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Borgo Conventi, Isonzo del Friuli

Pinot Grigio
Italië, Friuli-Venezia Giulia, Farra d’Isonzo en
Gradisca d’Isonzo
Karakteristiek en intens met delicate hinten van witte
bloemen en kamperfoelie gecombineerd met fruitige
hinten van rijpe peer. Een sappige, mooi droge afdronk.
Per glas € 5.50 - per fles € 28.75

Joaquin Rebolledo

Godello
Spanje, Galicia, Valdeorras

Ashbourne

Chardonnay - Sauvignon Blanc
Zuid-Afrika, Walker Bay

Frisse en levendige sauvignon blanc, verrijkt met een
zorgvuldig geselecteerd percentage chardonnay, maken dit
samen een prachtig evenwichtige en zeer veelzijdige wijn.
Per glas € 4.75 - Per Fles € 25.00

Een strogele kleur met groene tinten. Een milde geur en
een vettige structuur in de smaak met impressies van
abrikoos, perzik en venkel.

Wild rock

Sauvignon Blanc
Nieuw-Zeeland, Marlborough

Per glas € 5.50 - Per Fles € 28.75

Famille Hugel Classic

Pinot Gris
Frankrijk, Elzas, Riquewihr

In de neus; limoen, passievrucht en de groene geur
van basilicum. De smaak is fris met een hint van perzik,
Granny Smith en citrus, met een milddroge afdronk.
Per glas € 5.25 - Per Fles € 27.50

Elegante, krachtige wijn met verfijnde bloemenaroma’s,
karakteristieke kruidigheid en een lange zachte afdronk.
Een geurige, milddroge Pinot Gris die bij elke slok verrast.
Per glas € 7.00 - Per Fles € 36.75

Chiloé Reserva

Chardonnay
Chili, Loncomilla valley, Maule Valley

Briljant strokleurig met een hemels bouquet van witte
perziken, banaan, lychee en getoaste vanilletonen. Zacht
en genereus met uitgebalanceerde zuurgraad.
Per glas € 6.25 - Per Fles € 32.75

wijn
Kies uw
ven!
van proe
op basis

e wijnen,
Proef onz s of fles
n gla
voor u ee ij onze
bestelt, b
atkast.
wijnklima

WIJNSELECTIE

Couveys

Pinot Noir
Frankrijk, Pays d’O

Glanzend granaatrood, verleidelijk fruitig bouquet van
frambozen en kersen met een subtiele zweem van rook
en een pepertje. De smaak sluit harmonieus aan; fruitig,
elegant en een zijdeachtige lange afdronk.
Per glas € 5.25 - Per Fles € 27.50

Pasqua Desire Lush & Zin
Primitivo
Italië, Apulië

Mooie wijn met een dieprode kleur. In de neus intense
aroma’s van pruimen, rood fruit, koffie, cacao en kruidige
tonen. Zwoel en rond, fullbodied met zachte tannines.
Per glas € 6.00 - Per Fles € 31.50

Chiloe

Merlot
Chili, Loncomilla valley, Maule Valley
Aroma’s van rode pruimen, kersen, aardbeien, karamel
en vanille. In de smaak tonen van toffee, butterscotch
en chocolade. Rijpe, zachte tannines zorgen voor een
fluweelzachte afdronk.
Per glas € 4.75 - Per Fles € 25.00

Coto Vintage Rioja Crianza
Tempranillo
Spanje, Rioja Alta

Geurige aroma’s van bes en kers. Een jaar op barriques
van Amerikaans eikenhout gerijpt, geeft de wijn body
en een ronde, zachte afdronk.
Per glas € 5.75 - Per Fles € 30.00

Sutton Hill, Prestige

Shiraz
Australië, Sutton

Een elegante en kruidige Shiraz, met aroma’s van
roodfruit in combinatie met kruiden en hout- en
vanilletonen. De afdronk is lang en warm.
Per glas € 5.00 - Per Fles € 26.25

Luigi Bosca

Malbec
Argentinië, Mendoza, Luján de Cujo
Een diepgekleurde wijn met een rijk en mooi
ontwikkeld bouquet met aardse tonen en een brede,
krachtige en uitgerijpte smaak.
Per glas € 6.25 - Per Fles € 32.75

