

chenin blanc, roussanne, viognier en grenache blanc Stellenbosch, Zuid-Afrika

Eivi

albariño - Rías Baixas, Spanje

49,00

Mooie albariño met complete smaken van o.a. rijpe
citrus en passievrucht met een lange afdronk.
3 maanden sur lie.
55,00

Van 8 hectare: Een grootse sauvignon blanc met
minerale toets, kruisbessen en rijpe citrusvruchten,
knisperfris en vol van smaak. RVS

Kendall Jackson

chardonnay - Californië, VS

49,00

Prachtige wijn met ananas, mango, papaya,
citrustonen, vanille en honing. 7 maanden houtrijping.

Wijnkaart 2022 Beachclub ‘t gorsje
witte wijnen
Alain Mathias

59,00

chablis, Frankrijk

Van 13 ha een biologische chardonnay vol van smaak
met fris citrus fruit, perzik en mineraliteit. RVS

Borgogno

95,00

timorasso - Piemonte, Italië

De ‘witte Barolo’ . Een mooie elegante wijn met tropisch
fruit, appel, peer, honing en licht rokerig. Rijping 12
maanden op RVS (sur lie) en 6 maanden op fles.

rode wijnen
Ortonese

sangiovese en merlot - Puglia, Italië

4,50 | 19,50

garnacha, merlot en syrah

5,95 | 29,50

Rijk aan sappig rood fruit, braam, balsamico en
wat zwarte peper. 6 maanden Frans eiken.

Warm en zacht met aardbeien, kersen
en een hint van cederhout.

Materia

muaa de meler tinto

5,95 | 29,50

aragonez, syrah en trincadeira - Alentejo, Portugal

Couveys

pinot noir - Languedoc, Frankrijk

5,50 | 24,50

Rijk aan verse zwarte bessen met de frisheid
van munt en een lichte kruidigheid.

Verleidelijk fruit van frambozen, kersen met een
subtiele zweem rook en een pepertje.

Finca Manzanos

charles smith “The velvet devil”

tempranillo - Rioja, Spanje

5,95 | 29,50

merlot - Washington, Verenigde Staten

7,50 | 38,00

Aardbei, framboos en bramen met zoethout, hint
vanille en andere kruiden.6 maanden op Frans eiken.

Verduivelde wijn, fluweelzacht met een berg sappig fruit
en weinig tannines.Heerlijk bij je hamburger.

Domaine de la Madonne

Conte di Campianio

gamay - le Perréon, Frankrijk

6,95 | 35,00

pinotage - Stellenbosch, Zuid-Afrika

5,50 | 27,50

Een zachte wijn met krachtige smaak van pruimen,
kaneel, kersen en een hint vanille
5 maanden houtlagering gehad.

Make Beaujolais great again.

Bellingham

primitivo - Puglia, Italië

7,50 | 38.00

Iniesta Corazon Loco premium

45,00

syrah, petit verdot, cabernet sauvignon - Fuentealbilla, Spanje

Een hele stoere wijn met sappig fruit van framboos,
aardbei, zwarte kers en kruiden van de houtlagering.

Fluweelzacht en intens met zoethout, zeer rijp
fruit, cacao en kruidnagel.18 maanden Frans
eiken en ongefilterd.

Redheads Coco rotie

Perfume de Sonsierra

syrah en viognier - Mclaren Vale, Australië

45,00

85,00

tempranilo - Rioja, Spanje

De legende van de apenkoning. Een beleving met
bramen, bosbessen, kruidnagel,abrikoos en meer.
10 maanden Frans en Amerikaans eiken.

Prikkeling voor je zintuigen; zoethout, bramen,bessen,
karamel, mokka en menthol. De wijn is vlezig, krachtig en
uitbundig.17 maanden Frans eiken en 8 maanden kelder.

Fabiano amarone

SALENTEIN

corvina, corvinone, rondinella en croatine - Verona, Italië

89,00

Overrijp fruit, chocolade en tabak. De smaak is droog
maar met een typisch lichtzoete ondertoon.
Droogmethode en 30 maanden Slavonisch eiken.

malbec - Mendoza, Argentinië

7,50 | 38,00

Rijpe pruimen, cacao en een hint van vanille.

Wijnkaart 2022 Beachclub ‘t gorsje
rosé wijnen
miraval 37,5 cl

cinsault, grenache, rolle en syrah - Provence, Frankrijk

27,50

miraval 75,0 cl

cinsault, grenache, rolle en syrah - Provence, Frankrijk

49,50

Een prachtige rosé met heerlijk vers rood fruit, krenten,
rozenblaadjes en een vleugje citroen.

Een prachtige rosé met heerlijk vers rood fruit, krenten,
rozenblaadjes en een vleugje citroen.

Domaine d’hondrat

AIX

4,50 | 19,50

grenache en mourvèrdre - Languedoc, Frankrijk

Mooie zalmroze wijn met frisheid, perzik,
grapefruit en een florale toets.

7,50 | 38,00

grenache, syrah en cinsault - Provence, Frankrijk

Verfijnde wijn met fris fruit van framboos,
perzik en een hint van bloemen.

Bubbels
Domein Holset Dotje fles 37,5 cl

29,50

johanniter - Limburg, Nederland

Domein Holset Dot fles 75 cl

johanniter en cabernet blanc - Limburg, Nederland

49,00

Ze is misschien iets kleiner, maar met haar fris en
fruitige bubbel en smaken van appel, citrus en een
vleug tropisch fruit, bruist, Dotje heeft 36 maanden gerijpt.

Dot is fris, vol en fruitig met tonen van appel, citrus,
kruisbes en wat witte peper.
Dot heeft 24 maanden gerijpt.

Mara brut nature gran reserva cava

freixenet negro cordon brut, cava

macabeo, parellada en xarel.lo - Penedès, Spanje

45.00

5,95 | 29,50

macabeo, parellada en xarel.lo - Penedès, Spanje

Een vorstelijke en romige cava met gedroogde abrikoos,
vijgen, nougat, hinten van brioche en hazelnoot.
36 maanden gerijpt.

Pluk de citrusvruchten, appels, peren, perzik,
meloen en ananas.10-14 maanden gerijpt.

Martini Prosecco

Moët & Chandon impérial brut

glera - Veneto Friuli, Italië

5,95 | 29,50

Knisperende, frisse en levendige mousse met hints van
appel en tijm.

Appel, peer en perzik.
2 jaar keldertijd.

veuve Clicquot Brut yellow label

Moët & Chandon ice

95,00

Champagne, Frankrijk

Fruit van perzik, peer, mirabel en toasty vanille.
3 jaar keldertijd.

Alcohol arm
Kolonne NULL wit

riesling - Berlijn, Duitsland

89,00

Champagne, Frankrijk

105,00

Champagne, Frankrijk

Zoet, guave, mango en nectarine.
18 maanden keldertijd.

specials
5,50 | 27,50

Valdespino El Candado

Pedro Ximénez Sherry - Jerez, Spanje

per glas 5,50

0,3% met groene appel, citroen, sappige perzik.

Zijdezachte wijn met gedroogd fruit, zoals rozijnen en
vijgen, gebrande koffiebonen, mokka en
zoete drop. 17%

Kolonne NULL Rosé

Casa silva Late harvest

Berlijn, Duitsland

5,50 | 27,50

0,3% met fruit van framboos, aardbei en
verleidelijke zuren.

Kolonne null cuvee blanc nr. 01
sparkling - Berlijn, Duitsland

per glas 5,95

sémillon en gewüztraminer - Colchagua Valley, Chili

Mooie zachte en lichtvoetige wijn met sinaasappel,
lychee en rozenblaadjes. 12%

5,95 | 29,50

0,3% bubbel met brioche-tonen, mooie zuurgraad, geel
fruit en peer.

Quady winery Elysium

zwarte muskaat - Californië, VS

per glas 5,50

Waan je in een rozentuin met aardbeien en kersen.
Dit in balans met mooie fruitzuren. 15%

