
wit 
     
tarani | languedoc |
sauvignon blanc | fra
citrus, meloen, exotisch fruit, 
aangenaam zacht               
        
les 5 vallees | languedoc |   
chardonnay | rSa 
elegant, rijk en zacht, ananas, hazelnoten,
limoenbloesem en aroma's van vanille en
geroosterd brood

cALUSARI | recas banat | 
pinot grigio | ROU
super fris, gebakken ananas, galiameloen,
wilde perzik, allemansvriend

domaine de vedilhan |
languedoc | viognier | fra
heerlijk soepl, geurige kamperfoelie, jasmijn,
sinaasappelbloesem, perzik en abrikoos,    
 volle rijke structuur met een prettig zuurtje

false bay | stellenbosch |
'slow'chenin blanc | rsa
broodachtige aroma's en extra complexiteit.
venkel, anijs, gekonfijte citroenkarakter.
veelzijdige, volle, romige wijn

fuedo arancio | sicilia | 
grillo | ita
verrukkelijk tropisch fruit als mango, papaja
en grapefruit. bloemige karakters van jasmijn
en andere witte bloemen. zeer smaakvol, goede
balans tussen het rijpe fruit en de milde zuren

biotiful | tierra de castilla |
verdejo | spa
biologisch geproduceerde verdejo
frisse smaak met exotische tint, hinten van
ananas en perzik. in de afdronk tonen van
citrus en walnoot. mooi zuiver en zacht.

les bertholets | languedoc-
roussillon | grande reserve
chardonnay | fra
volle chardonnay met het karakteristieke
'botertje'. mooi geïntegreerd hout, subtiel
vettig en smaken van rijp geel en tropisch fruit
en vanille, met onmisbare frisse zuren.

rose

calusari | recas banat |
pinot NOIR rose | rou
zacht rood fruit, tikje kruidigheid
fruitige stijl, bosaardbei, rabarber, aalbes

pipoli | basilicata | 
Anglianico blush | ita
boordevol rood fruit, vooral rijpe frambozen 
en aardbeien. vettig, gekonfijt pitfruit zoals
kersen. lange afdronk.

rood

calusari | recas banat |
merlot | rou
lekker zwart fruit en wat kruiden, romig 
mondgevoel, soepel en heel vriendelijk

don gavarre tinto | campo de borja |
grenache-tempranillo | spa
zacht en fruitig, bramen, aardbeien en bosbessen,
soepel, zachte structuur en overdaad aan bosvruchten

calusari | recas banat | 
pinot noir | rou
rood fruit, vleugje karamel en wat aardsheid,
veel kers, framboos en wat kaneel. gulle volle pinot noir

vinha da fonte | regional peninsula 
de sebutal | touriga nacional | prt
rijpe aroma's van donkere kersen, pruimen en zoete
specerijen afkomstig van het franse en amerikaanse
eikenhout. geconcentreerde wijn met zachte tannine en
sappige fruitigheid. intense en toch levendige wijn
met afdronk vol specerijen

miopasso | sicilia | 
nero d'avola | ita
geurige tonen van zwart fruit, gestoofd, heerlijk warm
en vol gevoel. uitstekende balans, lange afdronk

false bay | stellenbosch |
syrah | rsa
prominente tonen van donker fruit, zwarte en witte peper,
mooie frisse zuren en body. classic old school syrah,
bramen, cassis, peper

nebla | valencia |
garnacha | spa
soepele, fruitige wijn met lengte en structuur.
rood fruit, bessen, zachte tannine.
fijne wijn met mediterraan karakter

i muri | puglia |
primitivo | ita
intense aroma's van rood fruit en kruiden
volle body met zachte tannines
tonen van kersen, bessen, bramen en kruiden

sonorosso | zuid-tirol |
toreldego-merlot | ita
krachtig en rijk met zachte tannine door verblijf op 
eikenhouten vaten. rode bes, braam, bosbes, vanille
waanzinnige tonen van cacao en chocolade
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