Witte wijn/BUBBELS
Khipu

2015 cHARDONNAY

chili

3,85

19,00

Goudgeel met een schitterende groene gloed. Geuren van meloen
en perzik. Frisse, volle en fruitige smaak met een uitstekende
zuurgraad balans.

Khipu

2015 SAUVIGNON

chili

3,85

19,00

Bleke citroenachtige kleur meteen vleugje groen. Fruitige aroma's
van passievrucht en grapefruit en wat minerale tonen. Droge,
‘crispy’ smaak met een pittige zuurgraad en in de afdronk citrus
smaken.

DELAS FReRES

2014 VIOGNIER

23,00

FRANKRIJK

Intens helder bleek geel met een gouden glans. In de neus een
specifieke geur van abrikoos, perzik, exotisch fruit en citrus.
De smaak is zacht en fris met in de afdronk nuances van gedroogd
fruit.

Hacienda Alcaraz

2014 VERDEJO

24,50

SPANJE

Strogeel Een explosie van tropisch fruit zoals ananas
en perzik. Stuivend, fris en vol fruit. Goede structuur en een
aanhoudende afdronk.

CASTELLO DI GABBIANO

2014 PINOT GRIGIO

ITALIE

28,50

Een bleekgroene tot strogele kleur. Brede neus met citrus en
tropische vruchten en een hint van bloemen. Het pallet is
levendig en fris met fruitige tonen van onder meer appel.

SANCERRE

2015 SAUVIGNON blanc

36,00

FRANKRIJK

Een zeer typische droge en fruitige Sancerre met bloemige geuren
en aroma’s van wit fruit.

Saint veran

2013 chardonnay

39,75

FRANKRIJK

Prachtige, vette en rijke wijn met een mooie zuurbalans. Volle
kleur met in het aroma rijp geel fruit, boter en fijn eikenhout.
Daarnaast een volle smaakstructuur met lengte en rondheid in de
afdronk.

Bottega Prosecco

2014 glera

italie

5,75

30,00

Strogele kleur. Fruitig, bloemig, geuren van appel, peer en
exotisch fruit. Harmonieuze, verfrissend droge smaak met
een zeer fruitige afdronk. Verfijnde en aanhoudende mousse.

deutz champagne brut

CHARDONNAY-PINOT NOIR- PINOT MEUNIER

60,00

Deze champagne heeft een intense gouden kleur en een uiterst
fijne en elegante mousse, hetgeen typerend is voor Deutz. Een
florale neus met aroma’s van toast, marsepein en gerijpte
vruchten als appel en peer. Ideaal als aperitief en een goede
combinatie met wit vlees en vis.

rode wijn/rose
Khipu

2015 merlot

chili

3,85 19,00

Donkere violet kleur met roodachtige tinten. Aangename, complexe
neus met rijpe zwarte kersen, pruimen en aardse nuances.
Mondvullend, soepel met rijpe, zoete fruitsmaken van pruimen en
krenten. Royale, lange afdronk.

khipu

2014 cabernet sauvignon

chili

3,85 19,00

Volle, diepe granaatrode kleur met frambooskleurige rand. In de
neus aroma’s van rood fruit, zoete kruiden en een hint van munt.
Goed gebalanceerde smaak met een fluwelen textuur.

MERIDIA

2015 nero d’avola

21,00

italie

De wijn heeft een robijnrode kleur. Het boeket is licht kruidig en
fruitig met tonen van bramen, bosbessen en moerbeien. In de mond
is de wijn vol en rond van smaak. De fruitige afdronk met mooie
tannines maakt dit tot een elegante en geconcentreerde wijn.

ventoux

2014 grenache shiraz

frankrijk

24,50

Dominant rood bessen fruit in de geur. De wijn toont de krachtige
aroma’s van de twee druivensoorten, met in de afdronk de frisheid
welke te danken is aan de goede wijze van wijnbereiding.

alta vista

2014 malbec

argentinie

26,00

Helder violet rode wijn met intense geuren van rijpe pruimen en
subtiele tonen van vanille en koffie. In de mond aanhoudende
smaken met een mooie balans tussen de tannine en het fruit.

Bourgogne

2014 pinot noir

frankrijk

31,50

Hoofdzakelijk vervaardigd om jong te worden gedronken kan deze wijn
worden bewaard voor ongeveer 5 jaar. Zijn krachtige met tannine
aroma's kan gekoeld of op keldertemperatuur gedronken worden

Baron carl

2012 cabernet merlot malbec

frankrijk

45,50

Prachtige wijn van het huis Baron Philippe de Rothschild.
Krachtig geurend met nuances van eikenhout, rijp rood fruit en
lichte kruiden. De smaak is vol zacht, rond en mild in de afdronk.
Een zeer aromatische finale.

Via nova rose

2014 pinot grigio

chili

3,85 19,00

Zalmroze van kleur met een aromatische neus van verse aardbeien
en frambozen. De smaak is licht, droog en fris, met een perfecte
balans tussen citrus en fruitige rode bessen.

