
Wijnkaart
Huiswijn: (wit, rood, rosé)

Per glas - € 4.5
Per karaf 1/4 l. - € 7.5

Per karaf 1/2 l. - € 11.5
Per fles 0,75 l. - € 22

Wit:
Heaps good wine company (Slovenië) - druif: pinot gris

Het wijnhuis begon in het wijnjaar 2010 en produceert momenteel 500 kratten topkwaliteitswijn per jaar. 
Overheerlijke fruitgeuren van citrus, peer en steenfruit.

€ 35
  

Ivo Varbanov (Bulgarije) - druif: chardonnay
Diep en mineralig, barstensvol smaak en heeft een hele intilligente houtlagering.

€ 45

Vinhas Velhas (Portugal) - druif: 50% bical, 35% cerceal, 15% sercialinho
Mooi gebalanceerde wijn, prachtige textuur. Onze aanrader bij de asperges!

€ 28

Caliptra (Italië) - druif: trebbiano
Bloemig en fruitig met een frisse en minerale smaak.

€ 33

Galil (Israël) - druif: viognier
Viognier op z'n best. Aroma's van groene appel, abrikoos, perzik, boter en geroosterde noten.

Een echte smaakbom.
€ 27

Stay Brave (Zuid-Afrika) - druif: 100% chenin blanc
Vooral kruiden en bloemen aan de neus, nadien citrus en perzik. Heerlijke wijn van Craig Hawkins.

€ 34

Mother Rock (Zuid-Afrika) - druif: grenache blanc, chenin blanc, viognier, harslevelu, semillion
Bio wijngaard. Spontane gisting, geen additieven, power, puur, ellegant sappig en fris.

Fantastische wijn!
€ 28

Crevoglio (Italië) - druif: chardonnay
Een typische chardonnay met een stevige structuur en perfect in balans.

€ 29

Rueda (Spanje) - Druif: verdejo
Aangename, levendige, frisse en fruitige wijn met veel finesse.

€ 28.5

Rias Baixas (Spanje) - druif: albariño
Lijkt een beetje op viognier maar is lichter en frisser.

€ 28

Kleine rust (Zuid-Afrika) - druif: chenin blanc, sauvignon blanc
Rijk en rijp in de mond met verleidelijke textuur.

€ 27

Chablis (Frankrijk) - druif: chardonnay
Lekkere, sappige smaak met een frisse en droge finale.

€ 37

Sancerre (Frankrijk) - druif: sauvignon
Complexe, harmonieuze sancerre met een uitzonderlijke kwaliteit!

€ 40
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Rosé:
Dinorose (Frankrijk) - druif: cinsault

Lichte, frisse rosé met zeer expresieve neus.
€ 23

Riecine rose Toscana (Italië) - druif: 100% sangiovese
Licht, fruitige rosé met toetsen van aardbei en perzik.

Waarschijnlijk één van de beste rosé wijnen uit toscane.
€ 34

Rood:
Aviator (Oostenrijk) - druif: blaufränkisch

Zeer fruitige tonen van rode bessen, zachte tanninestructuur.
€ 29

Big Red Beast (Frankrijk) - druif: alicante bouschet
De wijn heeft een paarse kleur, een delicate neus, zijdezachte tannines met een uitdrukkelijke

fruitrijpheid, ondersteund door een vleugje vanille.
€ 21.5

Chateau Kefraya (Libanon) - druif: cabarnet, grenache, syrah, mourverde
De wijn heeft een diepe, kersenrode kleur met paarse tinten. Aroma's van mokka, geroosterde koffie, peper en rood fruit.

€ 38

A Proper Claret (Verenigde Staten) - druif: cabarnet sauvignon, petit verdot, tannat, syrah, merlot, cabarnet franc, petite syrah
Aroma's van braambessen, zwarte kersen, subtiel hout.

€ 46

Force Majeur (Zuid-Afrika) - druif: syrah, pinotage, grenache, cinsault, mourvedre, carignan
Het gehemelte heeft een lichte body met frisse zuren en een aangenaam tannische grip.

€ 28

Dão (Portugal) - druif: touriga nacional, alfrocheiro preto, jaen, tinta roriz
Tophuis uit deze regio van Alvaro Castro. Elegante en complexe wijn.

€ 30

Arpepe (Italië) - druif: nebbiolo
Fris, fruitig en een harmonieuze smaak. De druif van de grote barolo wijnen.

€ 52

Ribera del duero (Spanje) - druif: tempranillo
Lichtvoetige rode wijn die finesse en frisheid mooi combineert.

€ 26

Ventisquero (Chili) - druif: carmenère
Rijke, ronde tannines en een verbazend mooi pikant samenspel van geuren.

€ 28

Barbera d'Alba (Italië) - druif: barbera
Mooie, levendige rode wijn met een zacht karakter en een aangename fruittoets.

€ 32

Patache d'aux (Frankrijk) - druif: cabarnet franc, cabarnet sauvignon, merlot, petit verdot
Neus van mooi rood en zwart fruit met een lichte houttoets.

€ 40

Zedé de Labegorce (Frankrijk) - druif: merlot, cabarnet sauvignon, petit verdot
Een frisse ondertoon in combinatie met gebrande impressies van de houtlagering.

52€
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