wijn
cava

Cava Brut Reserva Bujonis / DOC Cava
6.25/39.5
Biologisch gemaakt en afkomstig uit Penedès vlakbij Barcelona. Reser va betekent
een wat langere rijping in de kelders wat deze cava een mooie zachte mousse
geeft. In de smaak fijne frisheid van citrus en groene appeltjes, een fijne elegante
bubbel. Druiven: Parellada, Xarel-lo, Macabeo & Chardonnay

huiswijnen wit

Domaine la Prade Chardonnay / IGP Côtes de Thongue
3.75/19.5
Een Chardonnay zoals die moet zijn. Het tropische fruit spetter t je glas uit, licht
boterig maar toch ook met een mooie frisheid. Een alleskunner uit de Languedoc,
het diepe zuiden van Frankrijk. Uitstekend voor bij de borrel of als begeleider bij
de maaltijd. Druif: Chardonnay
Villa Fiore Pinot Grigio / IGT Venezia Giulia
3.75/19.5
De populaire Pinot Grigio mag niet ontbreken op een wijnkaar t, deze sappig en
frisse wijn uit Friuli Venezia doet je denken aan een mooie zomerdag. Rijpe peer tjes
dansen je glas uit, heerlijk bij de lunch of als aperitief. Druif: Pinot Grigio

huiswijn rose

Château Piqoudet ‘Première’ / AOC Coteaux d’Aix en Provence 3.75/19.5
Uit Aix en Provence komt deze delicaat gekleurde rosé, prachtig licht zalmroze. In
de smaak wat lichte kruidigheid, mooi droog en sappig. Bloemen en rijp tropisch
fruit met een hint citroen dwarrelen door je glas en ver velen nooit. Druiven:
Grenache, Cinsault, Cabernet Sauvignon en Syrah

huiswijnen rood

Schola Sarmenti Tempo al Vino Primitivo / IGT Salento
3.75/19.5
Uit het diepe zuiden van Italië, Puglia, de hak van de laars. Daar komt deze zwoele
en verleidelijke rode wijn vandaan. Je proeft de zon en het zwoele rijpe zwar te fruit.
Gecombineerd met wat kruidigheid geeft dat een stoere klassewijn. Druif: Primitivo
Domaine Santa Duc ’Les Plans’ / IGP Vaucluse
3.75/19.5
Een fruitbommetje uit de Vaucluse! Maar dan wel met wat fijne kruidigheid. Sappig
en makkelijk doordrinkbaar maar nooit saai. Helemaal biologisch geproduceerd.
Heerlijk bij de een stukje rood vlees, een kaasplankje of om zomaar een glas van
te drinken. Druiven: Grenache, Syrah, Merlot en Cabernet Sauvignon

wijn
wit

Domaine Didier Tripoz Chardonnay / AOC Bourgogne
5.75/27.5
Klassiek wit uit het zuidelijkste stukje van de Bourgogne. Gemaakt van oude
stokken dus veel concentratie in de smaak. Rijp tropisch fruit, boter tje en lichte
houttoon maar mooi in balans door z’n zachte zuur tje. Franse elegantie ten top.
Druif: Chardonnay
Contini ‘Pariglia Vermentino’ / DOC Vermentino di Sardegna
5.25/24.95
Van het eiland Sardinië komt deze prachtige aromatische wijn. Gemaakt van de daar
zeer populaire Vermentino druif. Bloemigheid en fris fruit gevangen in één slok. Smaakvol, delicaat en heel elegant. Perfecte begeleider van allerlei visjes. Druif: Vermentino

rood

Château Fongaban / AOC Côtes de Castillon
5.25/24.95
Klassiek rood deze soepele en volfruitige Bordeaux. Een lichte houtrijping geeft
wat vanille en romigheid aan al dat kersenfruit. Elegant, licht kruidig en mondvullend. Uitermate geschikt bij rood vlees, een kaasplankje of bij een knappend
haardvuur. Druiven: Merlot en Cabernet Sauvignon
Domaine Lafond / AOC Lirac
6.7/32.5
Vol, robuust, rijp en krachtig. Die woorden passen het best bij deze krachtpatser
uit de zuidelijke Rhône. Robijnrood van kleur en complex van smaak met specerijen, gestoofd zwar t fruit en kruidigheid. Biologisch gemaakt en prima par tner
van rood vlees of wild. Druiven: Grenache, Syrah, Carignan en Mour vèdre

dessert

Adega de Pegões / DOP Moscatel de Sétubal
5.5
Amberkleurige zoete nectar. Weelderig en intens zoet met sinaasappelschilletjes
en honingtonen. Om in de winter weer lekker warm van te worden. Buitengewoon
geschikt om te combineren met allerlei zoete nagerechten zoals tar te tatin of
appeltaar t. Druif: Moscatel

port

Quinta das Carvalhas / DOC Ruby Reserve
5.5
Robijnrode kleur en veel smaak. Sappig zwar t fruit met een mooi verpakt zoetje.
Iets langer op hout gelegen dan een gewone Ruby en daardoor iets intenser en
voller. Klassiek om als aperitief te drinken maar ook heerlijk bij een kaasplankje
toe. Druiven: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinta Caõ

