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  S N

ESPAÑA
Cava Palau Brut (Penedés)
Droge schuimwijn volgens de traditionele methode. Uitbundige, zeer fijne
en snelle pareling. Elegant en verfijnd met romige mousse.
Weetje : de naam Palau is Catalaans voor paleis en verwijst ook naar 
Palatium, één van de zeven heuvels van Rome.Palatium, één van de zeven heuvels van Rome.

Glas: €6,50 - Fles: €26,00

Cava Palau Brut Rosado (Penedés)
Droge schuimwijn volgens de traditionele methode. Aantrekkelijke lichtroze 
kleur en veel fijne belletjes. Verleidelijke neus met klein rood fruit, bessen en
kersen. Plezierige aperitief die jou direct in een Mediterrane sfeer brengt. 

Glas: €7,00 - Fles: €28,00

ITALIAITALIA
Prosecco Ponte Extra Dry (Treviso)
De Glera druiven uit de heuvels van Treviso zorgen voor een
heerlijke, frisse en fruitige schuimwijn met een zeer aangenaam boeket.

Glas: €7,50 - Fles: €30,00

Franciacorta Monzio Compagnoni Brut (Lombardia)
Franciacorta is de Italiaanse tegenhanger van de Champagne en wordt
beschouwd als één van de beste schuimwijnen ter wereld. beschouwd als één van de beste schuimwijnen ter wereld. 

Fles: €38,00

  VE UTH

Er is geen betere aperitief dan een glaasje gekoelde Vermouth. In de landen 
rond de Middellandse Zee weten ze dat al heel lang. Vermouth is een wijn
die gearomatiseerd wordt met (een geheim recept) van planten en kruiden. 

ESPAÑA
Padró & C° Vermouth Blanco Reserva Padró & C° Vermouth Blanco Reserva (Cataluña) - Glas: €6,50

Padró & C° Vermouth Dorado Amargo Suave (Cataluña) - Glas: €6,50

Padró & C° Vermouth Rojo Classico (Cataluña) - Glas: €6,50

ITALIA
Giarola Vermouth Premium Bianco (Emilia-Romagna) - Glas: €5,50

Giarola Vermouth Premium Rosso (Emilia-Romagna) - Glas: €5,50

  N

Heerlijke wijnen uit de regio Veneto. De naam “I Castelli” en het etiket Heerlijke wijnen uit de regio Veneto. De naam “I Castelli” en het etiket 
verwijzen naar de twee kastelen van Montecchi en Capuleti waar Luigi
Da Porto de inspiratie vond voor zijn roman “Historia novellamente
ritrovata di due nobili amanti”, het verhaal waar Shakespeare zijn
toneelstuk Romeo en Juliet op gebaseerd heeft.

Wit     :    I Castelli Pinot Grigio 2018
Rosé   :   I Castelli Pinot Grigio Blush 2018
RoodRood   :   I Castelli Merlot 2017

Glas             :   € 4,50
Karaf 25 cl    :   € 7,00
Karaf 50 cl    :   € 13,00
Fles             :   € 18,00



  SE N ( ii)

ITALIA

Farmers Market Rosato 2018 (Puglia, biologisch en vegan)
Fruitige, intense rosé uit de hiel van Italië, met een aangenaam zoetje
in de afdronk.
glas : €5,50 - Fles €22,00

  ITE N (ze)  ITE N (ze)

ESPAÑA

Torre de la Pobleta Semidulce (Valencia)
Verleidelijke wijn uit het zonnige Valencia op basis van Moscatel en
Merseguera met een rijke smaak en uitbundig geurend naar exotisch
fruit en bloemen. 
glas : €5,50 - Fles €22,00

  ITE N (ro)  ITE N (ro)

ESPAÑA

Siete Pecados Godello 2018 (Galicia)
De druif Godello is de rijzende ster in Galicië en is nu al één van de 
populairste Spaanse witte druiven. Fris en intens, mineralig, leuke neus
met bloemen, citrus en exotisch fruit. Heerlijk bij zeevruchten en salades.
Weetje : de wijnbouw in de regio Monterrei werd geïntroduceerd door de
Romeinen. Romeinen. 
€25,00

ITALIA

Sogno del Sud Grillo 2018 (Sicilia, biologisch)
Grillo is een Siciliaanse druif. Pittig en levendig, heerlijk bij zeevruchten en
zalm. Won een gouden medaille op Mundus Vini.
€22,00

Gran Maestro Appassimento Bianco Puglia 2018 Gran Maestro Appassimento Bianco Puglia 2018 (Puglia)
Elegante wijn uit de hiel van Italië op basis van Chardonnay en de 
zuiderse druif Fiano. Appassimento betekent dat de druiven deels gedroogd
werden, wat zorgt voor een heel smaakvolle wijn.
€23,00
 
Zenato Pinot Grigio delle Venezie 2018
De Franse druif Pinot Gris is één van de specialiteiten in Noord-Italië.De Franse druif Pinot Gris is één van de specialiteiten in Noord-Italië.
Crispy frisse wijn met heerlijke fruitaroma’s. Zeer zuivere smaak.
Past perfect bij salades en zeevruchten. Ook bij kruidige gerechten.
€26,00

Tavignano Verdicchio dei Castelli di Jesi
Classico Superiore 2018 (Marche)
De eeuwenoude Italiaanse druif Verdicchio levert crispy frisse en heerlijk
geurende wijn op. Perfecte begeleider van vis, schaaldieren en salades.geurende wijn op. Perfecte begeleider van vis, schaaldieren en salades.
€27,00

Surrau Branu Vermentino di Gallura 2018 (Sardegna)
Fijn, elegant, levendig en intens, heerlijk geurend naar bloemen en citrus.
Vermentino is een kwaliteitsdruif die van een gerecht met zeevruchten,
vis of zelfs wit vlees een waar feest maakt!
€30,00

PORTUGALPORTUGAL

Castello d’Alba Branco Reserva 2017 (Douro)
Eikgerijpte, gastronomische wijn uit de prachtige Dourovallei, één van de
mooiste wijnstreken ter wereld en ook erkend als Unesco Werelderfgoed.
€29,00



   DE N

ESPAÑA

Ontañon Crianza 2016 (Rioja)
Eikgerijpte Tempranillo en Garnacha uit de topwijnstreek van Spanje.
Elegante begeleider bij vleesgerechten.
€29,00

Gran Allegranza Monastrell 2017 Gran Allegranza Monastrell 2017 (Alicante)
Monastrell is een krachtige Spaanse druif en is ook bekend als Mourvèdre
in de grote wijnen van Zuid-Frankrijk. Volle en vlezige wijn, zeer intens 
maar zijdezacht.
€29,00

FRANCE 

Château La Jalgue Les Demoiselles 2016 (Bordeaux Supérieur)
Soepele en fijne wijn die goed harmonieert met kalfs- en varkensvlees.Soepele en fijne wijn die goed harmonieert met kalfs- en varkensvlees.
€26,00

Château La Coustarelle Cuvée Caroline 2015 (Cahors)
Rijke en krachtige maar zachte wijn van Malbec, perfect bij rood vlees.
€27,00

ITALIA

Sogno del Sud Nero d’Avola 2018 (Sicilia, biologisch)
In Italië zijn wijnen van de Nero d’Avola druif de populairste begeleider bijIn Italië zijn wijnen van de Nero d’Avola druif de populairste begeleider bij

 bij

pizza. Soepele, harmonieuze wijn die direct doet verlangen naar tweede glas.
€22,00

Passo del Brico Piemonte Rosso 2017 (Piemonte)
De beste druiven van Piemonte verenigd in één wijn. Nebbiolo, Barbera
en Dolcetto. Intense wijn met een leuke neus van bloemen en bessen
en een karaktervolle smaak. 
€23,00€23,00

Gran Maestro Appassimiento Rosso 2017
Intense en rijke wijn op basis van de twee typische druiven uit de hiel van
Italië : Primitivo en Negroamaro. Appassimento betekent dat de druiven 
deels gedroogd werden, wat zorgt voor een heel smaakvolle wijn. 
Luca Maroni bekroonde deze wijn met een topscore van 96!
€23,00

Chianti Torrequercie 2018 Chianti Torrequercie 2018 (Toscana)
Sangiovese en Canaiolo. Fris, sappig en elegant. Perfect bij pizza.
€24,00

La Voliera Aglianico 2017 (Puglia)
De druif Aglianico zou afkomstig zijn uit Griekenland (”Hellanico”) maar
is nu één van de topdruiven uit het zuiden van Italië, met als bijnaam 
“de Barolo van het zuiden”. Intense, rijke en zachte wijn. Ideaal bij pasta.
€26,00€26,00

Il Messo Governo Toscana 2017 (Toscana)
Het beste van twee werelden: Sangiovese en Merlot. Governo is een
eeuwenoude Toscaanse methode om volle, zachte en complexe wijnen
te maken van gedeeltelijk gedroogde druiven. Luca Maroni bekroonde
deze wijn met een topscore van 98!
€27,00

Cantine De Ricci Vino Nobile di Montepulciano 2016 Cantine De Ricci Vino Nobile di Montepulciano 2016 (Toscana)
Sangiovese op zijn best. Hier in het zuiden van Toscane wordt deze druif
Prugnolo Gentile genoemd. Genietwijn. 
Vroeger alleen voor de adel (”nobile”), nu voor iedereen!
€33,00

Viti Colte Barbera d’Asti Superiore La luna ei Falo 2015
(Piemonte)
Barbera is een populair druivenras uit Piemonte. Deze wijn is daarvan een zeerBarbera is een populair druivenras uit Piemonte. Deze wijn is daarvan een zeer
mooi voorbeeld: een klassewijn met veel structuur en complexiteit en een
prachtig boeket met viooltjes, wilde bessen, zoethout en vanille.
Volle en elegante feestwijn!
€34,00

Uggiano Chianti Riserva 2013 (Toscana)
Gerijpte, harmonieuze, karaktervolle wijn met heerlijke aroma’s van kersen,
eik, kruiden, bessen en granaatappel. Feestwijn voor de betere momenten. eik, kruiden, bessen en granaatappel. Feestwijn voor de betere momenten. 
€36,00

Tenuta Le Colonne Bolgheri Dievole 2016 (Toscana)
Bolgheri is een wijnstreek in een frisser deel van Toscane: de Maremma.
Dank zij een verkoelende zeebries wordt hier wijn van een zeer hoog niveau 
gemaakt met de drie rode Bordeaux druiven. Deze regio is de bakermat van
de Supertoscanen. Tilt de beste vleesgerechten naar een nog hoger niveau!
€37,00€37,00

Uggiano Petraia 2013 (Toscana)
Deze Supertoscaner bewijst dat met Merlot en Cabernet Sauvignon ook
absolute topwijn kan gemaakt worden in het hart van Toscane! 
Complex boeket met rood fruit en zoete kruiden, Karaktervolle wijn die voor
een overgetelijke smaakervaring zorgt!
€48,00


	voorzijde wijnkaart
	schuimwijn,vermouth,huiswijn
	rose en witte wijn
	rode wijn

