Onze wijnen
SERVEERSUGGESTIE:

KAAS

KONIJN

VIS

EVERZWIJN

SCHAALDIEREN

HERT

GEVOGELTE

RUND

SALADE

BARBECUE

WEETJES
WIJN SMAAKT HET BEST OP DE JUISTE TEMPERATUUR
Probeer de rode wijn te bewaren op een koele plaats in huis en haal de
witte wijn 10 minuten voor het serveren uit de koelkast, of laat het een
beetje ‘opwarmen’ in je glas voordat je het opdrinkt.
HET IS BETER OM WIJN TE LATEN ADEMEN
Voor alle dranken zonder bubbels geldt dat het beter smaakt wanneer
het een beetje heeft kunnen ademen. Zo’n karaf is dus niet alleen maar
voor de sier. Hierdoor krijgt de wijn namelijk lucht en wordt de wijn op
zo’n andere manier in het glas gegoten zodat de lucht in de wijn op kan 				
lossen.
ZORG VOOR HET GOEDE GLAS EN SCHENK HET HALF VOL
Het beste wijnglas heeft de vorm van een tulp en is ook niet veel groter
dan de echte bloem. Deze tulpvorm is uitermate geschikt voor het serveren
van wijn omdat de vorm de aroma’s van de wijn vasthoudt en helpt
om alle aroma’s naar je neus te brengen

Winter 2018-2019

CRÉMANT DE LIMOUX - MAISON ANTECH BRUT 2015
€ 15,00 /fles
Land : Frankrijk
Streek : Limoux
Subtiel huwelijk tussen Chardonnay, Chenin en Mauzac, dat resulteert in een
lichtgele wijn met fijne parelende en aanhoudende belletjes. In de neus vinden
we geuren van geroosterd brood en frisse citrusvruchten. In de mond is deze
Crémant oprecht en evenwichtig met delicate aroma’s van pompelmoes
die een langdurige afdronk garanderen.
LAURENT MIQUEL SOLAS ‘VIOGNIER’ 2017
€ 10,00 / fles
Land : Frankrijk
Streek : Languedoc
Druiven : Viognier
Deze schitterende witte wijn is gemaakt van de Viognier druif. Licht geel van
kleur, fruitigegeur met impressies van stervruchten en abrikozen. Sappig, fruitig
en vol van smaak met hinten van rijpe perziken en peren.

DOMAINE FOURCADE ‘LE BOUT DU MONDE’ 2016
€ 9,00 / fles
Land : Frankrijk
Streek : Côtes du Roussillon Villages
Druiven : Syrah, Grenache en Carignan
Geurt naar kruidig rijp zwart fruit. De smaak is krachtig, maar met voldoende
soeplesse. Rozemarijn, tijm en bramen komen naar voren, samen met kruiden
en specerijen. Een verrassend lange afdronk.

ROGER SABON ‘CHAPELLE DE MAILLAC’ 2015
€ 15,00 / fles (75cl)
Land : Frankrijk
Streek : Côtes du Rhône - Lirac
Druiven : Grenache, Syrah, Cinsault en Mouvèdre
De wijn heeft een diep robijn rode kleur. De aroma’s van rood en zwart zomerfruit,
aangevuld met kruidigheid, peper en tonen van tabak en kreupelhout, openen
zich snel als de wijn goed door het glas wordt gewalst. De zachte tannines uit
de schil geven de wijn balans en maken de wijn zeer toegankelijk om ook jong
gedronken te worden.

FEUDO DEI SANI ‘GRILLO’ 2017
€ 8,00 / fles (75cl)
Land : Italië
Streek : Sicilië
Druiven : Grillo
Bleek strogele wijn met lichte groene glinsteringen. In de neus geeft de wijn een
mooi en intens boeket met delicate complexiteit, frisse citrus en meloen. De
smaak is zacht, elegant, fris, levendig fruit en een knapperige mineraliteit.

FEUDO DEI SANI ‘NERO D’AVOLA’ 2016		 € 8,00 / fles (75cl)
Land : Italië
Streek : Sicilië
Druiven : Nero d’Avola
Robijnrode wijn met donkerpaarse tinten. In de neus een rijk boeket van rood
fruit, bessen, kersen en pruimen. In de mond is de wijn vol, strelend zacht, vol
rood fruit, mooi van structuur met een heerlijk pittige afdronk.

CONTE DI CAMPIANO ‘MALVASIA NERA’ 2014
€ 12,00 / fles (75cl)
Land : Italië
Streek : Puglia
Druiven : Malvasia Nera
Deze Malvasia Nera is gemaakt van 100% Malvasia druiven. Hij heeft een
prachtige robijnrode kleur met oranje schitteringen. In de neus toont hij de
heerlijke aroma’s van rood fruit en rijpe zwarte kersen. In de mond een elegante
wijn met een warme en rijke smaak die vergezeld wordt door aangenaam zachte
tannines. Deze wijn gaat heerlijk samen met hartige voorgerechten, gevogelte en
rood vlees.

QUINTA ALORNA ‘ARINTO - CHARDONNAY’ RESERVA 2017
€ 11,00 / fles (75cl)
Land : Portugal
Streek : Tejo
Druiven : Arinto - Chardonnay
Een heel mooi huwelijk deze Arinto met Chardonnay. Alle druiven zijn handmatig
geoogst. De Arinto gefermenteerd in inox cuves en de Chardonnay in nieuwe
Franse eiken vaten gedurende 3 maanden. Resultaat een complexe neus van
citrus, rijp fruit en noten. Goede structuur en het evenwicht tussen de zuurgraad
en de frisheid van de Arinto, de rijping van Chardonnay en de elegantie van het
hout.

COTTAS TINTO 2015		 € 11,00 / fles
Land : Portugal
Streek : Douro
Druiven : Touriga Franca en Touriga Nacional
De rode wijnen uit de Douro - de Portstreek - behoren tot de beste wat Portugal
aan wijnen te bieden heeft. Modern gevinifieerd maar gemaakt van eigen
druivensoorten. Iedereen die deze wijn proeft is verrast door het donkere, rijpe,
zeer sappige, volle en zwoele karakter van de wijn. Je proeft de portdruiven, maar
dan zonder de zoetheid. De wijn is samengesteld uit de druivensoorten Touriga
Franca en Touriga Nacional. Zeer diep van kleur. Geurend naar kersen, kruiden
en vuursteen. Stoer karakter, zeer vlezig en dik. Lange, volle afdronk met veel rijp
fruit nuances. Een zeer verleidelijke wijn met een warm en rondborstig karakter.

DAMANA 5 2016
€ 12,00 / fles (75 cl)
Land : Spanje
Streek : Ribero del Duero
Druiven : Tempranillo
Damana 5 is een waanzinnige wijn van Bodegas Tabula. Hij is donker en
intens zoals al hun wijnen. De neus is krachtig vol zwart en rood fruit met een
kruidigheid en romige tonen van de 6 maanden opvoeding op fijn eikenhout.
Alle smaken komen perfect samen in een krachtige wijn met een lange
aanhoudende afdronk.

KROHN PORT SHIPPERS SINCE 1865
€ 11,00 / fles
PORTO SANADOR TAWNY
Een heerlijke licht rode portwijn met fijne aroma’s. Lichter van kleur en zachter
van karakter dan ruby verkregen door langere opslag op eiken vaten. Aroma’s
van hout en frambozen jam, ondersteund door een pittige, nootachtige afdronk.
Een weloverwogen all-rounder.

KROHN PORT SHIPPERS SINCE 1865
€ 11,00 / fles
PORTO SANADOR WHITE
Een heerlijke witte portwijn, strogeel met enkele gouden tinten van kleur.
Aroma zacht, delicaat en complex. Tropisch fruit notities, citrus en bloemen.
Satijnachtige smaak. Fruitig en ietwat florale afdronk.

