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Rode wijnen
Il Cigno rosso
(huiswijn)

Een mooie robuuste wijn, met een fruitig karakter en de
smaak van kersen. De wijn is een tikkeltje kruidig, mooi in
balans met een stevige, maar zachte afdronk.

€ 3,95

Goede combinatie
met rood vlees
of gevogelte en
belegen kazen.

€ 4,95

Deze wijn past
goed
bij
rood
vlees, wild en
stoofpotten.

Land van herkomst: Italië
Vénerie Grenache
Syrah Mourvèdre

Zeer verrassende wijn met een bouquet van zwarte kersen,
zomerbessen, gedroogd fruit en wat ‘spicy’ aroma’s. Ook in
de smaak komen deze aroma’s terug, naast chocolade en
aangename houttonen.
Land van herkomst: Frankrijk

Lanoy Cabernet
Sauvignon Merlot

Donkere robijnrode kleur met een levendige paarse gloed. In
de geur en smaak een uitbarsting van rijk rood en zwart fruit;
van zwarte bessen tot moerbeien, naast wat specerijen en lichte
minttonen. Uit het vooraanstaand wijnhuis Boschendal.

€ 5,45

Perfect bij gegrild
vlees, pizza, pasta
en kaas.

Land van herkomst: Zuid-Afrika
Norton-reserva-malbec

Dieprode kleur met een paarse tint. Sappige en elegante
topwijn met complexe aroma’s van rijp zwart fruit, viooltjes en
tabak. Kortom; alle kenmerkende aroma’s voor een Malbec. De
smaak is rond met goede structuur en harmonieuze afdronk.
Land van herkomst: Argentinië

€ 5,95

Uitstekend bij vleesgerechten, stoofpotten,
kazen.

Witte wijnen
Croix d’or chardonnay
(huiswijn)

Toegankelijke, milde en fruitige wijn, door toevoeging van
Terret druiven. Hierdoor krijgt de wijn iets sympathieks,
waardoor hij zowel als aperitief als aan tafel heerlijk is. Stevig
en aangenaam fruitig in de mond.

Heerlijk als aperitief,
bij hartige snacks,
€ 3,95
kaas en tapas.

Land van herkomst: Frankrijk
Vénerie Viognier
Marsanne Grenache

Heerlijke wijn met aroma’s van rijpe meloen en een stevig
parfum van veldbloemen. Op de tong knisperende zuurtjes en
een aangename afdronk.

Deze wijn past goed
bij antipasti, vis en
€ 4,95
wit vlees.

Land van herkomst: Frankrijk
santa cristina
campogrande

Frisse kleur. In de geur volle en fruitige aroma’s zoals groene
appel en peer, naast wat bloementonen. De smaak is zacht, in
balans en fris. Met in de afdronk de fruitaroma’s die ook in de
geur naar voren komen.

€ 5,45

Deze wijn past goed
bij pittige kazen en
salades.

Land van herkomst: Italië
Boschendal 1685
Sauvignon Blanc

Strogele kleur. In de geur aroma’s van kruiden en tropisch fruit
met tonen van kalk en groene vijgen. Deze complexe aroma’s
leiden naar een romige, harmonieuze smaak met een lange
afdronk vol mineralen.

Heerlijk als aperitief,
€ 5,95 bij vis, gevogelte en
kalfsvlees.

Land van herkomst: Zuid-Afrika

Roséwijnen
Terra Antica - grenache Helder licht zalmroze van kleur. Fris van smaak met levendige
nielluccio (huiswijn)
aroma’s van rode bessen, grenadine en rozenknoppen. Een
combinatie van een lichte, stevige en soepele roséwijn.

€ 3,95

Uitstekende wijn als
aperitief, bij vis, kaas en
tapas.

Land van herkomst: Frankrijk
Montado Rosado
Tempranillo

Lichte en frisse roséwijn met in de neus heerlijke aroma’s van
frambozen. De smaak heeft een goede balans in het fruit en
ontwikkelt zich mooi en soepel in de mond met een heerlijk
vriendelijke afdronk.

€ 4,95

Goede borrelrosé,
maar is ook heerlijk
bij salades en tapas.

Land van herkomst: Spanje
Blanc de Noir

De Blanc de Noir roséwijn van het wijnhuis Culemborg heeft
een zachtrode kleur met een aangename geuraroma van rode
bessen en meikersen. De smaak kent een elegante balans van
rood zomerfruit met een mooie frisdroge afdronk.

€ 5,45

Als aperitief, bij
vis, wit vlees- en
pastagerechten.

Land van herkomst: Zuid-Afrika
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Alle genoemde wijnen zijn door ons met heel veel zorg gekozen afgestemd op de gerechtjes van onze cateringkaart. De wijnen zijn
geselecteerd uit een assortiment van 600 kwaliteitswijnen. Mocht u een andere suggestie hebben of de wijn van uw keuze staat
er niet bij, schroom dan niet om uw voorkeur aan ons kenbaar te maken. Wij doen er alles aan om u hierin tegemoet te komen.
Daarnaast is het mogelijk om zowel Nederlands- als buitenlands gedistilleerde dranken bij ons te bestellen.			
				
						Prijswijzigingen voorbehouden

