Wijnkaart Wine / Rood/Red
Negroamaro, Molto Purezza, Puglia - Italy
Fruitige neus en smaak met kersen- en frambozenfruit. De afwerking is krachtig en kenmerkend voor een Zuid-Italiaanse wijn.
Fruity nose and taste with cherry and raspberry fruit.The ﬁnish is powerful and
characteristic of a Southern Italian wine.
Phebus, Malbec – Mendoza, Argentinië
Robijnrode kleur. De neus heeft veel donker fruit met een hint van zoethout.
De smaak is vol en explosief met tonen van kruidigheid en donker fruit.
Ruby red colour. The nose has lots of dark fruit with a hint Licorice The taste is
full and explosive with tones of spicies and dark fruit.

Covila II Crianza - Rioja, Spanje
Helder zachtrood. Fraaie neus met tonen van zacht rijp fruit, ﬁjne vanilletoets
van het hout. Elegant, ﬂuwelig zachte smaak, mooie balans tussen fruit en tannines.
Bright red colour. Lovely smell with tones of soft ripe fruit and a hint of vanilla.
Elegant velvety taste and nice balanced.
Veramonte, Cabernet Sauvignon – Colchagua, Chili
Verﬁjnde en elegante topwijn. Ruim een jaar gerijpt op eiken. Mooie balans
tussen rijp fruit en milde tannines met een duidelijke Bordeaux invloed.
Very elegant wine. The wine is wooded for at least a year. Nice balanced and
soft tannines with a clear inﬂuance of the Bordeaux area.

Chateau Puy Rigaud – Montagne St. Emilion, Bordeauc, Frankrijk
Diep paarse kleur . In de geur rijpe tonen van zwarte bes en framboos, een
hint van witte peper en subtiele houttonen. In de smaak komt de wijn elegant
over met veel rijp fruit. Krachtig en mondvullend.
Deep purple colour. A nose with ripe tones of black currant and raspberry, a
hint of white pepper and subtle wood tones. In taste, the wine is elegant with
lots of ripe fruit. Powerful and mouthﬁlling.

Domaine Yann Mousset – Chateauneuf du Pape, Rhone, Frankrijk
Een dieprode kleur met een evenwichtig bouquet, dat aan viooltjes en rozemarijn doet denken. De smaak is krachtig met een elegante structuur en karakteristiek kruidige afdronk.
A deep red color with a balanced bouquet, reminiscent of violets and rosemary. The taste is powerful with an elegant structure and characteristic spicy
aftertaste.
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Wijnkaart Wine / Wit/White

Condesa de Leganza Verdjo – La Mancha, Spanje
Helder lichtgeel. Frisse aroma’s van tropisch fruit, een lichte toon van venkel
en vers gemaaid gras. Kruidig en bloemig. Soepel, vol en lekker.
Bright yellow. Fresh aromas of tropical fruit, a light touch of fennel and fresh
cut grass. Floral and spicy impressions. Supple, full and delicious.
Le Bottle, Sauvignon Blanc – France
Lichtgele kleur. Geur van citrusvruchten, buxus en linzenbloesem. In de smaak
zijn kenmerkende elementen van buxus en groene appel.
Pale yellow color. Fragrance of citrus fruit, buxus and lentil blossom. The taste
has also included in this are characteristic elements of buxus and green apple.
Pinot Grigio, Castel Firmian - Trentino, Italia
Een goudgele kleur. De geur is lekker fris en fruitig met subtiele noten van citroen en appel. De smaak is zacht en verﬁjnd.
A golden yellow color. The smell pleasantly fresh and fruity with subtle notes
of lemon and apple. The taste is soft and reﬁned.

Chardonnay, Veramonte - Colchagua Valley, Chile
Deze wijn combineert verse rijpe appels, peren en citrus noten, boterachtige
smaak van rijp fruit.
This wine combines fresh ripe apples, pears and citrus notes, buttery ﬂavour
of ripe fruit.

Chablis La Sereine, La Chablisiene – Chablis, Bourgogne, Frankrijk
Een bleke strogele kleur. In de geur bloemen en fruit, met exotische tonen. In
de smaak minerale elementen, zomplex met een lange afdronk.
A pale streaky colour. In the smell ﬂowers and fruit, with exotic tones. In ﬂavor mineral elements, complex with a long ﬁnish.

Rosé

Sartori, Pinot Grigio Blush – Veneto, Italië
Een heel licht gekleurde rosé, met een duidelijk fruitig bouquet en tonen van
citrusvruchten. Droog, fris en aangenaam van smaak.
A very light colored rosé with a clear fruity bouquet and notes of citrus. Dry,
fresh and pleasant taste.
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