Rood
Inspiration by Chloé Rouge
Pays d'Hérault, Frankrijk
Rijke, zachte blend van Grenache, Carignan en Syrah, afkomstig uit het zonnige
zuiden van Frankrijk. Vol en soepel van smaak, met sappig rijp rood en zwart fruit,
zachte tannines en een lange afdronk.
Glas € 4,-

Fles 75cl € 19,50

Agustinos Merlot Reserva
Maipo Valley, Chili
Een zachte, toegankelijke Merlot met aroma’s van rijpe bessen en pruimen,
aangevuld met tonen van tabak en een mint. Een deel van de wijn rijpt op hout,
en dat maakt hem complex en zacht.
Glas € 4,50

Fles 75cl € 22,50

Bottega Valpolicella Ripasso Superiore
Veneto, Italië
De wijn ondergaat een tweede vergisting op de schillen van Amarone-druiven.
Hierdoor wordt hij extra geconcentreerd en complex, met intense aroma’s van rijp
rood fruit en specerijen.
Fles 75cl € 29,50

Heredad de Baroja Viña Baroja Crianza
Rioja, Spanje
Stevig Spaans rood van 100% Tempranillo. Vol rijpe bramen en zwarte en rode
bessen, aangevuld met kruidige tonen en een vleugje vanille. Een intense wijn
met een mooie structuur.
Fles 75cl € 32,50

Dessertwijn
Santa Alicia Late Harvest
Limarí Valley, Chili
Zacht zoete wijn met een licht frisse ondertoon, gemaakt van laat geplukte
druiven. Dankzij de overrijpheid vindt men in het aroma impressies van gekonﬁjt
fruit en noten die terugkomen in de smaak.
Glas € 5,5

Mousserend

Mud House Sauvignon Blanc
Marlborough, Nieuw-Zeeland

Vallformosa Classic Cava Brut
Penedès, Spanje
Sprankelende Cava met ﬁjne, zachte bubbels. Aromatisch en verfrissend, met
aroma’s van groene appel, citrus, verse kruiden en bloesem. De afdronk is
friszuur en fruitig. Heerlijk als aperitief.
Fles 75cl € 25,50

Helder, lichtgeel en zeer aromatische wijn. Een wijn met een prachtig balans
tussen rijp tropisch fruit en frisse, 'crispy' zuren. Afkomstig uit Marlborough, in
New-Zeeland dé regio voor Sauvignon Blanc.
Fles 75cl € 25,50

Domaine de Biéville Chablis Premier Cru Vaulignot
Chablis, Frankrijk

Canard-Duchêne Cuvée Charles VII Blanc de Blancs
Champagne, Frankrijk
Charles VII Blanc de Blancs is een verfrissend elegante cuvée met een bleke
gouden tint. In de neus een boeket van wit fruit, peren en een vleugje lychee. In
de mond romig en zijdeachtig met ﬁnesse en een uitstekende balans.
Fles 75cl € 49,50

Wit

Geelgouden kleur met groene hints. De neus onthult aroma’s van munt en
ananas. De smaken zijn vol en toch ook fris. De boterachtige nuances verzorgen
een lange afdronk die soepel is met een aangename zuurgraad.
Fles 75cl € 35,50

Rosé
Inspiration by Chloé Rosé
Pays d'Hérault, Frankrijk

Inspiration by Chloé Blanc
Pays d'Hérault, Frankrijk
Een sappige blend van Grenache Blanc en Sauvignon Blanc, aromatische wijn
met delicate bloemige en fruitige tonen en een frisse afdronk.
Glas € 4,-

Fles 75cl € 19,50

Palacio De Vivero Verdejo
Rueda, Spanje
Uitbundig geurende wijn. In de neus fris, fruitig met minerale hints. De smaak is
uitnodigend sappig met rijpe tonen van steenfruit en citrus. De ﬁnish is rond en
complex met een zacht en crispy structuur.
Glas € 4,50

Fles 75cl € 22,50

Agustinos Chardonnay Reserva
Maipo Valley, Chili
Chardonnay uit de Maipo Valley. Fris en evenwichtig van karakter, vol verse
ananas, mandarijn en groene appel. De afdronk is lang, rond en vol, met een
vleugje vanille.
Glas € 4,50

Fles 75cl € 22,50

Deze prachtige zalmroze rosé is verrassend vol en zacht van smaak. Het fruitige,
licht kruidige karakter maakt deze wijn uitermate smaakvol en prettig drinkbaar.
Glas € 4,-

Fles 75cl € 19,50

Château Gassier Esprit Gassier Rosé
Côtes de Provence, Frankrijk
Typische licht roze Provence rosé. Elegant en smaakvol met in de geur rood fruit,
zoals bosaardbeien en frambozen en tonen van peren en lychees. De smaak is
lekker fris en mooi droog.
Fles 75cl € 25,50

Château Gassier
Château Gassier ligt in het hart van de
appellation Côtes de Provence SainteVictoire. De 40 hectare aan wijnstokken
bij het Château worden biologisch
geteeld en zijn begrensd door de berg
Sainte-Victoire in het noorden, de berg
Sainte Baume in het zuiden en de Monts
Auréliens in het oosten. De vallei is ideaal
voor wijnbouw en de druivenrassen
Grenache, Syrah en Rolle. Château
Gassier produceert zeer elegante rosé
wijnen die perfect aansluiten bij de
gastronomische wereld.

