ROSÉ WIJNEN
DIJCKWIJN ROSÉ

MOUSSERENDE WIJNEN
4,50 / 22,50

Portugal / Alentejo

4,50 / 25,50

Spanje / Penedes

droge rosé met een fruitig aroma van

WIJNKAART

heerlijk frisse mousserende wijn met

aardbei en wat florale nuances.

vers, sappig fruit in de neus en een

de smaak is soepel, zacht droog en

evenwichtige, zachte smaak en met

eindigt met een frisse afdronk.

DOMAINE FÉRREOL

CAVA PALAU BRUT

een milde mousse.

25,00

Frankrijk / Cote / Aux De Provence

BEPIN DE ETO ROSATO SPUMANTE

28,50

Italië / Treviso
kenmerkende provençaalse rosé met een
zalmroze tint en een fijn aroma van

rosé bubbel. heerlijke, verfijnde geur! rijk

klein rood fruit en kruiden. de volle,

aan fruit. in smaak verfijnd en subtiel.

frisdroge smaak blijft lang.

AIX

39,50

MOËT & CHANDON BRUT IMPERIAL

Frankrijk / Coteaux De Provence / Aix

Frankrijk / Champagne

één van de bekendste rosé wijnen uit de

MOËT & CHANDON ICE

provence! zacht droog en verfijnd.

Frankrijk / Champagne

75,00

85,00
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WITTE WIJNEN
DIJCKWIJN WIT

4,50 / 23,50

Frankrijk / Vin De Pay D’oc /

LE JADE

RODE WIJNEN
25,50

Frankrijk / Langudeoc / Viognier

Chardonnay-Viognier
onze special! de dijckwijn! smaakvolle blend

aromatische, verfijnde droge witte wijn met

van de alom bekende chardonnay met

perzik en tropisch fruit in de geur.

de opkomende viognier. zachte wijn met

de smaak is zacht en rond en eindigt met een

een aroma van rijp, geel fruit en een volle,
evenwichtige smaak.				

VILLA SAN MARTINO

4,75 / 25,00

Italie / Veneto / Pinot Grigio

CANTOS NO LUAR

peer en ananas. rond, zacht en fris in de
mond. ook in de smaak peren en nectarines.

4,00 / 20,00

Duitsland / Rheinhessen / Zoet

28,50

citrusfruit. in smaak mooie frisse zuren en een
aromatische afdronk.

deze rode dijckwijn is een merlot. een zachte

dieprood van kleur, uitbundige geur met

zuid franse wijn met lichte kruidigheid. de

bramen, licht eikenhout en wat geroosterde

volle, soepele kersensmaak geeft de wijn

koffietonen. de smaak zet rond, zacht en

een mooie structuur en een fruitige, verfijnde

aromatisch in; de afdronk is kruidig en soepel.

lekker bij een malse biefstuk van de josper

DUE PALME PRIVATA

grill, stevige vissoorten of pasta.

Italie / Puglia / Negroamaro

frisheid en veel fruit. in de mond is

Spanje / Rueda / Verdejo

cassis, rijpe pruimen en chocolade.
veel zwart fruit waarbij de bramen en kersen

25,50

verfrissende fruitigheid.

Frankrijk / Vin De Pay D’oc /

een zuivere, sappige, droge witte wijn. het

27,50

Oostenrijk/ Traisental / Grüner Veltliner
aromatische wijn met in de geur peer en
citrus. opwekkend, sappig en frisdroog van
smaak met een goede en lange afdronk.

aroma is fris en stuivend, met nuances

veel fruit - zoals cassis en kersen in zijn geur en smaak. mooie structuur en een

volle en ‘vettige’ chardonnay met rijp geel

Sauvignon Blanc

fruitige, verfijnde afdronk.

MOCHO GALEGO SIGNATURE

25,50
fruit en verfijnd eikenhout in de neus en

27,50

Portugal / Alentejo / Alicante Bouschet, Syrah
& Touriga Nacional

citrus, grapefruit en een subtiele kruidigheid.

bij rijke vis- of wit vleesgerechten!

fraaie balans tussen rijp fruit en de invloed

STEFAN WINTER

27,50

van het eikenhout. lange aromatisch afdronk.

35,00

Frankrijk / Bourgogne / Chardonnay

Duitsland / Rheinhessen / Grauburgunder
in deze chablis komt een subtiele hint van

dieprood van kleur, krachtig en verfijnd van
geur met zwarte bessen, bramen en een lichte

en aromatisch met eiken en rijp fruit in de
afdronk.

RIPASSO STEFANO ACCORDINI

aroma en veel rood fruit. de smaak

LA COUR DES DAMES

25,50

Frankrijk / Vin De Pay D’oc / Syrah

ronde, zeer aromatische afdronk.

VIVANCO RESERVA

35,00

Spanje / Rioja / Tempranillo & Graciano
fraaie, complexe rioja, volrood van kleur,
verfijnd van geur met rijpe fruittonen,

dieprode wijn met paarse nuances en een

gedoseerd eikenhout en een lichte

stuivend fruitig aroma van bosbessen,

kruidigheid. de smaak is vol, rond en

de smaak rond, fris en met een

wijn wordt gekenmerkt door zijn frisse citrus,

bramen en een toets eikenhout. de zwoele

evenwichtig van inzet en eindigt met

aanhoudende afdronk.

aroma’s van honing en gekonfijt fruit.

smaak is rond en blijft lang hangen.

milde tannine.

van bloemen, rijpe appels en peren. in

32,50

dieprode wijn met een kruidig, cederachtig

mineraliteit naar voren door het terroir. de

aromatische droge witte wijn met nuances

35,00

en een stevige, maar ronde tannine.
gedeeltelijk op amerikaans eiken gelagerd.

CHABLIS DOMAINE DES GENEVES

BLOOD & COURAGE

zet krachtig en pittig in, met een fijn zuurtje

een ronde en sappige smaakstructuur. topwijn

schelpdieren of gewoon heerlijk als aperitief.

afdronk met milde tannine.

Italie / Veneto

een uitgebalanceerde wijn met tonen van
perfect te combineren met vis, schaal- en

en pittig in en ontwikkelt een geurige

zacht en rond in en ontwikkelt zich krachtig

evenwichtig in. een karaktervolle witte wijn!

33,50

gekonfijt rood fruit, lichte kruiden

houttoets in het aroma. de smaak zet zwoel,

Cabernet Sauvignon
lekkere volle rode wijn met zachte tannines.

Californië / Sonoma / Chardonnay
Frankrijk / Vin De Pay D’oc /

25,50

van citrusfruit. de smaak zet vol, rond en

PEDRONCELLI

vol van kleur en aromatisch van geur met rijp

Australië / Barossa Valley / Shiraz

daarna tonen van tabak en specerijen.

DOMAINE PIERRE HENRI

27,50

en gedoseerd eikenhout. de smaak zet rond

deze wijn is aromatisch met nuances van

de wijn vol zacht zoet fruit met net wat

GRANDE CREVETTE

4,75 / 25,00

je als eerst tegemoetkomen.

CASTELO DE MEDINA

27,50

Spanje / Almansa / Garnacha Tintorera

Argentinië / Mendoza / Malbec

een stuivend aroma van rijpe peren en

BODEGAS PIQUERAS

Frankrijk / Vin De Pay D’oc / Merlot

AVENTURA

frisse, sappige droge witte wijn met

goudgeel in het glas met in de geur wat

HUBER ROSENWEG

4,50 / 23,50

afdronk. een ideale avondwijn, maar ook

Spanje / Rias Baixas / Albarino

afkomstig uit noord-italie. lekkere geur van

RIESLING- ZOET

frisse finale.

DIJCKWIJN ROOD

