wi t te WIJN K A AR T
Wijn Proef arrangement
3 Proefglazen wijn naar eigen keuze,
of laat u verrassen!

€ 8,50

BUBBELS

Aromatisch & Kruidig

Piper Heidsieck- champagne- brut
€49,00 p/fles
55% Pinot Noir/ 30% Pinot Meunier/ 15% Chardonnay
(Champagne Frankrijk)
Piper-Heidsieck Cuvée Brut heeft 24 tot 30 maanden gerijpt.
Smaakt levendig en fris en heeft een karakteristieke afdronk
met een Oosterse smaak

€39,00 p/fles
Jean-Louis Deparis - champagne- brut
40% Chardonnay/ 40% Pinot Meunier/ 20% Pinot Noir €8,50 p/glas
(Champagne Frankrijk)
Deze champagne heeft een opwekkende frisheid, citrus fruit.
De wijngaarden liggen op heel goede kalkgronden. 100%
Chardonnay en minimaal 3 jaar ‘sur lattes’ vóór dégorgement.

cava- oliveda- brut
Macabeu, Xarel-Lo, Parellada (Catalonie Spanje)

€25,00 p/fles
€5,50 p/glas

12 maanden gerijpt. De wijn heeft een mooie zachte mousse,
aroma’s van perzik en abrikoos en lekker fris.

PROSECCO ( Piemonte Italie)
fijn en licht fruitig aroma. De zachte mousse zorgt
voor een milde en fruitige smaak.

feteasca regala- sole (Banat Roemenie 2015)
Droge, frisse witte wijn met een aroma van zwoel
tropisch fruit zoals papaya en vanille tonen.

falanghina- Vesevo (Campanie Italie 2015)
Droge strogele aromatische wijn met rijp
trpoisch fruit en een klein bittertje in de afdronk .

Chardonnay/ Muller Thurgau/ irsai oliver/
Sauvignon blanc/pinot gris - nyakas

€20,00 p/fles
€4,00 p/glas

zuiver, intens, bloemig met Veel rijp en geel fruit.
in de smaak met wat kruidige tonen die lijken op een
Elzaswijn.

Vol & Filmend
Grauer burgunder (pinot-Gris)- Stern
(Pfalz Duitsland 2015)

€20,00 p/fles
€3,75 p/glas

Expressieve witte wijn met bloemen, wit fruit,citrus en
tropisch fruit.

riesling trocken- Fogt (Rheinhessen Duitsland 2014)

pouilly fume -sauvignon blancjean max roger (Loire Frankrijk 2015)

pouilly fuisse- chardonnay- Domaine Luquet

€25,50 p/fles
€5,75 p/glas

€42,50 p/fles
€12,75 p/glas

€20,00 p/fles

€4,00 p/glas
Een rijpe stijl Sauvignon Blanc met in de smaak
groene appels en kruisbessen maar ook tropisch fruit.

chardonnay - Pajaro Feliz (Central Valley Chili 2015)
Frisse, zuivere Chardonnay met een sappige smaak en
een plezierige afdronk

€42,50 p/fles
€12,75 p/glas

Meursault-chardonnay- Jean-Marie
Bouzereau (Côte de Beaune Bourgogne Frankrijk 2012)

€48,00 p/fles

Frisse chardonnay maar wel met hinten van hazelnoot,
amandel, en toast. goede kracht, aangename intensiteit,
mooie lengte..

Hele elegangte en zuivere sauvignon blanc. In de smaak
kruisbessen, rijp wit fruit, fris, open, goede zuren, levendig
en opwekkend, mooie lengte.

Sauvignon blanc- Kiwi cuvee (Languedoc Frankrijk 2015)

€28,50 p/fles
€6,75 p/glas

Complexe geur van gedroogde pruimen, rozijnen en acacia-honing. Volle en genereuze smaak, licht hout-betoond,
mooi evenwicht tussen smaakvolume en zuurgraad. Lange
afdronk.

Fris & Fruitig

Handgeplukte druiven. Mooie zuivere riesling met
minerale tonen, fris wit fruit en citrus.

€23,50 p/fles
€5,00 p/glas

Is iets notig in de geur maar ook perzik en rijpe peer
In de smaak, vol en rijk, honing, rijp tropisch fruit.

WITTE WIJNEN

ugni blanc/ colombard -La Croix d’Argent

€23,50 p/fles
€5,00 p/glas

(Etyek Buda Hongarije 2015)

(Maconais Bourgogne Frankrijk 2012)

(Gascogne Zuid-West Frankrijk 2015)

€25,00 p/fles
€5,50 p/glas

€20,00 p/fles
€4,00 p/glas

33%viognier/ 33%rousanne/33% marsanneorenia reserve (Zuid-Rhone Frankrijk 2013)

€28,50 p/fles
€6,75 p/glas

Vol rijp en rijk, Florale neus met perzik en abrikoos en
vanille. In de mond. zeer aromatisch met een volle body en
zachte zuren. Lange afdronk.

Al onze wijnen kunt u bij ons ook kopen voor thuis!
De prijzen staan op de flessen in het restaurant.
Kijk gerust even rond.

Wij bezorgen in Harlingen vanaf 6 flessen GRATIS

rode WIJN K A AR T
Wijn Proef arrangement
3 Proefglazen wijn naar eigen keuze,
of laat u verrassen!

€ 8,50

Krachtig en Klassiek

Sappig & Soepel
cote de nuits villages- pinot noir€50,00 p/fles
domaine de bellene (Cote du Nuits Bourgogne Frankrijk 2010)
wijn gemaakt van 71 jaar oude stokken, druiven zijn handgeplukt. Prachtige wijn met fris rood fruit en een mooie kruidigheid. gerijpt op frans eiken.

pinot noir- Paparuda (Transsylvanie Roemenie 2015)
Soepele, zachte rode wijn met een fijne fruitige
smaak en een frisse afdronk.

€22,50 p/fles
€4,75 p/glas

carmenere-reserva- casa silva
(Colchagua Valley Chili 2014)

€28,50 p/fles
€6,75 p/glas

hand geplukt, 60% van de wijn op vaten van Frans eikenhout gedurende zes maanden gerijpt. De rest blijft op
roestvrij staal, voor het fruit.
In de smaak, rijp fruit, rode kersen, aardbeien, pruimen,
vijgen, vleugje chocol a, zacht en sappig, veel fruit.

70% Corvina Veronese / 30% RondinellaValpolicella ripasso - Torre del Falasco

€31,50 p/fles
€8,75 p/glas

( Valpolicella Italie 2013)

Merlot- Pajaro Feliz (Central Valley Chili 2015)
in de smaak pruimen, rijpe bramen, soepel en rond.
De milde tannine en voldoende kracht en structuur.
40% merlot/ 20% cabernet-sauvignon/
40% tannat - La Croix d’Argent

€21,50 p/fles
€4,50 p/glas

€20,00 p/fles
€3,75 p/glas

(Gascogne Zuid-West Frankrijk 2015)
Pittige rode wijn met bramen in het aroma. De smaak is krachtig en tegelijk fruitig met fijne tannines.

Vol & Kruidig
Cabernet sauvignon/merlot- Bonassia
(Beni M’tir Marocco 2014)

shiraz- weltevrede (Robertson Zuid-Afrika 2014)

chateauneuf-du-pape- Cinsault/ Mourvèdre/
Grenache/ Syrah/ Shiraz -f.jeantet

€25,50 p/fles
€5,75 p/glas

€21,50 p/fles
€4,50 p/glas

dieprode kleur met paarse tinten. met aroma’s van rood
fruit, zwarte bessen en kruiden. Mooi rond van smaak,
fruitig en bloemig. Volle, ronde wijn, soepel, zeer elegant en met een mooie lange afdronk.

saint emilion grand cru classe- 64% merlot/
17% cabernet sauvignon/ 19% cabernet francchateau piney (Bordeaux Frankrijk 2011)

zinfandel- sycamore lane ( Californie USA 2014)

tempranillo-Rioja Crianza-valdelana

70% Feteasca Neagra/ 30% Merlot-Liliac
(Transylvanie Roemenie 2013)

€23,50 p/fles
€5,00 p/glas

€30,50 p/fles
€8,00 p/glas

in de geur klein rood fruit in combinatie met dat van
zwart fruit zoals bosbessen en bramen. De wijn is
kruidige soepel, elegant en uitstekend in balans.

(Alavesa Rioja Spanje 2011)
een sappige, fruitige rode wijn, veel rood fruit
en zachte tannines. In de geur aroma’s van kruiden,
bessen en rijpe kersen.

€39,00 p/fles
€13,75 p/glas

(Noord-Rhone Frankrijk 2013)

Wijgaarden liggen op 600m hoogte, welke zorgen voor een
krachtige Wijn met donkerrood fruit, kruidigheid en een
vleugje karamel. Mooie ronde wijn met een afdronk, die lang
is en fluweelzacht.

donkerrood van kleur. Heel aromatisch en
krachtig, in de geur viooltjes en kruidnagel.
In de smaak tabak, ceder, laurier, espresso,
zwarte kersen en pure chocolade.

robijnrood met in De geur pruimen en rozijnen. De smaak
is krachtig en complex met toch een zekere frisheid en
een lange afdronk.
De wijn heeft 12 maanden op Frans eiken gelagerd.
Ripasso betekent dat Vóór de 2de vinificatie het residu
van de Amarone productie (gedroogde druiven) aan de
wijn toegevoegd wordt voor meer complexiteit.

€30.50 p/fles
€8.00 p/glas

Krachtig geurend met nuances van eikenhout, rijp rood
fruit en lichte kruiden. De smaak is vol, rond, zacht en
mild in de afdronk.

€28,50 p/fles
€6,75 p/glas

Robijnrood, sappige wijn met veel rood fruit zoals kersen,
bramen en zwarte bes. Zwarte kers, vanille en chocolade in
de smaak. Zachte tannines.
met een mooie lange afdronk

VOOR wittE WIJNen zie ommezijde

