
Wijnen voor de Feestdagen 2022

Tafel 1 Mousserende wijnen
1 Frankrijk Veuve Du Vernay Ice White € 9,99

Wit Inmiddels een vaste vriend op onze proeverijen. Maar hij
Droog is ook zo lekker. Een lichtgele mousserende wijn met 

groene tinten. Fruitig, bloemig en fris. Een jonge zachte 
bubbel zonder overdaad. 

Notitie 

2 Frankrijk Veuve Du Vernay Ice Rose € 9,99
Rose Het smaakprofiel van deze rose wijn is bruisend en 

opwekkend en past perfect als aperetief of bij een 
dessert. Een echte feestelijke en verleidelijke 
wijn met fruitige smaken. 

Notitie 

3 Frankrijk Veuve Du Vernay Ice White 20 CL € 4,25
Wit

4 Italie Villa Loren Prosecco Extra Dry € 10,95
Wit Heerlijke prosecco met in de neus fruitige aroma's van 
Droog appel, peer en bloesem.  De smaak is fris en 

fluweelachtig met een goede bubbel. De wijn is goed als 
aperitief maar past ook goed bij rauwe visgerechten en 
zoute snacks. 

Notitie 

Tafel 2  Wijnhuis Alturis
5 Italie Azienda Agricola Alturis Pinot Grigio € 12,95

Wit Deze wijn heeft een verfijnd boeket, breed en complex.
Droog In de smaak tropisch fruit, citrus en geroosterde amandelen. 

Een elegante , volle en fruitige wijn. Lekker bij vis, pasta  
of wit vlees. 

Notitie 

6 Italie Azienda Agricola Alturis Sauvignon € 12,95
Wit Een zeer elegante witte wijn uit Friuli. Mooie aroma's 
Droog van citrus en kruisbes en subtiel een hint van munt. In de 

smaak citrus met wat annanas en een beetje perzik. Een 
perfecte wijn bij risotto met groene asperges of wit vis. 

Notitie 
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7 Italie Azienda Agricola Alturis Pinot Nero € 12.95
Rood Een lichte rode wijn met een prachtige heldere paarse kleur. 

In de geur rood fruit zoals kersen en frambozen. De smaak is
delicaat en zeer smaakvol met achter op de tong een heel 
klein pepertje. Ideale drinktemperatuur is 14 graden. 

Notitie 

Tafel 3  Wijnhuis Bodegas Anadas
8 Spanje Bodegas Care Blanco Sobre Lias € 7.95

Wit Wijn gemaakt van 40% Chardonnay en 60% Grenache Blanc. 
Droog In de neus aroma's van appel, annanas en citrus.  De 

smaak is betoverend, veel rijkdom van het fruitgehalte 
en wat groene kruiden maken alles af. 

Notitie 

9 Spanje Bodegas Care Carinena Garnacha Blanca Nativa € 9,95
Wit Een strogele wijn die 2 maanden gerijpt heeft in Frans 
Droog eikenhouten vaten. In de geur kruiden, citrus en rijp fruit. 

Het is een mondvullende wijn, elegant en fruitig. Hij is 
zeer lang en elegant in de afdronk. 

Notitie

10 Spanje Bodegas Care Trio red Blend € 7.95
Rood Een blend van Cabernet Sauvignon, Garnacha en Syrah. 

Een mooie robijnrode wijn met in de geur hinten van bessen
en bramen en iets van toffee. De smaak is rijk en zacht. 
Een echte allemands vriend. 

Notitie

11 Spanje Bodegas Care Carinena Garnacha Nativa € 9.95
Rood Wijn van 100 % Garnacha druiven en 12 maanden hout-

lagering op Amerikaanse eikenhouten vaten. Deze wijn
schittert in het glas met een heerlijke geur van bessen en 
kruiden, in de mond aangevuld met hints van mokka. 

Notitie
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Tafel 4 Wijnhuizen Feudo di San Marzano en Castello Banfi 
12 Italie San Marzano Gran Trio Bianco Salento € 8,49

Wit Blend van Chardonnay, Fiano en Malvasia druif. 
Droog In de geur tonen van perzik, appel en rijpe peer. De smaak 

is vol, romig en zacht. Smaken van peer, appel, perzik,
meloen en vanille walsen door je mond. 

Notitie

13 Italie San Marzano Gran Trio Rosso Salento € 8,49
Rood Blend van de Primitivo, Malvasia Nera en Negroamaro druif. 

4 a 5 maanden gelagerd op Franse eikenhouten vaten. 
In de geur tonen van rijpe kersen en pruimen. In de 
smaak indrukken van fruit, kruiden, toffee en vanille. 

Notitie

14 Italie Castello Banfi Le Rime Chardonnay Pinot Grigio € 10.95
Wit Een blend van Chardonnay en Pinot Grigio druiven. Dit 
Droog zie je niet vaak ! Een boeiende wijn met een krachtige

geur. Open smaak, ietsjes zoet maar sappig en fris. 
Notitie

15 Italie Castello Banfi Col di Sasso € 10.95
Rood Blend van Cabernet Sauvignon en Sangiovese. 

De Cabernet zorgt voor kracht en de Sangiovese voor 
diepgang en zachtheid. Dit werkt ideaal in combinatie 
met een subtiele houttoon. 

Notitie

Tafel 5 Chardonnay's hout gelagerd
16 Frankrijk Metairie Les Barriques Chardonnay €9.49

Wit Deze prachtige wijn is vol en stevig in de smaak door de 
Droog 11 maanden lange rijping in kleine eikenhouten vaten. De 

dikke en volle smaak doet denken aan een rijpe Bourgogne. 
Niet voor niets de huiswijn in veel sterrenrestaurants. 

Notitie
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17 Frankrijk Saint Colias Chardonnay Cuvee Reserve € 9.95
Wit Een feest zodra je de fles openmaakt. In de geur perzik 
Droog en tropisch fruit. In de smaak romigheid zonder in 

te leveren aan frisheid.  Een heerlijke wijn vanaf de 
eerste slok tot aan de laatste druppel. 

Notitie

18 Framkrijk Bertholets Grande Reserva Chardonnay €8.49
Wit Een wat dikkere wijn met het kenmerkend botertje. 
Droog Deze wijn heeft mooi geïntegreerd hout en een fijne

smaak van rijp geel en tropisch fruit.  Lekker bij vette vis, 
slibtongetje in botersaus of kip. 

Notitie

Tafel 6 Specials
19 Georgië Kakheti Wine Company Bedoba Saperavi € 15.95

Rood Historische wijn gemaakt van de Saperavi druif. Deze wijn 
kan lang bewaard worden. In de geur aroma's van bramen , 
kruiden en zwarte peper. In de smaak is het een krachtige 
en compacte wijn . Lekker bij vleesgerechten. 

Notitie

20 Spanje La Mordida Tempranillo € 9.95
Rood Een dikkere , stevige wijn..haast jammig. Veel donker fruit 

en temperament in elke slok die je neemt. In de mond is de 
wijn warm en zwoel. Perfect uitgebalanceerd in de afdronk, 
waarin fruit en hout met elkaar lopen te vechten. 

Notitie

21 Frankrijk Domaine Valiniere Double Ripasse € 24.95
Rood Een fantastiche wijn gemaakt van de Grenache Noir, 

Mourvedre en Syrah druif.  De wijn heeft een prachtige diepe
rode, bijna zwarte kleur. In de geur een breed boeket van rijp 
zwart fruit met kruiden , tabaksbladeren , chocolade en wat 
vanille. In de smaak is hij vol en complex met een eigentijds
karakter. De afdronk is zacht met diepe smaken. 
It's good to be bad !

Notitie
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Tafel 7 De Zoete Tafel 
22 Duitsland J. Förster Rheinhessen Riesling Auslese € 6,99

Wit Een wijn met een gouden kleur en een neus van 
Zoet heerlijk rijp fruit. Mooie balans tussen frisheid

en aangenaam zoet. 
Notitie

23 Port Burmeister Ruby Porto € 12,99
Aangename jonge port met in de geur zwarte bessen en 
pruimen aangevuld met een beetje kaneel. In de smaak
zoet en lichtvoetig, kenmerkend voor een Ruby Port. 

Notitie

24 Port Burmeister Tawny Porto € 12,99
Een heerlijke rode port met een diepe bruin gouden kleur. 
In de geur aroma's van rijp fruit en rozijnen met een hint van 
vanille. De smaak is vol en zacht. Het mooie fruitige
karakter met het zoetje maken dit een kanjer !

Notitie

25 Port Burmeister White Port € 12,99
Een prachtige delicate port met een levendige 
citroenkleur met groene reflecties. De geur is rijk en complex. 
De smaak is zijdezacht met fijne en frisse zuren. 
Deze port is het lekkerst als hij gekoeld is.

Notitie
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