WI J N KA A RT

BUBBELS
Frankrijk

Champagne Drappier Carte d’Or Brut

Champagne

AOP Champagne
75% Pinot Noir , 15% Chardonnay en 10% Pinot Meunier

€ 60,00 / 75cl

5% gerijpt in grote eiken vaten gedurende 12 maanden Een fruitige, droge champagne.
Deze cuvée is de ware expressie van de Drappierstijl. Een rijke champagne die opent met
aroma’s van steenvruchten zoals witte perzik. Een vleugje kruiden kondigt een krachtige
en complexe mond met een zachte nasmaak van kweepeer aan. Ideaal als aperitief.
Serveer hem aan tafel bij vlees, vis of kaas.

Nederland

Kapelkeshof Parel van Peel & Maas

Limburg

Limburg
Cabernet Cortis en Regent

ROSÉ

Deze mousserende rosé sprankelt van frisheid, heeft tonen van rood fruit en een vleugje
aardbei. Een heerlijk streekproduct uit Peel & Maas.

€ 25,50 / 75cl
€ 4,75 / glas

WITTE WIJNEN
Frankrijjk
Languedoc

Hugues de Beauvignac Chardonnay

€ 20,00 / 75cl
€ 3,75 / glas
IGP Côtes de Thau
100% Chardonnay
De kleur van dit glaasje fris & fruitige wijn is goudgeel. Een complexe neus, met aroma’s
van witte bloemen. Rijk en vol in de mond met een toets vanille. Deze wijn is heerlijk bij
gegrilde vis, zeetong, gebakken Sint-Jacobsnootjes en gegratineerde oesters. Ook lekker
bij geitenkaas.

Maison Chapoutier Marius Blanc
Languedoc

IGP Pays d’Oc
100% Vermentino
Een briljante en lichtgeel kleurende wijn met groene tinten. Een open neus met aroma’s
van citrus, pompelmoes en rijp fruit. In de mond een explosie van rijke, fruitige toetsen.
Deze wijn bezit een mooie aciditeit en is heerlijk fruitig van smaak. Drink deze witte als
aperitief maar combineer hem ook met lichte vis- en vleesgerechten.

Domaine Begude Chardonnay Etoile Limoux
Languedoc

€ 22,00 / 75cl
€ 4,00 / glas

€ 27,50 / 75cl

IGP Pays d’Oc
100% Chardonnay
3 maand gerijpt in nieuwe Franse eiken vaten. Deze Limoux is gemaakt van de allerbeste
handgeplukte Chardonnay’s van de allerbeste percelen (op 305m hoogte). Een rigoureus
selectieproces dat leidt tot een magische wijn: aroma’s van brioche in de neus en een
eerlijke zuiverheid van appel- en perenbomen in de mond. Decanteer een uur voor het
opdienen. Drink als aperitief maar ook bij salades, vis, vlees en Oosterse gerechten.

Domaine Durup Chablis Vieilles Vignes
Bourgogne

€ 32,50 / 75cl
AOP Chablis
100% Chardonnay
Niet in hout gerijpt om eigen aroma’s te behouden. Deze wijn omvat alle natuurlijke
karakteristieken van fruit, zonder toevoeging van externe elementen die het smakenpallet
kunnen beïnvloeden. Deze pure Chablis is een volle, ronde wijn met aroma’s van citrus,
honing en kruiden. Aangenaam in de mond, met grote finesse. Heerlijk in combinatie met
delicate, verfijnde gerechten zoals foie gras.

Italië

Teresa Raiz Pinot Grigio

Friuli

DOC Friuli
100% Pinot Gris
Een strogeelkleurige wijn met minerale toetsen. Een soepele, delicate en elegante wijn
met een smakenpallet van exotische vruchten, toast en een hint van vanille. Deze wijn is
een echte passe-partout, waarbij vooral zijn fruitigheid en vooral kruidige minerale tonen
geliefd zijn. Deze wijn past perfect bij Oosterse gerechten, antipasti, charcuterie, vis en
gamba’s.

Famiglia Olivini Lugana
Lombardia

€ 24,00 / 75cl
€ 4,50 / glas

€ 26,50 / 75cl
DOC Lugana
100% Trebbiano
De druiven van deze wijn zijn zorgvuldig geselecteerd en komen uit de meest historische
gedeelte van de wijngaard. Fantastische lichtgele kleur met groene hinten. Elegante
wijn in de mond met bloemige aroma’s, citrusvruchten en onderbouwende mineraliteit.
Zeer evenwichtig, fris, medium-bodied en een blijvende afdronk. Probeer ook eens met
mosselen!

ROSÉ WIJN
Nederland

Kapelkeshof Rosé Sjiek

Limburg

Limburg
Cabernet Cortis en Regent
Een Rosé met body, volle smaak en fruitige tonen van framboos. Een heerlijk
streekproduct uit Peel & Maas.

€ 22,00 / 75cl
€ 4,00 / glas

RODE WIJNEN
Spanje
Rioja

Lopez de Haro Rioja Crianza

€ 22,00 / 75cl
€ 4,00 / glas
DO Rioja
Graciano , Grenache en Tempranillo
18 maand houtlagering. Een intense kleur en een aangenaam aroma van vooral rijp fruit.
In de mond is de wijn zacht, expressief en elegant. Hij combineert heel goed het fruitig
karakter met de houttoets van het vat waardoor hij perfect in balans is. De druiven zijn
afkomstig uit verschillende wijngaarden van de Rioja Alta. Combineer deze wijn met
gegrild vlees (steak, entrecote, cote à l’Os), gekruid varkensvlees, gemarineerde kip,
gegrilde groenten.

Matsu El Recio

€ 29,50 / 75cl

Toro

DO Toro
100% Tempranillo
Deze wijn met zeer beperkte oplage wordt volgens biodynamische technieken gemaakt
met druiven van 70 tot 90 jaar oude wijnstokken. De wijn is een volle, rode wijn met veel
finesse en een intens aroma van geroosterde hazelnoten, chocolade, nougat, venkel,
zwart fruit en vanille. De wijn heeft een volle, zijdezachte smaak met minerale tonen
en een aangename, lange afdronk. Combineer met stoofgerechten, lamsvlees, eend,
wintergroenten of gegrild vlees.

Italië

Kasaura Montepulciano d’Abruzzo

Abruzzo

DOC Montepulciano d’Abruzzo
100% Montepulciano
Een intens robijnrode wijn met violetkleurige nuances. Een karaktervolle wijn met een
intens aroma van pruimen, kersen, bessen en gedroogde kruiden. Een toets van vanille op
het einde zorgt voor een soepele, droge afdronk. Deze wijn gaat perfect samen met vlees
(rood), wild, pasta’s en stoofpotjes.

Cantele Primitivo
Puglia

€ 20,00 / 75cl
€ 3,75 / glas

€ 23,00 / 75cl
€ 4,25 / glas

IGT Salento
100% Primitivo
6 maand houtlagering. Prachtige volle wijn met zeer aantrekkelijke aroma’s van pruimen,
gedroogde pruimen, zwarte bessen, bosbessen, johannesbrood, groene peper en vanille.
Zeer vriendelijke tannins, vol en boordevol rijp fruit. Serveer bij pasta met rijke vleessaus,
ook mooi bij rood vlees, lams maar ook bij intens gerijpte kazen. Lekker om bij een
haardvuur te drinken, als je van een volle wijn houdt!

RODE WIJNEN
Italië

Palagetto Rosso di Montalcino Bellarina

Toscane

DOCG Rosso di Montalcino
100% Sangiovese
Een helder robijnrode wijn met een bloemige neus van violetjes, in combinatie met een
fruitig aroma en een licht rokerige toets. Frisse, volle smaak die heerlijk samengaat met
wild, gegrild vlees en stoofpotjes.

Frankrijk

Château Saint Roch Lirac Rouge

€ 27,50 / 75cl

€ 26,00 / 75cl

Côtes du Rhône AOP Lirac
50% Grenache , 30% Mourvèdre , 20% Syrah
12 maanden gerijpt in gebruikte Châteauneuf du Pape vaten. De wijngaarden van
Saint-Roch zijn gelegen op de westelijke helling van Roquemaure, beschermd tegen de
wind door het Saint Genies gebergte aan de Rhône. Deze Lirac heeft een helderrode
kleur en krachtige aroma’s van rood en zwart fruit, leer, nuances van truffel en kruiden.
Elegant, vlezig, en gulle smaak met goed raamwerk van tannines. Heerlijk bij rood vlees,
stoofpotjes, zuiderse gerechten en pittige kazen.

ZOETE WIJN
Nederland
Limburg

Kapelkeshof Puur

€ 23,00 / 75cl
€ 4,25 / glas
Limburg
100% Solaris
Een heerlijk zoete wijn van de solaris druif. Heel fruitig en vol van smaak door de
natuurlijke suikers die 100% uit her pure sap van de druif komen. Zeer geschikt als
aperitief, bij een dessert of voor de liefhebber van een lichte zoete wijn. Een heerlijk
streekproduct uit Peel & Maas

