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vinos de la Casa  huiswijnen

Mousserende wijnen per glas -  per fles
Cava Brut  € 29,50
Castillo Montblanc, Conca de Barerà, spanje
droog, opwekkend, licht mousserend en frisheid.
Montblanc wordt gezien als dé specialist van de Cava 
wijnen in Spanje! Heerlijk!

witte wijnen 
Guti Verdejo / Viura € 3,90 - € 21,50
Hijos de alberto Gutiérrez, rueda, spanje
sappig, balans, bloemig en verfrissend
Gelegen in het koelere Rueda gebied maakt 
deze regio fantastische wijnen.

Chardonnay  € 5,10 - € 28,00
vincent Bouquet, Midi, Frankrijk
romig, krachtig, verfijnd en fruitig.
Zeer gastronomische Chardonnay wijn uit het 
warme zuiden van Frankrijk.

rosé wijnen 
Grenache rosé € 4,50 - € 24,50
drouet Frères, Midi, Frankrijk
licht, fruitig, slank en doordrinkbaar.
Zeer geliefd onder de liefhebbers van de bekende 
Provence rosé wijnen! Genieten!

rode wijnen
Faustino € 3,90 - € 21,50
Faustino, rioja, spanje
krachtig, rijpe tannine, complex en ondersteunde zuren.
Gemaakt van het edele ras Tempranillo en afkomstig 
uit het alom geroemde gebied de Rioja!

salvaje € 5,00 - € 27,50
Faustino, rioja, spanje
kruidig, rijp, lichte tannine en rijke bitters.
Een perfecte rode huiswijn! Zeer goede prijskwaliteit. 

Zoete wijnen
sonnenstübchen weisswein € 3,60 - € 19,50
st. sebastian, Mosel, duitsland
lichtzoet, verfijnd, balans en verfrissend.
Waar anders vandaan dan dé regio van 
zoete wijnen in Duitsland? Zo hoort het!

vinos del Mundo  wereldwijnen

Mousserende wijnen  per fles
riesling Chardonnay Blanc de Blanc n.V.  € 29,50
tor dell’elmo, veneto, italië
rond, rijp, elegante mousse en verfrissende zuren.
Gelegen in hét gebied voor mousserende wijnen in Italië

witte wijnen 
Viognier 2012  € 24,50
domaine Mont-auriol, thongue, Frankrijk
rijp, zwoel, krachtig en een intense, volle afdronk.
Mont-Auriol is voor vele dé referentie uit het Thonque gebied

sauvignon Blanc 2012  € 27,50
Monasteria de Palazuelos, rueda, spanje
stuivend, fruitig, concentratie en verkwikkende zuren.
Dit soort wijnen zijn de toekomst van Spanje. Heerlijk!

Chardonnay 2011  € 28,00
overgaauw, stellenbosch, Zuid-afrika
rond, rijp, balans en versmolten tannine.
Overgaauw laat zien hoe goed Chardonnay 
kan worden in Zuid-Afrika. Verbluffend!

riesling spätlese trocken 2012  € 28,50
Bernard eifel / Michael daals, Mosel, duitsland
intens, fruitig, verfijning en krachtige zuren.
Riesling wordt tegenwoordig gezien als het meest 
gastronomische druivenras ter wereld!

rosé wijnen 
Out of the Blue 2012  € 27,50
Cuvée vZ, Provence, Frankrijk
kruidig, fruitig, concentratie en ondersteunde zuren.
Zo hoort rosé te zijn! Gevaarlijk lekker!

rode wijnen
doppio rosso Vino ripassato 2011  € 22,50
Monteforte, veneto, italië
Boers, kruidig, fruitig en balans
Wijn met een fantastische prijs-kwaliteit, 
gelegen in het ‘gouden’ gebied Valpolicella.

Tinto Vale da Calada 2009  € 27,00
Herdada dacalada, alentejo, Portugal
krachtig, kruidig, rijp en versmolten houttannine.
Deze fantastische intense wijn schittert op menig *** 
sterrenrestaurant in de wereld! Heerlijk!

rioja Crianza 2010  € 29,00
viña Herminia, rioja, spanje
rijp fruit, spanning, boers en rijke bitters.
Herminia werd door Robert Parker uitgeroepen tot ‘Best value for 
money winery of the world!

Zoete wijnen 
Moscato Frizzante de Aguja petillant 2011  € 29,50
ochoa, navarra, spanje
licht mousserend, fruitig, zoet en opwekkende zuren.
Zoals deze dessert wijn zijn er maar weinig! Proef, ervaar en geniet!


