WIJNEN

NAJAAR / WINTER

WINE MAY BE NOT THE
ANSWER BUT IT HELPS YOU
TO FORGET THE QUESTION….

BE

;-)

POSITIVE!
SAVE WATER
DRINK WINE!

VINS - VINOS

APERITIEF
VELUWSE VREUGDE

JOHANNITER
RIESEL
WEKEROM
NEDERLAND

Deze bubbel heeft een frisse mousse met een fijn foraal en
licht aroma. De zachte mousse zorgt voor een feestelijke
finale.

€ 7,-

€ 40,TAITTINGER CHAMPAGNE BRUT RESERVÉ

CHARDONNAY
PINOT NOIR, MEUNIER

Een fraaie, verfijnd mousserende champagne. De wijn heeft in
de geur tonen van honing en perzik.

€ 12,-

CHAMPAGNE
FRANKRIJK
€ 70,GIN & TONIC

GIN MARE
HENDRICK’S

De gin’s worden geserveerd met bijpassend garnituur en tonic
water van Fever-Tree.

€ 9,-

SPANJE
SCHOTLAND

APEROL SPIZZ!

APEROL

Aperitief opgebouwd met Aperol, Veluwse vreugde, bruisend
water en afgetopt met sinaasappel.
ITALIË

€ 8,-

HUISWIJN
RADIO BOCA BLANCO

VERDEJO

Een zuiver gemaakte droge witte wijn met veel vers fruit in het
aroma, en een volle evenwichtige smaak.

€ 4,5,-

CASTILLA
SPANJE
€ 25,RADIO BOCA ROSADO

MONASTRELL

Sappige, fruitige, droge rosé met een soepele elegante smaak
en een verfrissende afdronk.

€ 4,5,-

CASTILLA
SPANJE
€ 25,RADIO BOCA TINTO

TEMPRANILLO

Een fraaie, geurige rode wijn met vers rood fruit in de neus en
een ronde, soepele smaak met een sappige afdronk.

€ 4,5,-

CASTILLA
SPANJE
€ 25,BEREICH BERNKASTEL

RIESLING
MÜLLER THURGAU

Een fruitige, witte wijn met een fris zoet karakter.

€ 4,5,-

MOEZEL
DUITSLAND
€ 25,-

WIT
SOBREIRO DE PEGOES BLANCO

ANTAO VAZ
FERNAO PIRES

Deze wijn is gemaakt van Portugese druiven; de Antao Vaz en
Fernao Pires. Na de gisting rijpt de wijn op eikenhouten
wijnvaten, wat zorgt voor een zachte finale..

€ 5,-

SÉTUBAL
PORTUGAL
€ 29,-

DUE PALME PINOT GRIGIO

PINOT GRIGIO

Droge, fruitige witte wijn, met tonen van peer, perzik en
abrikoos. In de smaak sappig, rond en zacht, met een
aromatische afdronk.

€ 6,-

PUGLIA
ITALIË
€ 35,-

STEFFEN FEINHERB

RIESLING

MOEZEL
DUITSLAND

Aromatische, friszoete witte wijn met fruitige en florale
nuances in de neus
en een zachte, frisse smaak. De afdronk is licht zoet en
geurig.

€ 6,5,-

€ 37,-

WIT
THE GRAPE WHISPERER

SAUVIGNON
BLANC
MARLBOROUGH
NIEUW-ZEELAND

Frisse sauvignon met citrus en buxustonen in het aroma. De
smaak zet fris en zacht in en de afdronk is geurig, rond en
aanhoudend. En misschien moet u wel denken aan tropisch
fruit.

€ 6,5,-

€ 37,-

DI LENARDO CHARDONNAY FATHER’S EYES

CHARDONNAY

Een ronde, romige wijn uit het noorden van Italië. Wijnmaker
Massimo di Lenardo heeft de wijn een fraaie houtopvoeding
laten ondergaan, wat zorgt voor het typerende botertje.

€ 7,-

FRIULI
ITALIÉ
€ 40,-

VEIGA DA PRINCESA (MEJOR VINO BLANCO DE GALICIA) 2018 *****

ALBARIÑO

RIAS BAIXAS
SPANJE

Heerlijke jeugdige, droge witte wijn met een stuivend aroma
van groene appel en limoen. De smaak zet sappig en fris in en
eindigt aromatisch, rond en evenwichtig.
(Deze wijn is verkozen tot beste witte wijn uit Galicia) 2018

€ 7,-

€ 40,-

ROOD
SOBREIRO DE PEGOES TINTO

CASTELÃO
CABERNET SAUV.

Deze volle ronde rode wijn is gemaakt van de Castelão druif
en aangevuld met de Cabernet Sauvignon. Een mooie
zondoorstoofde wijn.

€ 5,-

SÉTUBAL
SPANJE
€ 29,-

DUE PALME NEGROAMARO

NEGROAMARO

Geconcentreerde rode wijn met veel kruidigheid en gekonfijt
fruit in het aroma. De smaak is vol, rond en zwoel; de afdronk
krachtig en stevig.

€ 6,-

PUGLIA
ITALIË
€ 35,-

VILLA BLANCHE

SYRAH

LANGUEDOC
FRANKRIJK

Een harmonieuze wijn met aroma’s van zwarte en rode
vruchten zoals aardbeien, zwarte bessen en bramen. Fruitig
van smaak met zijdezachte tannines en een rijke, heerlijke
afdronk met tonen van zoethout, specerijen en kruiden.

€ 6,-

€ 35,-

ROOD
TIERRAS DE MURILLO CRIANZA

TEMPRANILLO

Volrode wijn met een rijp, fruitig aroma van bessen, kruiden
en een fijne eikenhoutnuance. Vol en rond van smaak, met
zachte tannine en een geurige afdronk.

€ 6,5,-

RIOJA
SPANJE
€ 37,-

CHÂTEAU SAINTE BARBE
MERLOT
CABERNET SAUV.
CABERNET FRANC
BORDEAUX
FRANKRIJK

Volrode Bordeaux met een intens aroma en getoast eiken,
koffie en rijpe bessen. De volle, intense smaakinzet evolueert
in een zachte aanhoudende structuur, met rijpe tannine en
veel aromatische lengte.

€ 7,-

€ 40,-

MONTE DEL FRA RIPASSO SUPRIORE

CORVINA
RONDINELLA
VENETO
ITALIË

Helderrood van kleur, met enige evolutie. Het verfijnde aroma
bevat nuances van rijp, gekonfijt fruit, lichte kruiden en een
tikje eikenhout. De smaak is elegant, vol en aromatisch. De
afdronk is aanhoudend, met lichte, milde tannine.

€ 8,-

€ 45,-

DESSERT
ALVEAR MOSCATEL

MOSCATEL

Amberkleurige zoete wijn; intens aroma van muskaat rijpe
vruchten. De krachtige zoete smaak eindigt alcoholrijk en
verfrissend in de afdronk.

€ 6,-

ANDALUSIË
SPANJE

CHÂTEAU MONTIFAUD

UGNI BLANC
COLOMBARD

Een fraaie dessertwijn, gemaakt van de druivenschillen van
Ugni blanc en Colombard druif. De wijn is versterkt met
Cognac, wat zorgt voor een geconcentreerde, volle smaak.

€ 7,-

JARNAC
FRANKRIJK

REAL TESORO

PEDRO
XIMENEZ
JEREZ
SPANJE

Een volzoete dessertwijn, gemaakt van ingedroogde Pedro
Ximënez druiven. De wijn heeft een intens zoete smaak, met
tonen van gekonfijt fruit.

€ 7,-

