WINES

In onze wĳnkaart vindt u verschillende wĳnen over de hele wereld.
Het zĳn wĳnen die wĳ samen met onze huis-vinoloog met liefde voor u hebben
uitgezocht.
Met onze keuken in gedachte zĳn wĳ opzoek gegaan naar wĳnen die naadloos
aansluiten bĳ onze gerechten.
Al onze wĳnen zĳn per fles of per glas verkrĳgbaar.

HUISWĲNEN
In ons restaurant drinken we graag een goed glas wĳn, dat begint
bĳ onze huiswĳnen van Domaine Peirière uit Frankrĳk, maar ook
mooi zoet uit Duitsland.

Domaine Peirière Viognier IGP Pays d'Oc Frankrĳk 2019
Een vitale witte wĳn met typische, expressieve geuren van abrikozen, perzik,
bloemen en ietsje honing.

Förster Rheinhessen Spätlese Duitsland 2020
Aangenaam frisse zoete wĳn uit Duitsland.

Domaine Peirière Grenache Rosé IGP Pays d'Oc Frankrĳk 2020
Deze rosé heeft heerlĳk dartel klein rood fruit in de geur, aangevuld met een subtiele
kruidigheid en geeft een verfrissende indruk.

Domaine Peirière Syrah IGP Pays d'Oc Frankrĳk 2018
Lekker volle krachtige Syrah boordevol aromatisch fruit en met lichte kruidigheid.
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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.

WITTE WĲNEN
Jose Galo Rueda Verdejo Spanje 2020
Rueda is de bakermat van Spanjeʼs origineelste en mooiste witte wĳnen. Heerlĳke wĳn
van de Verdejo druif. Veel aroma in geur en smaak. En heerlĳk om zo te drinken of in
combinatie met kipgerechten, salades of visgerechten.

Viña Tarapacá Pinot Grigio Chili 2019
Frivole rĳpe peer en appel, ook tropisch fruit te proeven. Heerlĳke frisse wĳn die het
heel goed doet met salades en visgerechten.

La Villette Sauvignon Blanc pays d'Oc Frankrĳk 2020
Deze wĳn is gemaakt van 100 % Sauvignon Blanc druiven. Erg aromatische wĳn, fruitig
en fris, met aroma's van passievruchten en een ondertoon van citrus. Drink deze wĳn
als aperitief of in combinatie met witte vis, wit vlees en frisse salades.

Kaiken Estate Chardonnay Unoaked Mendoza Argentinië 2018
De top wĳnproducent Kaiken is vernoemd naar de Kaikenʼ de Patagonische wilde gans.
Frisse Chardonnay (zonder hout) tonen van rĳp, geel fruit en citrus. Te combineren
met vis, gambaʼs, vleeswaren en kip of witvlees.

RODE WĲNEN
Ortonese Sangiovese / Merlot Puglia Italië 2019
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Diep robĳnrood. Intense smaak, fruitig met hints van kersen, pruimen en vanille.
Medium-bodied wĳn, lichte tannine, mooi in balans en een soepele afdronk. Deze
wĳn is heerlĳk bĳ roodvlees gerechten en pasta´s.

PavoNero Rosso Vino d'Italia 2020
Deze bĳzondere wĳn is een blend van 4 druiven Nero d'Avola, Primitivo,
Montepulciano d'Abruzzo en Merlot die uit vier verschillende gebieden in Italië
komen: Sicilië, Puglia, Abruzzo en Trentino. Het resultaat is een krachtige, donkerrode
wĳn met een intense neus met daarin tonen van rĳpe kersen, geconfijte pruimen,
mocca en tabak. Een krachtige smaak met een zwoel, rond mondgevoel. Heerlĳk bĳ
vleesgerecht en kaas.

La Villette Cabernet Sauvignon d'Oc Frankrĳk 2020
Deze wĳn is gemaakt van 100% Cabernet Sauvignon druiven en heeft 6 maanden op
eiken vaten gerĳpt. De wĳn heeft elegante tonen van zoethout, geroosterde
koffiebonen en pure chocolade. Perfect gecombineerd met de aroma's van zwarte
kersen en kruidige hint van kaneel. Het is een elegante, complexe wĳn. In de afdronk
verfijnde aroma's van cederhout. Deze wĳn gaat uitstekend gepaard met gevogelte,
lamsvlees en pasta's.

Kaiken Estate Malbec Mendoza Argentinië 2018
De top wĳnproducent Kaiken is vernoemd naar de Kaikenʼ de Patagonische wilde gans.
Een diepe, paars-rode wĳn met in de neus tonen van rĳp rood fruit, tabak en
butterscotch. De smaak is intens, met krachtige maar rĳpe tannines en tegelĳkertĳd
sappig en evenwichtig. Lekker bĳ rood vlees en diverse kazen.

