Wijnkaart
Geen 18, geen alcohol

Huiswijnen

Masia Perelada Blanco

Glas

Fles

3,50

20,00

3,50

20,00

3,50

20,00

Land:
Spanje
Druiven: Macabeo, Grenache Blanc.
Smaak: Een frisse en droge witte wijn van

het Catalaanse platteland met een
Mediterraans karakter en accenten van
citrus, peer en bloemen. De onovergoten
druiven geven deze volle wijn een rijpe en
rijke smaak, met een elegante afdronk.

rosé: Belles du Sud
Land:
Frankrijk
Druiven: Grenache, Syrah
Smaak: Een lichtroze rosé met fris rood fruit als

aardbeien en frambozen. Mild droog,
toegankelijk en een zachtkruidige, frisse
afdronk.

Rondebosch Cape Red
Land:
Zuid-Afrika
Druiven: Druiven: Pinotage, Petit Verdot, Cabernet
Sauvignon.

Smaak: Een volle, mooi gebalanceerde,

donkerrode wijn met aroma’s van
moerbeien, frambozen, cacao en
specerijen met zachte tannines.
Een stoere en moderne wijn.

Aperitief

20cl		

Blû Prosecco frizzante piccolo
Smaak: Deze licht mousserende wijn wordt

veelal als feestelijk aperitief geschonken,
maar deze mildroge prosecco is ook
heel geschikt als begeleider van
voorgerechten en amuses.

8,50

Wit		Fles

Pomares branco, duoro

30,00

Land:
Portugal
Druiven: Viosinho, Gouveio, Rabigato.
Smaak: Een groene/citrus- gekleurde wijn, met de
aantrekkelijke aroma’s van nectarines,
witte pruim en abrikozen in combinatie
metgroene paprika en kruisbes. Een mooi
balans in fris- en fruitigheid.

pinot grigio, Giorgio & Gianni

27,50

Land:
Italië
Druiven: Pinotorigio.
Smaak: Strogeel met warme nuances. In de

neus geurig, karakteristiek en intens met
verleidelijke fruitige hinten. In de mond heeft
de wijn een rijke en elegante smaak.

Rood		Fles

Pinot noir, Laroche

30,00

Land:
Frankrijk
Druiven: Pinot Noir.
Smaak: Rijk met zachte tannines. Een lichte en

fruitige wijn met een lange afdronk. De wijn
is steenrood van kleur en heeft een kruidig
bouquet van rode bessen.

Carmenère, Viña tarapacá
Land:
Chili
Druiven: Carmenère, Cabernet Sauvignon
Smaak: Een mooi boeket van aroma’s met onder

anderen bosbessen, rood fruit, paprika,
kokosnoot, vanille en een hint van kruiden.
De druiven komen van drie verschillende
druifgaarden, om zo een perfecte balans te
garanderen. Een toegankelijke ronde rode
wijn met een fluweelzachte afdronk.

25,50
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