WIJNKAART
WITTE WIJNEN
‘Dijckwijn’

Glas: € 3,75 | Fles: € 20,00

Frankrijk | Vin de Pay Doc | Sauvignon Blanc
Onze special! De Dijckwijn! Soepele aanzet, veel sap, wit fruit, zachte
zuren, vleugje kruidigheid na. De perfecte wijn om veelzijdig in te zetten
‘Aan de Dijck’. Wist je dat deze wijn ook te koop is bij Entwines in
Bergambacht? Je kunt dus ook thuis tijdens een etentje of gewoon lekker
op de bank genieten van onze Dijckwijn.
Je Suis Chardonnay

Glas: € 3,90 | Fles: € 21,00

Frankrijk | Loire | Chardonnay
Lichtkruidig, subtiel fruit. Sappige, romige aanzet met wat kruidigheid,
beschaafde zuurgraad. Geen hout en evenwichtige structuur. De wijn is ruim inzetbaar.

Prestigieux zoet

Glas: € 3,50 | Fles: € 19,50

Frankrijk | Loire | Zoet
Lichtfruitig, verkwikkende dorstlesser wijn.
Savanna Chenin Blanc

Fles: € 24,50

Zuid-Afrika | West Kaap | Chenin Blanc
Een levendige, frisse wijn met een verrukkelijke aroma van citrus en perzik.
Een elegante, sprankelende witte wijn als aperitief en bij lichte maaltijden.

Prestigieux Sauvignon Blanc

Fles: € 24,50

Frankrijk | Loire | Sauvignon Blanc
Strakke droge witte wijn met een grassig, lichtkruidig aroma en
een verkwikkend zuurtje. De afdronk is pittig en vrij krachtig met
fruit van grapefruit en limoentjes. Een mooie wijn bij (rauwe) vis.

Pierre Henry Chardonnay

Fles: € 24,50

Frankrijk | Languedoc | Chardonnay
Smaakvolle, authentieke Chardonnay met een aroma van rijp, geel fruit
(appel, perzik) en een krachtige, evenwichtige smaak. De afdronk
is aromatisch en aanhoudend. De helft gaat in nieuwe houten vaten,
dus de houtsmaak is aanwezig doch in balans.

Babylon’s Peak Viognier/Roussanne

Fles: € 32,50

Zuid- Afrika | Paardeberg | Viognier & Roussanne
Rijpe, aromatische wijn met herkenbare smaken van perzik
en abrikoos. Complex met een kruidige en intense afdronk. Robuust.

Prestigieux Mousseux

Fles: € 24,50

Duitsland | Moezel | Chardonnay
Licht, fris en sappig met een elegante mousse.

ROSÉ WIJNEN
Vincent Bouquet Rosé

Glas: € 3,75 | Fles: € 20,00

Frankrijk | Languedoc en Roussillon | Syrah en Grenache
Een pittige rosé afkomstig uit het zuiden van Frankrijk met
aantrekkelijke diep roze kleur. De wijn geurt naar framboos en ander
rood fruit afkomstig van Syrah en Grenache druiven. Mondvullend,
sappig met een droge finale. Lekker bij salades en gegrilde vis.
Blue Emotion Rosé

Fles: € 24,50

Frankrijk | Languedoc |
Fantastische rosé uit Coteaux du Languedoc; het meest oostelijk gebied
van de Languedoc. Dit gebied wordt ook wel 'de nieuwe Provence’ genoemd.
Lichte kleur, fris, licht en sappig. Zalmroze, lichte Provence-stijl rosé met
aroma’s van rood fruit. Sappig, subtiel aromatisch en zacht.
Verfrissende en opwekkende stijl.

RODE WIJNEN
‘Dijckwijn’

Glas: € 3,75 | Fles: € 20,00

Frankrijk | Merlot
Deze rode Dijckwijn is een merlot. Sappige wijn, goed gevuld met accent op fruit
(bramen, kers, framboos). Levendige, soepele smaak. Zachte tanninestructuur.
Evenwichtige balans, accent op kers en specerijen in de finale. Ideale avondwijn, maar
ook lekker bij een malse steak van de Josper grill, stevige vissoorten of pasta.
Wist je dat deze wijn ook te koop is bij Entwines in Bergambacht? Je kunt dus ook thuis
tijdens een etentje of gewoon lekker op de bank genieten van onze Dijckwijn.
Quay Landing

Glas: 3,90 | Fles: € 21,00

Zuid-Australië | Shiraz
Rijpe zwarte en rood fruit aroma’s. Zeer kruidig met een rijp en rond midden-palet.
Versmolten tannine, fijne afdronk met een ondersteunende zuurgraad. Sappige wijn
met licht kruidige toon; daar waar de Shiraz zo bekend om is. Een soepel glas wijn met
een mooi zacht karakter.

Pierre Henri Merlot

Fles: € 24,50

Frankrijk | Languedoc | Merlot
Een vol rode, zachte Zuid-Franse wijn met lichte kruidigheid in de vorm van garrigue.
De volle, soepele kersensmaak geeft de wijn een mooie structuur en een fruitige,
verfijnde afdronk. Lekker bij rood vlees en kazen.
Lucarelli Puglia

Fles: € 24,50

Italië | Apulië | Puglia
Volrood van kleur en intens en rijk van geur, met kruidige, jam-achtige en vanilletonen.
De smaak is rond, zacht en vol, met milde, evenwichtige tannines en een aanhoudende
aromatische afdronk. Deze dikke wijn gaat goed samen met rood vlees, lichte
wildgerechten en harde kazen.
Prestigieux Cabernet Sauvignon

Fles: € 27,50

Frankrijk | Midi | Cabernet Sauvignon
Hecht, mat donkerrood met zwarte kern. Aardse tonen met puur zwart fruit. Puur in
smaak, een echte uitgesproken Cabernet.
Past perfect bij onze vleesgerechten van de Josper.
Babylon’s Peak Pinotage

Fles: € 30,00

Zuid-Afrika | Paardeberg | Pinotage
Dieprood, complexe aroma’s van rijpe pruimen,
gecomplementeerd met mooi geïntegreerde tannines
en een zachte afdronk. Lekker bij gevogelte, varken & kazen.

