Wijnkaart

Over onze wijnen
Naast onze heerlijke huiswijnen, schenken wij prachtige wijnen per
fles voor een perfecte begeleiding van uw gerecht. Al onze wijnen
worden geïmporteerd uit de Mendoza streek in Argentinië.

Vinos de la Casa / Huiswijnen / House Wines
Dos Por Cuatro Malbec
Vino Tinto / Rode Wijn / Red Wine
Intens robijnrood van kleur. Een aromatische, complexe wijn met aroma’s van zwart fruit
als pruimen, bessen en specerijen. Stevig van smaak, zoet en rijp in de mond.
Per glas:

€ 4.80

Per fles:

€ 24.50

Bodegas Reservadas Chardonnay
Vino Blanco / Witte Wijn / White Wine
Deze lichtgele wijn heeft fruitige tonen van appel en ananas, met een zachte en ronde smaak.
Per glas:

€ 4.80

Per fles:

€ 24.50

Condor Peak Rosé
Vino Rosa / Rosé
Deze mooie rosé is roze/rood van kleur. In geur en smaak heeft deze rosé heerlijke aroma’s
van donkerrood fruit en aardbeien. Knisperend fris, maar vrij droog met een zachte afronding.
Per glas:

€ 4.80

Per fles:

€ 24.50

Rheinhessen Spätlese
Dulce Vino Blanco / Zoete Witte Wijn / Sweet White Wine
Goed geel in het glas met in de geur wat frisheid en veel fruit. In de
mond is de wijn vol zacht zoet met wat verfrissendheid van citrus.
Per glas: € 4.35

Per fles:

€ 22.50

Vinos Tintos / Rode Wijnen / Red Wines
Finca la Florencia Malbec
Intens rode vruchtenaroma’s met een delicate aanraking van kruiden en peper. In de mond
laten de zachte en rijpe tannines je genieten van een langdurige rijke afdronk.
Per fles:

€ 31.95

Andeluna Merlot Reserva
Deze wijn heeft een robijnrode kleur en heeft intense, complexe aroma’s van koffie, cacao en
rokerige tonen. De smaak kenmerkt zich door zwart fruit met zachte soepele tannines.
Per fles:

€ 37.00

Alta Vista Premium Bonarda
De Alta Visa Premium Bonarda valt op door een combinatie van uiteenlopende aroma’s van zwarte bessen,
aardbeien en frambozen in combinatie met romige indrukken van kruiden, dropjes en vanille.
Per fles:

€ 41.95

Alta Vista Premium Cabernet Sauvignon
Deze wijn heeft een rode kleur met violet tinten. Hij heeft intense aroma’s met groene peper. In de mond
heeft de wijn een brede structuur met rijke tannines met de tonen van eikenhout en vanille.
Kortom een volle en dikke wijn.
Per fles:

€ 41.95

Vinos Blancos / Witte Wijnen / White Wines
Condor Peak Sauvignon Blanc
Een verfrissende wijn met een bleekgele kleur en een groen tint. Geurt naar citrus, tropisch fruit en vers
gemaaid gras. De frisse smaak is mooi fruitig met sappige zuren en zachte afdronk.
Per fles:

€ 27.95

Vino Espumoso / Mousserende Wijn / Sparkling Wine
Rosanti Prosecco
Deze mooie bubbelwijn bevat hinten van gekristalliseerd fruit zoals appel en kruisbes.
Het is een prachtige zachte bubbel en de wijn heeft een verfijnde afdronk.
Per fles (20cl):

€ 7.95

Vol en Rond / Lleno y Redondo / Full and Round
Obra Prima Malbec Reserva
Deze wijn is 12 maanden lang op Franse eikenhout gerijpt en heeft daardoor een warm, elegant en kruidig
karakter gekregen. Het is de ‘Rolls Royce’ van de Argentijnse wijnen. Fruitigheid maakt plaats voor belegen,
karamel, vanille en andere kruidige tonen met een zeer lange afdronk.
Per fles:

€ 48.95

Stevig en Complex / Firme y Complejo / Firm and Complex
Obra Prima Malbec Grand Reserva
Deze exclusieve rijpe wijn heeft diepe aroma’s van cassis en marsepein. Een stevige wijn met tonen van
chocolade en bramen met een milde afdronk van een blijvende smaak van pruimen.
Per fles:

€ 66.95

