WIJNKAART

WITTE WIJNEN
Farina Bianco
Druivensoort

ROSÉ WIJNEN
Italië, Verone
Garganega, Trebbiano, Chardonnay

De wijn heeft wit fruit en is zacht en sappig tegelijk. Elegant en verfrissend.
De druiven komen uit de streek Verone, bekend van het Gardameer. Deze heerlijke
Italiaanse witte wijn is om van te genieten bij lichte gerechten. Denk aan salades
en witte vissoorten. Daarnaast is het dé borrelwijn bij uitstek.

glas € 4,50
Cuatro Rayas Verdejo
Druivensoort

Villa Niederberger
Druivensoort

fles € 22,50

glas € 6,50

fles € 30,50

Chili, Casablanca Valley
Chardonnay

Deze prachtige wijn heeft aroma’s van tropisch fruit als ananas en banaan.
De smaak is lekker fris, zacht en sappig met een lange afdronk. Een mooie
aperitiefwijn die uitstekend combineert bij gegrilde visgerechten, oosterse
gerechten en schaal & schelpdieren.

glas € 5,00
Saint Peyre
Druivensoort

fles € 21,50

Frankrijk, Languedoc
Chardonnay

Toegankelijke wijn met een fris karakter en makkelijk verteerbaar. Een perfecte
balans tussen fruitige en licht getoaste aroma’s met indrukken van rijp fruit, anijs
en toast. Volle stevige smaak met iets karamel. Zeer harmonieus bij zalm of
botervis.

glas € 5,50
La Dolce Festa
Druivensoort

glas € 4,50
Lunaris
Druivensoort

Epicuro staat voor genieten. Elke slok Epicuro is een Italiaans feestje. Licht
van kleur met aroma’s van rood fruit als bessen en de smaak van framboos en
aardbei met een zeer toegankelijk karakter. Deze rosé is een ideale begeleider van
visgerechten en lichte maaltijden als salades, carpaccio of een pasta pesto.

glas € 5,00

De wijn is lichtgeurig met, voor Sangiovese, die typische geur van kersen en
wat kruidigheid van de Merlot. De smaak is easy going. Makkelijk maar rijk en
niet te zwaar. Typisch Italiaans. Perfecte wijn voor bij een mooie lamskotelet,
varkensrollade en licht belegen kazen.

fles € 19,50

Italië, Puglia
Primitivo

Italië, Emilia-Romagna
Sangiovese, Merlot

fles € 19,50

Argentinië, San Juan
Malbec

De aroma’s zijn fris, met rode vruchten en gecombineerd met vanille. In de mond
is het een gebalanceerde, zoete en milde wijn. Een heerlijke wijn bij vlees van de
bbq, gevogelte, pasta, lamsvlees en stoofschotels. All-time favorite van Frank
Hendriks (eigenaar Grand café & boetiekhotel De Verééniging).

fles € 24,00

glas € 5,50

fles € 23,50

Duitsland, Pfalz
Riesling

 iesling een zoete wijn? Echt niet. Deze wijn is verrassend en alles wat je niet
R
verwacht. De geur van bloemen, appel, citrus en een vleugje rokerig, allemaal in
één glas. Een frisse, zoetzure aanzet, mild op het midden en droog in de finale
met geel fruit en een opwekkende frisheid in de afdronk. Heerlijk als aperitief en
uitstekend bij vis of een charcuterie-plankje.

Errazuriz Estate
Druivensoort

glas € 4,50
Epicuro Rosato
Druivensoort

Krachtige aromatonen van vers fruit, groene appel, hooi en honing. Fris en
evenwichtig met een zoete, ronde, zeer fruitige afdronk van venkel. Karakteristiek
en booming. Heerlijk bij salades, maar ook bij vis -en vleesgerechten.

Nespolino
Druivensoort

Italië, Veneto/ Friuli
Pinot Grigio

Een frisse en fruitige rosé met een fijne smaak en droge afwerking. De zalmroze
kleur komt van de roze schillen van de Pinot Grigio. In de geur rood fruit
waaronder framboos en in de smaak proef je subtiel de kruidigheid van de Grigio.
Lekker als aperitief, bij antipasti misti, (gegrilde) vis en salades.

fles € 19,50

Spanje, Rueda
Verdejo

glas € 5,00

Sachetto Blush
Druivensoort

RODE WIJNEN

fles € 23,50

Duitsland, Moezel
Blend

La Dolce Festa oftewel ‘het zoete feest’ doet haar naam eer aan. Dit is een lichte
zoette witte wijn wat een klein feestje geeft in de mond. Muskaat aroma zorgt
voor een verfrissende beleving.

glas € 4,00

fles € 18,50

Spier Discover collection Zuid-Afrika, Stellenbosch
Druivensoort
Pinotage, Shiraz

MOUSSERENDE WIJNEN
Le Contesse Extra Dry
Druivensoort

In het glas heeft de wijn een mooie bordeauxrode kleur. De Discover heeft een
volle en krachtige geur, licht ‘rokerig’, rijp zwartfruit en zacht kruidig. In de mond
aangenaam vol en soepel, mooi kruidig met rijp rood- en zwartfruit van kersen
en bramen. Een lekkere, prettige rode wijn. Heerlijk als stand-alone glas of bij de
BBQ, bij pittige worstjes of bij een mooie rundvlees burger.

Italië, Veneto
Prosecco

Helder gele kleur met groene tint. Delicaat fruitig aroma met een vleugje onrijpe
appels, limoenen en grapefruit. Plezierige afdronk met een puntje zoet. Aperitief,
lichte visvoorgerechten en sushi.

fles
Le Contesse Spumante
Druivensoort

€ 28,25

Italië, Veneto
Prosecco

Mooie lichte kleur met een zeer fijne bubbel en een perfecte mousse. Op de neus
is hij helder en fris, met tonen van perzik en grapefruit, minerale tonen en witte
bloemen. Fris, fruitig, romig en licht. Aan te raden als aperitief en bij gerechten
met sterke, scherpe en pittige smaken.

fles 0,2 L

glas € 5,00

Musar Jeune Red
Druivensoorten

fles € 21,50

Libanon, Bekaa Valley
Cinsault, Syrah, Cabernet Sauvignon

Een ware traktatie! Wanneer je toch maar één wijntje drinkt, drink dan een Musar
Jeune Red. Deze donkerpaarse, verleidelijke wijn is heerlijk fris en heeft volle
smaken van bosbessenfruit. Mooi levendig van smaak met zachte tannines.
De Musar Jeune Red is een fruitige wijn, die jong gedronken kan worden. Goed te
serveren bij gerechten van de grill, braadstukken, stoofschotels en gerijpte kazen.

glas € 8,50

fles € 41,50

€ 7,50
Domaine de Laulan
Druivensoort

Frankrijk, Côtes de Duras
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

In geur en smaak kruidig, mooi rood en voorzien van rijp fruit met zachte
tannines. Je ruikt en proeft een diversiteit aan aroma’s variërend van rood
fruit als rode bes, aardbei en bosfruit tot kruidigheid en lichte vanille tonen.
Deze aroma’s geven een zacht mondgevoel en aangename afdronk. Een mooi
alternatief voor een Bordeauxwijn.

glas € 6,50

fles € 30,75

