Wijnkaart
Bubbels
Cava Metodo Tradicional Brut uit Catalonië, Spanje
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Heerlijke frisse Cava met vers, sappig fruit in de neus en een evenwichtige, zachte
smaak met een milde mousse. Deze Brut heeft 2 gistingen ondergaan waarna de
Cava nog negen maanden heeft gerijpt waardoor de fraaie aroma's ontstaan.

Witte wijn
Madegrale Pinot Grigio uit Abruzen, Italie
Fruitige, minerale wijn met een fris aroma van rijpe peren en meloen.

La Cour des Dames Sauvignon uit Languedoc, Frankrijk
Sappige, fruitige droge witte wijn met een fris aroma van groene appel en citrus.

La Cour des Dames Chardonnay uit Languedoc, Frankrijk
Heerlijke, zuiver gemaakte witte wijn met de geur van rijp geel fruit; vol en rond.

Elbling Classic vom Muschelkalk van wijnhuis Ter Apel, Mosel, Duitsland

27.5

Elegant en speels, frisfruitig, sappig met een aangenaam ronde afdronk. De wijn
kenmerkt zich door zijn licht prikkelend (p étilant) in de mond met een klein zoetje.

Pinot Grigio van wijnhuis Peter Zemmer uit Cortina, Italie

29.5

Fruitige, minerale wijn met tonen van peer, meloen en iets kruidig.
Fijne, verfrissende zuurgraad.

Alma de Autor Godello uit Galicië, Spanje
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Een galicische witte wijn van Manuel Mendez. Geurige, frisdroge witte wijn met
tonen van citrus en toast. Krachtig en verleidelijk.

Rode wijn
Domiziano Negroamaro uit Salento, Italië
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Een bijzonder zachte en volle rode wijn met de geur van gedroogd
fruit en kruiden. De smaak is rond en zwoel; de afdronk stevig.

Révélation Cabernet-Merlot uit Languedoc, Frankrijk
Een klassieke wijn volrood van kleur en bessig, fruitig van geur met een mooie
eikenhout toon van karamel en vanille. De smaak houdt fraai aan met een rijpe
zachte tannine en lange afdronk.

Cap Saint-Martin uit Bordeaux, Frankrijk
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Deze rode wijn van Pierre Ardoin mag terecht de naam Cuvee Prestige dragen. Een
volle rode wijn met een verfijnd aroma van eikenhout en gerijpte tonen. De smaak is vol.

Richaume, Cuvee Tradition uit Provence, Frankrijk

39.5

Complexe aroma's van rijp rood fruit en specerijen met een fijne lange afdronk.
Handgeplukte druiven en na een gisting volgt rijping in kleine eikenhouten fusten.

Rosé
Fontanet Les Terrasses Syrah/Grenache uit Frankrijk
Fraaie rosé met fris en vers rood fruit in de geur. De smaak is vol en
aromatisch met lengte en structuur.
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