Onze Huiswijnen
Masseria Pietrosa, Bianco Salento (Italië)
Druiven: Malvasia en Sauvignon Blanc
Geur en Smaak
Intense aroma’s van rijpe
peren, passievruchten en
mandarijnen. Een aangename,
verfrissende wijn.

€4.25

Wijn/Spijs suggestie
Heerlijk bij voorgerechten,
soep, pastagerechten en
verse kazen.

€21,00

Fromberg, Muller Thurgau (Limburg,Ubachsberg)
Druiven: Muller Thurgau
Geur en Smaak
Wijn/Spijs suggestie
Droge wijn, krachtiger
Heerlijk bij voorgerechten,
van smaak, mineraalrijk,
vis en vlees.
fris/fruitig (abrikoos/appel)
en licht kruidig.(muskaat/amandel)
€ 5.00

€25.00

Les Bories, Syrah Rose (Frankrijk)
Druiven: Syrah
Geur en Smaak
In de mond zeer fruitig met
aangename zuren die de wijn
een goede balans geven.

€4.25

Wijn/Spijs suggestie
Bij Salades, vlees en vis
gerechten.

€22,50

Johannes Egberts, Spatlese Suss (Duitsland)
Druiven: Riesling, Muller Thurgau
Geur en Smaak
Omdat men de druiven later oogst
dan normaal bevatten de druiven
minder suikers het alcohol %
wordt laag gehouden en daardoor
blijft er veel suiker over die
de wijn zijn zoete smaak geeft.
€4.25

Wijn/Spijs suggestie
Geschikt als Aperitief,
goed te combineren met
kruidige gerechten en
kazen.

€22.50

Masserie Pietrosa, Negroamare, Salento (Italie)
Druiven; Negroamaro 100%
Geur en Smaak
De wijn heeft een intens aroma
van klein rood en zwart fruit,
specerijen en tijm. De aanzet is
vol, gevolgd door een lange
zwoele afdronk.

€4.25

Wijn/Spijs suggestie
Combineert goed bij
voorgerechten met vlees,
wit vlees en gevogelte,
rood vlees, stoofgerechten
En rijpe kazen.

€21.00

Fromberg,Barrique Fleur (Limburg,Ubachsberg)
Druiven: Monarch
Geur en Smaak
Wijn/Spijs suggestie
Rode wijn met veel tinten van
Heerlijk bij rood vlees,
fruit, kersen en bessen
stofgerechten en wildoverheersen. De smaak is rond
gerechten.
en licht kruidig, iets droog met
zachte zuren. Een prettig
zoetje in de afdronk.

€ 5.00

€25.00

Wijnkaart
Witte wijn
Marese, Bombino Bianco (Puglia, Italie)
Druiven: Bombino Bianco 100%
Geur en Smaak
Wijn/Spijs suggestie
Deze wijn bevat een intens
Heerlijk bij vis, antiboeket aan wit fruit en een
pasta, of als aperitief.
complexiteit van mineralen.
de afdronk heeft een aangename
frisheid met een pittig zuurtje.
€ 30,00
Dreams, Heaven can wait (Moldavië)
Druiven: Pinot Grigio 100%
Geur en Smaak
Wijn/Spijs suggestie
Deze wijn heeft in de geur een Past goed bij asperges,
brede aanzet van fruit nuances gerookte zalm, forel of
zoals groene appel, rijpe peer als aperitief op het terras.
limoen schil en passievruchten.
De smaak is rijp en vol met
veel fruit.
€ 27.50
Dessertwijn Chateau Tourmentine (Cotes de Bergerac, Moulleux Bio
Druiven: Semillion 100%
Geur en Smaak
Een stuivend aroma van peer,
perzik en citrus. Vol en zacht
met rijp fruit en een
natuurlijk zoetje.

Wijn/Spijs suggestie
Heerlijk bij nagerechten of
als aperitief.
€ 5,00

Bubbels! Borgo Impariale, Spumante Brut
Druiven: Trebbiano, Garganega, Glera
Geur en Smaak
Een zachte spumante met hele
fijne bubbels. In de smaak
fris fruit van appel, peren
limoenen en kruisbessen.

Wijn/Spijs suggestie
Als aperitief, bij de borrel

€5,00

Wijnkaart
Rode wijn
Fuedo Arancio Cantodoro (Sicilie Italie)
Druiven: Nero d’Avola 80% Cabernet Sauvignon 20%
Geur en Smaak
Deze wijn in helderrood met
een verfijnde paarse gloed.
met een geur van zwarte bessen,
frambozen, kersen, cranberries,
zoethout, pruimen en vanille is
het een verfijnde wijn met diepte.

Wijn/Spijs suggestie
Heerlijke wijn bij gegrild
vlees, gegrilde vis, tonijn
wild gerechten, pasta,
belegen of oude kaas.

€30,00
Bodegas Anadas, Care Crianza (Spanje)
Druiven: Tempranillo 70% en Merlot 30%
Geur en Smaak
Een krachtige en fruitige wijn
die perfect in evenwicht is.
zwarte kersen, rode vruchten
en bosvruchten zorgen voor een
volle en intense smaak met
een lange afdronk.

Wijn/Spijs suggestie
Lekker bij wild gerechten,
stoofpotjes en rood gegrild
vlees.

€27,50

Gardawijnen
Rood: Turina Benaco Bresciano Marzemino (Italie)
Druiven: Marzemino 100%

Geur en Smaak
Wijn/Spijs suggestie
Deze wijn is vol van smaak
Geroosterd, gestoofd vlees,
met stevige robijnrode tinten
wildgerechten en sterk
en paarse ondertonen. Kruidige,
gerijpte kazen.
bosachtige aroma’s zijn kenmerkend
voor deze wijn, tezamen met een
droge en goede karakteriserende smaak.

€6,00

€ 32,50

Rood: Turina Valtenesi Seselle (Italie)
Druiven: Gropello, Rebo en Marzemino

Geur en Smaak
Wijn/Spijs suggestie
Licht robijnrode wijn met
Rood vlees, Wildgerechten,
granaatrode accenten en met
de geur van rijp fruit, rode jam
en een kruidige aroma. Deze wijn,
1 jaar gerijpt in eikenhouten vaten,
heeft een volle en elegante smaak.
€32,50
Wit: Turina Lugana Vigna Fenil (Italie)
Druiven: Trebbiano di Lugana 100%
Geur en Smaak
Een intense, fruitige en
doordringende smaak, een altijd
verfijnde geur, met tinten
van mineralen en witte bloem,
citrus en kruiden.

Wijn/Spijs suggestie
Lekker bij vis gerechten,
zeevruchten en vegetarische
gerechten.
€32,50

