Rosé

La Campagne Rosé
Pays d'Oc, Frankrijk

Een lichtroze, fruitige rosé met levendige aroma's van kleine besjes,
bosaardbeien en frambozen. Rijping op de fles maakt hem zacht en rond en
geeft hem meer complexiteit.
Glas € 3,90

Fles € 19,75

Château Gassier Esprit Gassier Rosé
Côtes de Provence, Frankrijk

Typische licht roze Provence rosé. Elegant en smaakvol met in de geur rood
fruit, zoals bosaardbeien en frambozen en tonen van peren en lychees. De
smaak is lekker fris en mooi droog.
Fles € 28,75

Château Gassier

Château Gassier ligt in het hart van de
appellation Côtes de Provence SainteVictoire. De 40 hectare aan wijnstokken
bij het Château worden biologisch
geteeld en zijn begrensd door de berg
Sainte-Victoire in het noorden, de berg
Sainte Baume in het zuiden en de Monts
Auréliens in het oosten. De vallei is ideaal
voor wijnbouw en de druivenrassen
Grenache, Syrah en Rolle. Château
Gassier produceert zeer elegante rosé
wijnen die perfect aansluiten bij de
gastronomische wereld.

Wit

La Campagne Sauvignon Blanc
Côtes de Gascogne, Frankrijk

Aangename verfrissende wijn met opwekkende aroma's. Expressief in de
geur met veel fruit zoals kruisbes, ananas, lychee en indrukken van vers
gemaaid gras. Soepel in smaak, rijp fruit verpakt in sappige zuren.
Fles € 3,90

Fles € 19,75

Rood

La Campagne Cabernet Sauvignon
Pays d'Oc, Frankrijk

Een fruitige, herkenbare Cabernet Sauvignon zonder houtrijping. Deze wijn
laat typische aroma's zien van cassis en groene paprika. Zacht en fruitig,
met een licht kruidige afdronk.
Glas € 3,90

Fles € 19,75

Osadia Chardonnay

Osadia Merlot

Een fruitige Chardonnay uit het kustgebied van de Central Valley. Aroma’s
van ananas en citrusfruit maken de wijn elegant en makkelijk drinkbaar. Geen
houtrijping en daardoor extra fruitig, rond en sappig.

Prettige en veelzijdige wijn, vol aroma's van rijpe rode bessen en verse
pruimen, aangenaam en veel fruit in de smaak. Soepel toegankelijk door
zachte tannines.

Central Valley, Chili

Fles € 4,20

Fles € 21,25

Central Valley, Chili

Glas € 4,20

Fles € 21,25

Duca Sargento Pinot Grigio

Duca Sargento Primitivo

Sappig wit van de Pinot Grigio uit het warme Sicilië. Verleidelijke aroma's van
rijp wit fruit zoals appel en peer in de geur. In de smaak puur en fris van stijl
met een tikkeltje aangename kruidigheid.

Een rijpe en fluweelzachte wijn uit de hak van Italië. Warm en krachtig in de
geur, met aroma's van zongerijpt fruit, leer en kruiden. Intensief van smaak
met veel donker fruit en een kruidige aardse toets.

Sicilië, Italië

Fles € 4,40

Fles € 23,25

Puglia, Italië

Glas € 4,60

Fles € 23,25

La Ligne Noire Chardonnay

La Ligne Noire Grenache-Syrah-Mourverdre

Diep helder goud van kleur. De neus is expressief, krachtig en
uitgebalanceerd, met smaken van perentaart, vanille en toast. Rijk en romig
van textuur met een knisperende frisheid en subtiele tonen van toast en
honing in de afdronk.

Helder robijnrood van kleur met een paarse gloed. Intense en complexe geur
van rijp rood en zwart fruit, gevolgd door aardse en kruidige tonen en licht
peper. De smaak is vol en rijk, met een perfecte balans tussen elegantie en
kracht.

Pays d'Oc, Frankrijk

Fles

Pays d'Oc, Frankrijk

Fles € 25,75

Fles € 25,75

Mousserend

Vallformosa Classic Cava Brut
Penedès, Spanje

Sprankelende Cava met fijne, zachte bubbels. Aromatisch en verfrissend,
met aroma’s van groene appel, citrus, verse kruiden en bloesem. De afdronk
is friszuur en fruitig. Heerlijk als aperitief.
Fles € 27,50

