
WINES



Huiswijnen

Onze huiswijnen zijn met zorg uitgekozen en zijn zeer toegankelijk voor iedereen.

Vicente Gandía is een wijnproducent, opgericht in 1885 te Valencia Spanje.
Inmiddels heeft de vierde generatie van de Gandía familie de leiding in handen.

Vicente Gandía is altijd trouw gebleven aan de normen en waarden waarop het
bedrijf gebouwd is, namelijk een bijdrage leveren aan het welzijn van de
maatschappij en het blijven innoveren en verbeteren van het bedrijf zonder de
traditie te vergeten.

Marqués del Turia blanco 2019
Een zachte, volle wijn die zo, als glas op zich, lekker drinkt en mooi bij gerechten
past.

Marqués del Turia medium sweet 2019
Strogele doorzichtige kleur, met overheersende smaken van rijp fruit en abrikoos.
Fruitige, lichtzoete witte wijn.

Marqués del Turia rosado 2019
Mooie geur van frambozen en rode bessen. De smaak is droog en knisperig, met
een zachte, fruitige afdronk.

Marqués del Turia tinto 2019
Deze rode wijn wordt gedurende korte tijd op fust gelagerd, waardoor hij veel body
en rondeur krijgt. Een zeer fruitige en soepel wijn.
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Witte wijnen

Cocquille de Mer Viognier Pays d`Herault Frankrijk 2019
Zacht droge wijn kenmerkend zijn de perzik- en abrikoosachtige aroma’s. Een
spannende, frivole wijn. Uitstekend bij salades en visgerechten.

Nonius Feteasca Regala/Chardonnay Roemenië 2019
Een neus vol van tropisch fruit zoals ananas en guave. Volle, rijke aanzet
ondersteund met zorgvuldig houtgebruik en wederom rijp tropisch fruit zoals
ananas. Plezierig drinkbare Chardonnay. Met een fijne frisheid, een klein zuurtje en
heerlijk fruit: tropisch, citrus en peren. De afdronk is zacht. Met wit vlees, vis en
salades een mooie combinatie.

Cruz Alta Sauvignon Blanc Mendoza Argentinië 2020
Fantastische frisse witte wijn van de familie Rutini met aroma’s van tropisch fruit,
citrus en grapefruit. De smaak is mooi in balans met frisse fruitige tonen. Bij
visgerechten of salades heerlijk. Maar ook als aperitiefwijn heel geschikt.

Franz Hahn Weisburgunder Pfalz Duitsland 2019
De droge Weisburgunder (Pinot Blanc) van Franz Hahn werd gerijpt in een groot
houten vat. De krachtige neus toont aroma's van appel, perzik, peer,
sinaasappelschil, limoen, grapefruit, wilde kruiden, amandelkoekjes en witte
bloemen. Vol in de mond, sappig, charmant en langdurig. Uitstekend bij salades,
kip en visgerechten.

Onze bubbel, witte en rode wijnen zijn kwaliteitswijnen van innovatieve
wijnmakers uit diverse windstreken.

Bubbels

L'Anae Brut CAVA Spanje
Deze bubbel is levendig, heeft een fijne mousse. In de geur hooi, citrus en witte
bloesem. In de mond fris, warm en aangenaam rond. Met als afdronk een lange
finish en zeer aangenaam.
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Rode wijnen

Sutil Reserve Carmenère Colchagua Valley Chili 2018
De wijn krijgt een rijping van 8 maanden gerijpt in Franse en Amerikaanse eiken
vaten. Aroma’s van zwart fruit zoals bosbessen en kersen, tabak en cederhout. De
smaak is vol, zacht en romig met een mooie balans. Heerlijk als begeleider van
verschillende vleesgerechten.

Villa Grazia Montepulciano d’Abruzzo’ doc Italië 2018
Gemaakt van de Montepulciano-druif. Niet te verwarren met de wijnen uit het
prachtige stadje Montepulciano in Toscane. Een zeer aangenaam glas wijn. Heerlijk
bij pasta, gegrild rood vlees, harde kazen.

Quinta Da Alorna Tinto Tejo Portugal 2017
Elegant. Rijke volle smaak met zwart fruit, zachte tannines en een fijne afdronk.
Serveersuggestie: Lekker bij wit vlees, kip, kalkoen, maar ook andere
vleesgerechten.

Gran Maestro Rosso I.G.P Puglia Italië 2018
De Gran Maestro Rosso is gemaakt van Sangiovese en Primitivo druiven. Het
bouquet heeft aroma's van rijp rood fruit. De smaak is intens en rijk met zachte,
ronde afdronk. Deze wijn gaat heerlijk samen met rood vlees, pasta’s en gerijpte
kazen.

Rib Tickler Shiraz California U.S.A. 2019
Sappig fruit bessen en kersen maar ook chocolade. Mooi vanilie van het hout en
een fraai pepertje. Soepele, zachte wijn met een lange afdronk. Heerlijk bij diverse
vleesgerechten.
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