Wijnkaart
Huiswijn :

‘Marcel Martin’

Vin de

Pays d’Oc

Glas :

4,00 €

Pichet :

7,00 €

Karaf :

13,00 €

Fles :

18,50 €

Witte Wijn : Chardonnay
Deze ‘Vin de Pays du Jardin de France’ is afkomstig
uit de Loire streek en voor 100 % gemaakt uit de
wereldberoemde Chardonnay druif. Prachtige goudgele
kleur en knisperend fris met aroma’s van meloen en
exotische vruchten. Zachte vriendelijke zuren.
Rode Wijn : Merlot
Wijn voor 100 % gemaakt uit de Merlot druif.
Helderrode, intense kleur. In de geur veel rijp
bessenachtig fruit. De smaak is vlezig, soepel en
aangenaam met een lekkere afdronk. Evenwichtige en
soepele wijn.
Rosé Wijn : Syrah

Wijn met een diepe roze kleur gemaakt van de Syrah
druif. In de neus een boeket van kleine rode vruchten
met als overheerser frambozen. In de mond een frisse
aanzet en een volle ronde smaak. Een troef voor deze
wijn is de bijzonder lange en fruitige afdronk.

Witte Wijnen
Frankrijk :
Alsace
Gewurztraminer Edmond Rentz ‘Rotenberg’
…. 26,00 €
Wijn met een diepe goudgele kleur en aroma’s van bloemen en
specerijen. In de mond vol en
zacht met een lange krachtige afdronk.

Loire
Pouilly Fumé Domaine Henry Brochard
…. 31,00 €
Fruitige witte wijn met complexe aroma’s van bloemen en fruit.
Elegante florale wijn met
complexiteit en een fris einde.

Mâconnais – Bourgogne
Saint-Véran Domaine de La Creuze Noir
…. 26,00 €

Mooie Chardonnay wijn met een heerlijke frisse geur. In de mond een
volle fruitige smaak
met fijne zuren.

Witte Wijnen
Nieuwe Wereld :
Sicilië
Hand Villa Jolanda
…. 18,00 €

Chardonnay

Gemaakt van de Chardonnay met een licht strogele kleur. Een
harmonieuze wijn met
frisse en fruitige smaak.

Zuid-Afrika
Blydskap Western Cape
…. 20,00 €

Droë Steen

Droë Steen is Afrikaans voor Chenin Blanc bij ons. Frisse en sappige
wijn met fruitige
aroma's. Lekker verfrissend, heerlijke dorstlesser met daarbij het fruit
van peer, appel
en citrus. Uitstekend als aperitief, met vis van de barbecue, bij zachte
paté, vleeswaren en
lichte visgerechten.

Nieuw-Zeeland

Maven Marlborough
…. 26,00 €

Sauvignon Blanc

Witte wijn van de Marlborough Valley op het Zuid-eiland. De aroma’s
voeren je naar
een vers gemaaide zomerweide. In de lange afdronk proef je meloen,
limoen en rijp
tropisch fruit.

Australië
Peter Lehmann Weighbride
…. 21,00 €

Chardonnay

Aromatische witte wijn met een goudgroene kleur. Levendig boeket
van verse meloen.
Milddroge smaak met aroma’s van citrus, honing en perzik met een
verkwikkende
droge afdronk.

Califonrnië
Andretti
23,00 €

Chardonnay

….

Een prachtige, weelderige Chardonnay met aroma’s van appel en
citrusvruchten.
Mondvolle wijn met een heerlijk botertje, vanille en houttonen.

Argentinië
Candela ‘1884’ Mendoza
…. 23,00 €

Viognier

Wijn met een lichtgele kleur met aroma’s van bloemen, fruit en
mineralen. Volle
en rijke fruitige wijn met mooie zuren die volledig in balans zijn.

Zoete Witte Wijn
Frankrijk
Monbazillac
Domaine De Montlong
24,00 €

….

Elegante zoete witte wijn met een weelderige, frisse en fruitige
smaak.

Rode Wijnen
Frankrijk :
Bourgogne
Pinot Noir – Jean Marechal
25,00 €

….

Wijn met een robijnrode kleur, gekenmerkt door zijn fruitige geur en
smaak.

Rhône
Chateauneufdu Pape – Domaine De Cristia
…. 51,00 €
Een excellente Châteauneuf du Pape met een brede genuanceerde
smaak die
heel lang blijft hangen.

Beaujolais

Fleurie – Domaine Pardon
…. 28,00 €
Wordt beschouwd als de vrouwelijkste onder de cru’s van de
Beaujolais. Wijn met aroma’s van bloemen, fruit en een
geconcentreerde volzachte smaak.

Midi
Corbières – Château Fabre
…. 18,00 €
Zuid-Franse wijn voornamelijk gemaakt uit de Carignan druif met
een neus van rode rijpe vruchten. In de mond fijne tannines.

Bordeaux
Lalande-de-Pomerol – Château Lafaurie Maison Neuve
…. 40,00 €
Prachtige Bordeaux met een robijnrode kleur. In de mond vol van
smaak met in
de afdronk fraaie houttoetsen.

Rode Wijnen
Nieue wereld :
Sicilië
Hand Villa Jolanda
18,00 €

Cabernet

….

Gemaakt van de Cabernet met een robijnrode kleur. Een boeket van
rode vruchten
met een volle smaak en zachte tanines.

Chili
Casa Rivas
….

Cabernet Sauvignon
17,00 €

De Cabernet druiven zijn aangeplant op de hoogste hellingen van de
Maipo Valley.
Wijn met een zuivere kruidige neus en zacht in de mond met mooie
fruittinten.

Australië
Peter Lehmann Weighbridge
…. 21,00 €

Shiraz

Mooie, zachte fruitige wijn met een typische rijkheid van Shiraz.
Aromatische
aanzet die zich ontwikkelt tegen een mooi uitgebalanceerde
tanninestructuur.
Wijn met karakter.

Californië
Andretti
26,00 €

Zinfandel

….

Deze granaatrode wijn is voor 100 % gemaakt uit de druivensoort
Zinfandel. Wijn
et een warm boeket met veel fruit. De smaak is kruidig met een toets
van bessen.

Argentinië
Candela ‘1884’ Mendoza
…. 23,00 €

Malbec

Donkerrode wijn met aroma’s van koffie, specerijen en chocolade.
In de mond stevige
tannines, krachtig fruit met een lange afdronk.

Italië
Santedame Chianti Classico
…. 34,00 €

Sangiovese

Gemaakt van de Sangiovesedruif met een robijnrode kleur. Aroma’s
van viooltjes,
zwarte en rode bessen. In de mond een elegante fruitige wijn met
een lange afdronk
die doet denken aan kersen.

Rosé Wijn
Frankrijk
Rhône
Tavel – Domaine Moulin La Viguerie
…. 24,00 €
Tavel wordt beschouwd als beste rosé ter wereld en heeft aroma’s
van rood fruit,
noten en amandelen. De smaak is stevig, fris en kruidig.

Cava
Spanje
Mas Geroni Brut
25,00 €

….

Kraakfrisse, fruitige cava met veel citrus- en groene appeltinten die
zowel in geur
als smaak terug te vinden zijn. Gemaakt uit drie druivenrassen:
Macabeo,
Parellada en Xarello. Deze Cava rijpt 18 maanden ‘Sur Lie’ en heeft
een
fijne pareling.

Mas Geroni Brut Rosé
30,00 €
Fruitige cava met een intense neus van framboos en kers. In de
smaak een mooie
frisheid met een lange afdronk.

….

