HUISWIJNEN
PER GLAS 4.25 | PER FLES 22.5
Sauvignon Blanc ‘Carmen Insigne’ (CHL)
Wat een smaakvol glas Sauvignon Blanc, met rijpe en licht groene tonen die
elkaar op een subtiele wijze afwisselen! Geniet van de geur met groene peper,
kruisbessen, artisjok en tomatensteeltjes en de krachtige smaak, die mooi
droog is, met goede zuren en een fijn bitter na.

Chardonnay ‘Carmen Insigne’ (CHL)
Heerlijke volle en aromatische geur met banaan, mango en een vleugje
karamel. Rijpe smaak met ananas, appel, gele pruim, verse nectarines en een
vleugje witte grapefruit.

Moscato Deakin Esate (AUS)
Een heerlijke druivige geur, open, wilde voorjaarsbloemen, lekker muskaat, een
vleugje groene appel, elegant, verleidelijk en fris, met een lekkere zoete aanzet
en een aangename tinteling, verse druiven, een elegante, aangenaam zoete
muskaatwijn, met lekker sap en vers fruit, maar ook frisse zuren na.

Tempranillo rosé Pecatis Tuis (ESP)
De Pecatis Tuis rosé heeft een aardbeikleur met kersenglinsteringen. Zuiver en
intens van geur. In het smaakpalet is deze wijn zuiver, smaakvol en zijdeachtig
met een slepende afdronk. Met hints van bessen.

Cabernet Sauvignon ‘Carmen Insigne’ (CHL)
Voor de Cabernet Sauvignon moet de ‘Discovery’ een wijn zijn die het niet al te
moeilijk maakt om hem te ‘ontdekken’. En wat voor ontdekking, die barst van
het zwoele fruit, met cassis en bramen, en die soepel en toegankelijk smaakt,
zacht en levendig door zijn frisse zuren.

Merlot ‘Carmen Insigne’ (CHL)
Bij Carmen is hard gewerkt aan een Merlot van perfecte kwaliteit.
Het fruit zeer belangrijk voor het karakter van de wijn, en fruit is het dan ook
waar het bij deze Merlot om draait. Proef zijn intense en volle
smaak, vol verleiding en met een mooie frisheid. Puur en smaakvol.

MOUSSEREND
Prosecco Frizzante Sachetto (ITA / 0,2L)

6.95

Lekkere bruisende Prosecco, met aangenaam wit fruit, appel, geurig en
breed, een frisse smaak, zacht en mild, een subtiele zoetimpressie.

Azahara Sparking Chardonnay-Pinot Noir (AUS)

28.5

Elegant en opwekkend, met een fijne geur, appel en citrus, een
vleugje sinaasappelbloesem. Brede smaak, romig, zacht, met
goede zuren. Droge mousserende witte wijn.

Champagne Brut ‘De Saint Marceaux’ (FRA)
Een echte Brut Champagne, met een mooi fris en droog karakter.
Breed en open, met het accent op het witte fruit, citrusfruit, peer,
appel, brioche. Opwekkend en elegant, goede mousse, zachte zuren,
droog, maar niet te streng. Droge mousserende wijn.

59.5

WIT
Viognier ‘Pedregoso’ Tabali (CHL)

ROOD
32.5

Malbec ‘Retamo’ Bodega Esmeralda (ARG)

32.5

Een heerlijk, verleidelijk glas wit, met peer en perzik, abrikozen en
bloemen, nectarines, tropisch fruit, rijp en rijk, droog, aangename zuren
en sap. Droge witte wijn.

Warm en kruidig, met specerijen en confituren, zoete pruimen en
vanille. In de smaak is hij verleidelijk, romig en fruitig, met een soepele
afdronk en zachte zuren.

Chardonnay ‘Tupungato’ Catena Zapata (ARG)

Carmenère ‘Pedregoso’ Viña Tabali (CHL)

34.5

Een subtiele combinatie van druiven van verschillende wijngaarden in
Tupungato levert een Chardonnay op die zowel puur en levendig is, als
wel breed en krachtig, met een opwekkende frisheid.

Blanco ‘Granitico’ (Moscatel & Semillon) (CHL)

36.5

Mooie naam, de ‘dappere wijnboeren’. Dapper is het zeker, om in Chili wijn
te maken in een van de meest zuidelijke wijnstreken, Itata in dit geval.
Oranjebloesem, muskaat, sinaasappel, perzik en grapefruit, weelderig
en rijp, fijne zuren, opwekkend, elegant, aromatisch. Droge witte wijn.

Sauvignon Blanc ‘Diamond Collection’ Coppola (USA) 36.5
Verleidelijke open geur, meloen, citroenschil, een vleugje groene
vijgen, passievrucht, in de smaak heerlijk open en fris, perzik, vijgen,
grapefruit, heerlijk wit fruit, peer, veel kracht, mooi sap, intens en goed
in balans, milde afdronk.

Pavilion Chardonnay Black Label Coppola (USA)

47.5

Verleidelijk en exotisch, met toast, perzik, guave, breed en intens, met
vanille en geroosterd brood. Krachtige, droge witte wijn.

32.5

Krachtig en intens, cassis, pruimen, olijven en chocola, kruidig, soepel
en karaktervol, rijp en intens. Complexe en krachtige rode wijn.

Merlot Gran Reserva Viña Carmen (CHL)

34.5

Heerlijk, zo’n krachtige en intense Merlot, zonder dat het ten koste gaat
van zijn soepele karakter. Deze Merlot blijft verleidelijk, met een zachte
inzet, zoete pruimen en vijgen, een aangename kruidigheid, rond en
romig, omlijst met een klein pepertje.

Zinfandel ‘Diamond Collection’ (USA)

36.5

Mooie zwoele geur met veel frambozen, kersen, vanille, mooi getypeerd
voor deze druif. Heel intens, in de smaak een soepele inzet, heerlijk
confiture en wat peper, romig en intens. Veel diepgang en kracht, rijp en
smakelijk, een lichte kruidigheid met wat soepele tannines na.

Claret ‘Black Label’ Coppola (USA)

47.5

Claret is de Engelse benaming voor Bordeaux. Deze klassieke Bordeaux
blend uit Californië heeft een zoete geur van rijpe bosbessen, laurier en
tabak. Een kruidige en fruitige aanzet met veel rijp rood fruit, gepolijst
en soepel, met een fluwelen afdronk. Krachtige rode wijn met veel
smaak en zachte tannine ‘s. Warm en zwoel. Heerlijk bij lamsvlees, pasta
met vleessaus en grove paté.

WINE FLIES
WHEN YOU’RE
HAVING FUN!

DESSERT WINES
Moscatel Douro Quinta do Portal (PRT)

GEDISTILLEERD

per glas 4.95

Tonen van honing, abrikoos, druiven, vleugje mint ook, helemaal gemaakt
op het frisse karakter van de muscaat. In de smaak mooi krachtig, stevig,
krachtig zoet, intens, maar in balans door een zuurtje, breed en vol.

Sarpa Oro di Poli Riserva 4 yrs (ITA)

Mooi brede en intense geur, rokerig, turf, tabak, noten, rozijnen, vanille,
complexiteit. Perfecte zachte smaak, met wat zoet en vanille van de
barriques, mooi intens, heerlijk breed en krachtig.

Elisir Limone Jacopo Poli (ITA)
Teluccio Sangiovese Poderi dal Nespoli (ITA) per glas 5.5
Kruidig, kaneel, confiture, zoete kersen en chocola, zoethout, pruimen,
gebrande koffie, diep en krachtig, verleidelijk, elegant en opwekkend,
goede zuren en uitgebalanceerd zoet. Zoete en krachtige rode wijn.

6.75

3.75

Fruitige tonen van citroen en limoen, een beetje lychee, maar ook
bloemen. Een fris zoete Limoncello met een verfijnde smaak.

PORT
Fine Tawny Quinta do Portal (PRT)

4.5

sen, een aangename peperigheid, open, met een vleugje karamel, in
de smaak een stevige, mooi gerijpte Tawny, noten, chocola, met een
aangenaam bitter, mooi kersenfruit en een heerlijke levendigheid.

Fine Ruby Quinta do Portal (PRT)

4.5

Fruit, pruimen, confiture, kersen, wat aangenaam chocola, zwoel en open,
heerlijk zacht en fruitig in de smaak, met wat zoete kersen, bitter, een
smakelijke jonge en fruitige wijn, vurig en sappig.

Fine White Quinta do Portal (PRT)

4.5

Rozijnen, amandelen, hazelnoten en abrikozen, een lichte sherrytoon, in de
smaak lichtzoet, in balans, met rozijnen, abrikoos, hazelnoten, een goede
kracht, waarbij het zoet mooi in balans is met het zuur in de afdronk.

6 Barrels Tawny Reserve (PRT)

5.5

In de geur intens kersenfruit, een warme en rijke geur, zoet fruit, pruimen,
vanille, met een rijke en complexe smaak, veel fruit en sap, met zure kersen
en bramen, mooie levendige zuren, aangename bittertonen, krentjes, wat
tannines en stevigheid, maar heerlijk rijp en uitstekend in balans.

Fine Tawny Quinta do Portal (PRT)
Kersen, een aangename peperigheid, open, met een vleugje karamel,
in de smaak een stevige, mooi gerijpte Tawny, noten, chocola, met een
aangenaam bitter, mooi kersenfruit en een heerlijke levendigheid.

4.5

THE BILL PLEASE!
GRAAG AFREKENEN MET PIN OF CONTANT
AAN DE KASSADESK BIJ DE ENTREE
ONDER VERMELDING VAN UW TAFELNUMMER.
APART AFREKENEN?
STUUR ELKAAR EEN TIKKIE!
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!

