
CARTA DE VINOSCARTA DE VINOS
Bienven idos !  Wi j  hebben zorgvu ld ig un ieke en voora l  l ekkere 

wi jnen gese l ec tee rd van landen rond de Midde l l andse Zee ,

V INOS ESPUMOSOSVINOS ESPUMOSOS

Bubbels

Querena      €6,50     €35,00
Cava tradicional | Spanje
Fruitige verfrissende stijl die zich aangenaam zacht laat drinken.

Premiere Bulle de Limoux      €7,50     €47,50
Mauzac | Frankrijk 
De eerste mousserende wijn ter wereld!

ROSÉROSÉ

Rosé

Cantine Minini €3,25     €5,50     €28,50
Pinot Grigio | Italië
Fruitig en droog, aarbeien en grenadin, fris en elegant.

Alonso Lopez de Familia €4,00     €6,50     €32,00
Tempranillo | Spanje
Zuivere zalmroze kleur. Delicate en verleidelijke aroma’s.

La Lauzeta, Corteza 2021 €4,75     €8,75     €55,00
Saint Chinian | Frankrijk 
Volle en romige rosé met elegant fruit; echt een snoepje.

Ge ïnsp i ree rd door onze med i te raanse keuken .  Gen ie t  e r van !



ROJOROJO

Rood

La Sirena 2021 €3,00     €4,25     €21,50
Tempranillo | Spanje 
Heerlijke aroma’s van zwart fruit en bramen met nuances van toast.

Chateau Saint Gilles €3,50     €5,50     €28,50   
Les Albizias,50
Grenache, Syrah, Carignan  | Frankrijk
Zacht, romig en ronde wijn en toon van hout.

Selezione TANK 2021 €3,50     €6,00     €31,00
Nero d’Avola | Sicilië, Italië
Zwarte kersen, een vleugje amandel en een zuiders kruidige ondertoon.

UNexpected 2021 €3,75     €6,25     €32,00
Granacha | Spanje
Optimaal gerijpt fruit met impressies van braambessen, aardbeien en 
blauwe bessen.

Paso a Paso Tinto organico €4,25     €7,00     €35,00
Tempranillo | La Mancha, Spanje
Aroma’s van rijp fruit en getoast brioche. Heerlijke fruitige textuur met 
een zijdezachte, lange afdronk.

Pouderoux, petit dernier 2019 €5,50     €8,25     €45,00
Syrah, Grenache, Carignan | Frankrijk
Een charmeur! Rond, zacht en medium vol.

Casa Al Pruno Ripasso 2019 €5,50     €9,50     €49,50
Valpolicella | Italië
Rode vruchten met een neiging naar opgelegd fruit, rozijnen, pruimen 
en een vleugje tabak.

Sendero Royal, Reserva €6,75     €11,75     €59,50
Tempranillo, Graciano | Rioja, Spanje
Zwarte kersen, aardbei en andere bosvruchten. Geweldig!

Dominio de Valdelacasa €7,50     €12,50     €64,50
Tinto de Toro | Toro, Spanje
In de geur en smaak tonen van bessen, lavendel en drop. 
Een verfrissende rode wijn met een zijdezachte lange afdronk.

Dominio Basconcilios, Viña Magna 6Meses  €69,00
Tempranillo | Ribera del Duero, Spanje
Tonen van rood fruit, aardbei en framboos, balsamico en licht geroos-
terde tonen. Een frisse, knapperige en lange afdronk. 



BLANCOBLANCO

Wit

La Sirena 2021 €3,00     €4,25     €21,50
Viura | Navarra, Spanje 
Fruitig karakter. Fris en zeer elegant in de mond.

Vigneti Zanata 2021 €3,25     €5,25     €26,50
Pinot grigio | Veneto, Italië 
Fris, fruitig en een erg spannende wijn.

Selezione TNK 2021 €3,50     €5,50     €28,50
Grillo | Sicilië  
Oranjebloesem en honing springen uit het glas.

Sendero Royal 2021 €3,50     €6,00     €31,00
Tempranillo | Rioja, Spanje 
Volle ronde smaak. De afdronk is fruitig met een vleugje gekonfijt fruit.

Domaine d’Hondrat  €3,50     €6,00     €31,00
Viognier | Mediterrane, Frankrijk   
Goud geel van kleur. Witte perzik en exotisch fruit. Fris en vol.

DULCEDULCE

Dessertwijn

Dona Dolca, Moscatel 2020 €3,90     €6,50     €28,50
Tempranillo | Spanje
Intense aroma’s van honing, bloemen, citrus, noten en karamel.

UNexpected 2021  €3,75     €6,25     €32,00
Chardonnay | Spanje 
Culinaire delicatesse bij vele gerechten en gelegenheden. Rijpe peer, 
witte bloesem, een vleugje citrus en een houttoetsje. Pure klasse!

Corte dei Mori 2021 €3,75     €6,25     €32,00
Carricante | Sicilië , Italië
Ronde, volle en bloemige wijn met een heel eigen karakter.

Chateau Bas Aumelas 2020  €5,50     €8,25     €45,00
Grenache blanc, Viognier | Frankrijk 
Meloen, honing, wat een ronde en zachte wijn!

El Grillo y la Luna 2021  €5,50     €8,25     €45,00
Chardonnay, Gewürztraminer | Somontano, Spanje 
Fris, elegant en zijdezacht. In de smaak en geur van deze witte wijn 
herken je tonen van perzik en ananas.


