Wijnkaart
Rode wijnen
Porca de Murça Tinto (Huiswijn)
Glas:
Karaf ½ l.:
Fles:

e 4,00
e 13,50
e 18,50

Canapi Nero d’ Avola
Glas:
Fles:

e 4,70
e 22,00

Witklip Shiraz
Fles:

e 24,00

Oorsprong: Portugal, Douro
Wijnhuis: Real Companhia Velha
Druivensoorten: Touriga Francesa, Tinta Barroca, Tinta Roriz
Eigenschappen: jonge, elegante wijn met krachtige afdronk - diepe robijnrode kleur
- aroma’s van rode vruchten en kruiden,
Past bij rood en wit vlees, pasta’s, charcuterie en kazen

Oorsprong: Italië, Z.O. Sicilië, Riesi
Benaming: I.G.P. Terre Siciliane
Wijnhuis: The Wine People
Druivensoorten: Nero d’ Avola
Eigenschappen: vlotte wijn met zachte tannines in de afdronk - intens robijnrode
kleur - aroma’s van rode bessen, kruiden, zwart fruit en chocolade - zacht maar rijk
van smaak
Past bij pasta, kip, lam en steak

Oorsprong: Zuid Afrika , West-Kaap
Benaming: Eerste Hoop Shiraz
Wijnhuis: Eerste Hoop
Druivensoorten: Syrah
Eigenschappen: heerlijk vlezige wijn met levendige, donkerrode kleur - aroma’s van
witte peper en rode bessen - peper en kruiden komen tot recht in de afdronk
Past bij rood vlees, lam en kazen

Terres de Truffes
Fles:

e 29,00

Château Grand Pey Lescours
Fles 0,375 l.:
Fles 0,75 l.:

e 21,00
e 35,00

Château de la Commanderie
Fles:

e 36,00

Oorsprong: Frankrijk, dep. Vaucluse, Côtes du Rhône
Benaming: A.O.C. Ventoux
Wijnhuis: Cave Terra Ventoux
Druivensoorten: Syrah , Grenache
Eigenschappen: krachtige, rijke wijn met ronde maar frisse afdronk - diepe granaatkleur met paarse highlights - aroma’s van zwart fruit, zachte kruiden en zoethout met
florale toetsen - schitterende assemblage van met elkaar verweven tannines
Past bij rood vlees en wild

Oorsprong: Frankrijk, dep. Gironde, Saint Emilion (Bordeaux)
Benaming: St. Emilion A.O.P. Grand Cru Contrôlée
Wijnhuis: Château Grand Pey Lescours (SCEA Héritiers Escure)
Druivensoorten: merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon
Eigenschappen: elegante, soepele wijn met volle maar frisse afdronk - intens kersenrode kleur - aroma’s van bessen - zacht en rond van smaak
Past bij rood vlees, wild, lam, kazen en stoofschotels

Oorsprong: Frankrijk, dep. Gironde, Lalande-de-Pomerol (Bordeaux)
Benaming: Appelation Lalande-de-Pomerol – Grand vin de Bordeaux
Wijnhuis: Château de la Commanderie (fam. Moueix)
Druivensoorten: Merlot, Cabernet Sauvignon
Eigenschappen: krachtige wijn met volle doch zacht blijvende afdronk - donker
robijnrode kleur - aroma’s van kruiden, zwart fruit en braambessen - kruidige, rokerige
tannines met een mooie versmolten houttoets
Past bij vleesgerechten en lamsvlees

Witte wijnen
Porca de Murça Branco (Huiswijn)
Glas:
Karaf ½ l.:
Fles:

e 4,00
e 13,50
e 18,50

d’A – Domaine Astruc
Glas:
Fles:

e 4,50
e 22,00

Witklip Chardonnay
Fles:

e 24,00

Oorsprong: Portugal, Douro
Wijnhuis: Real Companhia Velha
Druivensoorten: Moscatel, Gouveio, Viosinho
Eigenschappen: frisse, licht fruitige wijn met een levendig zuurgehalte en lange
afdronk - strogele kleur - florale aroma’s en toetsen van wit fruit
Past bij salades, pasta’s, kaasgerechten en mosselen

Oorsprong: Frankrijk - dep. Aude - Languedoc
Benaming: Vin de Pays d’ Oc
Wijnhuis: Domaine Astruc
Druivensoorten: Chardonnay
Eigenschappen: karaktervolle wijn met lange afdronk - goudgele kleur met groene
reflecties - intense en complexe aroma’s van noten, amandelen, citroen, kweeperen,
vanille en tropisch fruit
Past bij wit vlees, vis en schaal- en schelpdieren

Oorsprong: Zuid Afrika, West-Kaap
Benaming: Eerste Hoop Chardonnay
Wijnhuis: Eerste Hoop
Druivensoorten: Chardonnay
Eigenschappen: lekkere, jeugdige wijn met lichte houttoets - bleke, stroachtige kleur
- aroma’s van mandarijn en granaatappel - volle, ronde doch frisse smaak
Past bij vis, schaal- en schelpdieren en gevogelte

Viognier de Pennautier
Fles:

e 29,00

Pouilly Fumé “Château Favray”
Fles 0,375 l.:
Fles 0,75 l.:

e 19,00
e 33,00

Saint Véran “Chapelle aux Loups”
Fles:

e 36,00

Oorsprong: Frankrijk , dep. Aude, Languedoc - Roussillon
Benaming: Vin de Pays d’ Oc
Wijnhuis: Château de Pennautier (fam. De Longeril)
Druivensoorten: Viognier
Eigenschappen: volle, ronde wijn met krachtige afdronk - heldere lichtgele kleur aroma’ s van vers fruit (perzik, passievrucht), honing en witte bloemen - evenwichtig
en levendig van smaak
Past bij gegrilde vis, salades, kaas en desserts

Oorsprong: Frankrijk, dep. Nièvre, Pouilly Fumé (Loire)
Benaming: A.C. Pouilly Fumé
Wijnhuis: Château Favray (Quentin David)
Druivensoorten: Sauvignon Blanc
Eigenschappen: heerlijke, frisse wijn met krachtig, rijk boeket en lange afdronk intens gele kleur die neigt naar groen - florale aroma’s met hints van citrus en witte
perzik - volle smaak die rijp fruit combineert met minerale tonen
Past bij visgerechten, schaaldieren, fijne vleeswaren en wit vlees

Oorsprong: Frankrijk , dep. Hautes-Alpes, Saint-Véran (Bourgogne)
Benaming: Appelation Saint - Véran Controllée
Wijnhuis: Maison Louis Jadot
Druivensoorten: Chardonnay
Eigenschappen: delicate droge wijn met florale en fruitige tonen - bleke strogele
kleur met groen gouden reflecties - aroma’s van noten en citrus - fris, jeugdig en rond
van smaak
Past bij vis, charcuterie en schaal- en schelpdieren

Rosé wijnen
Caves de Pegões (Huiswijn)
Glas:
Karaf ½ l.:
Fles:

e 4,00
e 13,50
e 18,50

Château Roubine – La Vie en Rose
Fles:

e 29,50

Oorsprong: Portugal, Peninsula de Setubal
Benaming: Vinho Regional de Peninsula de Setubal
Wijnhuis: Cooperativa Agrícola Santo Isidro de Pegões
Druivensoorten: Castelao
Eigenschappen: frisse wijn met lichtzoete afdronk - lichte zalmrode kleur - aroma’s
van jong rood fruit (frambozen en aardbeien) - smaakt fruitig en floraal
Past bij aperitief, gevogelte, mosselen, pasta, salades, rood vlees, vis en schaaldieren

Oorsprong: Frankrijk, Provence
Benaming: A.O.C. Côtes de Provence
Wijnhuis: Château Roubine
Druivensoorten: Tibourenc, Cinsault
Eigenschappen: absolute topwijn voor de rosé-liefhebber - fijne, ronde wijn met
lange afdronk - licht zalmroze kleur met reflectie van grijs - aroma’s van snoep, venkel
en rood fruit - geurt naar rozen, versgemaaid gras en bloemblaadjes - smaakt licht,
fruitig en soepel
Past bij mediteraanse gerechten, schaal- en schelpdieren

