Witte wijnen
Nuviana Chardonnay 2016 ............................................................................................... € 6,50
Wijn afkomstig uit Valle del Cinca in Spanje, bestaande uit 100% chardonnay. Goudgele kleur met toetsen
van perzik en passievrucht in de neus en mond. Fris en aangenaam met een lange en subtiele afdronk.

Château Haut Grelot Blanc 2017....................................................................................... € 7,50
Deze Haut Grelot Blanc, strogeel van kleur met zilveren reflecties, is gemaakt uit een blend van Sauvignon
Blanc en Semillon (en een klein percentage Muscadelle). Dit zijn frisse druivensoorten die elkaar in perfecte
harmonie aanvullen. Hij heeft een fijne neus met aroma’s van vanille, violet en witte perzik. Een zeer
levendige wijn, vol van smaak en karakter met een lange, milde afdronk.

Cantosan Yllera Verdejo Rueda 2017 ............................................................................... € 8,50
De Rueda is een van de beste streken van Spanje waar de Verdejo druif optimaal kan groeien. De wijnen
gemaakt van Verdejo zijn goed van structuur en hebben een goede balans. Ze hebben de geur en smaak
van peren en krijgen, na enige jaren op fles, honingachtige tonen met een duidelijke indruk van noten. Deze
wijn heeft een lichte toets van citrus maar toch ook hints van tropisch fruit.

L’avenir Far and Near Chenin blanc 2017 .......................................................................... € 8,50
L'Avenir, wat 'De Toekomst' betekent in het Frans, is niet een recente uitvinding, maar een getuigenis van
de geschiedenis van Zuid-Afrika en de aanwezigheid van de Franse Hugenoten uit de vroege 18e eeuw.
Deze 100% Chenin Blanc komt van druiven uit geselecteerde wijngaarden aan de voet van de Simonsberg.
Een levendige wijn met veel tropisch fruit en aroma’s van lychees en peren. De afdronk is fris en
evenwichtig. Een ideaal wijntje bij vele gerechten zoals vis en wit vlees, alsook salades.

Casas Del Toqui Reserva Chardonnay 2015 .................................................................... € 10,00
Deze Barrel Series Chardonnay van Casas del Toqui uit Chili heeft een complexe neus, waarbij de frisse en
fruitige aroma’s van ananas en citrus domineren. De rijping op Frans eiken vaten geeft hints van karamel
en vanille. Deze 100% Chardonnay, afkomstig uit de beroemde Cachapoal Valley, heeft een elegante
houtopvoeding gehad, wat de wijn mondvullend rond maakt, met een lange afdronk. Deze Chardonnay past
uitstekend bij vis, zoals zalm, en wit vlees. Serveer op 10 à 12°C.

Rosé wijn
Domaine Regismont Rosé 2017 ....................................................................................... € 7,50
Met een mediterraan klimaat en veel kalk en silex in de bodem hebben we hier een perfecte ligging voor
zonovergoten wijngaarden. Deze rosé is gemaakt van Syrah en Cabernet Sauvignon druiven. Zeer in balans
en aromatische wijn, met hints van aardbei en bosbes, en een lange, frisse afdronk. Een perfecte rosé om
te drinken bij tal van visgerechten, wit vlees of als aperitief op een zomers terras.

Rode wijnen
Cuvi VDT - Castilla Y Leon Tinto 2015 ................................................................................ € 6,50
100% Tempranillo druif uit de Tierra de Castilla Y Leon die 4 tot 6 maanden heeft gerijpt op Amerikaanse
eiken vaten. Donkere kersrode kleur met purperen glans. Kruidige neus met hints van zwart, rijp fruit. In
de mond ontdekt men zowel vanille alsook tinten van verse koffiebonen. Een zacht afdronk. Deze wijn is
zeer geschikt bij zowel rode als witte vleesgerechten, pasta’s en barbecue.

Farnio Rosso Piceno Doc 2017 ......................................................................................... € 8,00
Deze mooie robijnkleurige wijn is gemaakt uit een samenstelling van 2 typische Italiaanse druivensoorten,
de Sangiovese en Montepulciano. Deze jonge, frisse wijn is rijk aan aroma’s. Bij aanvang fruitig met
impressies van rijpe pruimen. De delicate tannines maken dat de afdronk zeer fijn en smeuïg is. Mag bij
voorkeur jong worden gedronken. Bij een serveertemperatuur van 16°C is hij een perfecte partner voor
gegrild vlees, pasta’s en gegratineerde gerechten met kaas zoals pizza’s, pasta’s en ovenschotels.

Dogajolo Toscano Rosso IGT 2016.................................................................................. € 10,00
70% Sangiovese, 30% Cabernet Sauvignon. Dogajolo is een perfecte balans tussen de frisheid van een
jonge wijn en de elegantie van een houtgerijpte ‘belegen’ wijn. Veel rood, rijp fruit en aroma’s van vanille,
tabak en specerijen. Door zijn karaktervolle smaak is hij uiterst geschikt bij geroosterde vleesgerechten,
en Toscaanse specialiteiten.

Vino De La Tierra De Castilla Y León - Yllera Crianza 2014……. ........................................ € 11,00
100% Tempranillo. 12 maanden gerijpt op Amerikaanse en Franse eiken vaten. Een donkerrode kleur met
een sterk karaktervol aroma. De 12 maanden rijping op eik zorgt voor een heerlijke kruidigheid en hints van
tabak, chocolade en eucalyptus. Toch heeft deze wijn een milde afdronk met een vanille toets.
Kortom, een Heerlijke wijn!

Le Six Cairanne Rouge 2015, Domaine Boutinot .............................................................. € 15,00
De opvolger van de Côte Sauvage, eveneens uit de zuidelijke Rhônevallei met een klei- en kalkbodem. De
druiven, enkel uit de geclassificeerde ‘Cru Cairanne’ wijngaarden, worden handgeplukt en gevinifieerd met
wilde gistsoorten. Rijping op grote Eiken vaten gedurende 12 maanden. Een topwijn, die na enkele jaren
extra rijping alleen maar beter is geworden. 91/100 op Wine Spectator!!

