WIT | BLANC
QUATRE CÉPAGES Entre Deux Monts 2020 Heuvelland België auxerrois, pinot gris, chardonnay, sieger 6,60
FRIS en ELEGANT | aroma’s van wit steenfruit, witte bloemen, mineraliteit | in de mond fris, fruitig, 30,00
exotisch, mineraal | lange afdronk met pittige zuren | bij zeetong, witte visgerechten, zeevruchten

TOURAINE OISLY ‘Coulée Galante’ Domaine de Marcé 2020 Loire Frankrijk 100% sauvignon blanc
VOL en RIJK | aroma’s van witte bloemen, rijpe perzik, nectarine, meloen en citrus | in de mond
levendig, zacht en rijk, ‘sur lies’ | lange frisse afdronk | als aperitief, bij witte visgerechten, zeevruchten

LANGHE ARNEIS ‘Serra Scura’ Frederico Ferrero 2021 Piëmonte Italië 100% arneis
FRUITIG en MINERAAL | aroma’s van citrus, wit steenfruit, kruiden en mineraliteit | in de mond,
vol, mineraal met citrus en kruiden | lange afdronk met een bittertje | bij visgerechten, gevogelte

7,00
32,00
7,20
33,00

BEADE ‘Primacia’ Señioro de Beade Ribeiro 2021 Galacië Spanje 98% treixadura, 2% loureira en albariño 7,40
FRUITIG en ELEGANT | aroma’s van rozenblaadjes, citrus, rijpe perzik, zilt | intens mondgevoel met 34,00
fruit en zuren mooi in balans | lange frisse afdronk | bij zeevruchten, lichte visgerechten, gevogelte

ICARE Chardonnay Côtes de Thongue 2020 Languedoc Franrkijk 100% chardonnay ‘En fûts de chêne’

6,20
VOL en DROOG | aroma’s van rijp exotisch fruit, geel steenfruit, eiken hout, vanille, toast | romig en 28,00
vettig in de mond met veel fraîcheur | lange afdronk | bij romige visgerechten, gevogelte, kalfsvlees

ROSÉ | ROSÉ
CHÂTEAU MOURGES DU GRÈS Costières de Nimes 2021 Frankrijk grenache, mourvèdre, syrah

6,60
PITTIG en FRUITIG | aroma’s van frambozen, perzik, bloedappelsienen en garrigue | in de mond
30,00
sappig, romig met citruszuren | kruidige, fruitige afdronk | als aperitief, bij tapas, carpaccio en tartaar

ROOD | ROUGE
SPÄTBURGUNDER Baden Von Der Mark Walter 2020 Duitsland 100% pinot noir
SOEPEL en FRUITIG | aroma’s van framboos, kers, specerijen en kruiden | zacht fluwelen aanzet,
sappig, rijp fruit, lichte houttoets en fijne zuren | kruidige finale | bij carpaccio, tartaar, gevogelte

6,60
30,00

ONTANON CRIANZA Bodegas Museo Rioja 2018 Spanje 90% tempranillo 10% garnacha

6,60
KRACHTIG en KRUIDIG | aromas’ van rijpe kersen, gedroogde vijgen, cederhout, chocolade en
30,00
tabak | sappig, soepel en kruidig met zachte tannine | bij rood gegrild vlees, varkensvlees, lamsvlees

ROSSO ‘GENTILE’ Elio Filippino Piemonte 2019 Italië 70% merlot, 30% barbera
STEVIG, FRUITIG en KRUIDIG | aroma’s van zwarte kersen, bramen, zoethout, droge kruiden | in
de mond vlezig, in balans met fijne zuren en rijp fruit | bij rood vlees, gegrild rundsvlees, lamsvlees

DUE PALME Tenuta Albrizzi Salento 2020 Puglia Italië primitivo, cabernet sauvignon
RIJK en VOL | aroma’s van cassis, rode bessen, zwarte peper, balsamico, droge kruiden | zwoele
aanzet in de mond, sappig met fijne zuren | zachte afdronk | bij lam, rood vlees en gegrild vlees

MALBEC Château Famaey Cahors 2018 Sud-Ouest Frankrijk 100% malbec Belgische eigenaar
KRACHTIG EN KRUIDIG | aroma’s van bramen, rode pruimen, vanille, tabak, cacao | in de mond
rood en zwart fruit met rijpe tannine | lange kruidige afdronk | bij lamsvlees, eend, gegrild rood vlees

7,40
34,00
7,00
32,00
6,00
27,00

