WIJNKAART
WITTE WIJNEN
‘Dijckwijn wit’

Glas: € 4,25 | Fles: € 22,50

Frankrijk | Vin de Pay D’Oc | Chardonnay-Viognier
Onze special! De Dijckwijn! Smaakvolle blend van de alom bekende Chardonnay met de
opkomende Viognier. Zachte wijn met een aroma van rijp, geel fruit en een volle,
evenwichtige smaak. De perfecte wijn om veelzijdig in te zetten ‘Aan de Dijck’.
Villa San Martino

Glas: € 4,50 | Fles: € 24,00

Italië | Veneto | Pinot Grigio
Afkomstig uit Noord-Italie. Lekkere geur van peren en ananas. Rond, zacht en fris in de
mond. Ook in de smaak peren en nectarines.

Riesling-Sylvaner zoet

Glas: € 4,00 | Fles: € 20,00

Duitsland | Rheinhessen | Zoet
Goudgeel in het glas met in de geur wat frisheid en veel fruit. In de mond is
de wijn vol zacht zoet fruit met net wat verfrissende fruitigheid.
Grande Crevette

Fles: € 25,50

Frankrijk | Vin de Pay D’Oc | Sauvignon Blanc
Een uitgebalanceerde wijn met tonen van citrus, grapefruit en een subtiele
kruidigheid. Perfect te combineren met vis, schaal- en schelpdieren of gewoon heerlijk
als aperitief.

Le Jade

Fles: € 25,50

Frankrijk | Langudeoc | Viognier
Aromatische, verfijnde droge witte wijn met perzik en tropisch fruit in de geur.
De smaak is zacht en rond en eindigt met een frisse finale.
Castelo de Medina

Fles: € 25,50

Spanje | Rueda | Verdejo
Een zuivere, sappige, droge witte wijn. Het aroma is fris en stuivend, met nuances van
citrusfruit. De smaak zet vol, rond en evenwichtig in. Een karaktervolle witte wijn!

Pedroncelli

Fles: € 32,50

Californie | Sonoma| Chardonnay
Volle en ‘vettige’ Chardonnay met rijp geel fruit en verfijnd
eikenhout in de neus en een ronde en sappige smaakstructuur.
Topwijn bij rijke vis- of wit vlees gerechten!

Cava Palau Brut

Fles: € 25,50

Spanje | Penedes
Heerlijk frisse mousserende wijn met vers, sappig
fruit in de neus en een evenwichtige, zachte smaak
en een milde mousse.

ROSÉ WIJNEN
‘Dijckwijn Rosé’

Glas: € 4,25 | Fles: € 22,50

Portugal | Alentejo
Droge rosé met een fruitig aroma van aardbei en wat florale nuances.
De smaak is soepel en zachtdroog en eindigt met een frisse afdronk.

Domaine Saint Ferréol

Fles: € 24,50

Frankrijk | Coteaux de Provence
Kenmerkende Provençaalse rosé met een zalmroze tint en
een fijn aroma van klein rood fruit en kruiden.
De volle, frisdroge smaak blijft lang.

RODE WIJNEN
‘Dijckwijn rood’

Glas: € 4,25 | Fles: € 22,50

Frankrijk | Vin de Pay D’Oc | Merlot
Deze rode Dijckwijn is een merlot. Een zachte Zuid Franse wijn met lichte kruidigheid.
De volle, soepele kersensmaak geeft de wijn een mooie structuur en een fruitige,
verfijnde afdronk. Ideale avondwijn, maar ook lekker bij een malse steak van de Josper
grill, stevige vissoorten of pasta.

Aventura

Glas: 4,50 | Fles: € 24,00

Argentinië | Mendoza | Malbec
Deze wijn is aromatisch met nuances van cassis, rijpe pruimen en chocolade.
Veel zwart fruit waarbij de bramen en kersen je als eerst tegemoet komen.
Daarna tonen van tabak en specerijen.

Domaine Pierre Henri

Fles: € 24,50

Frankrijk | Vin de Pay D’Oc | Cabernet Sauvignon
Lekkere volle rode wijn met zachte tannines.
Veel fruit – zoals cassis en kersen- in zijn geur en
smaak. Mooie structuur en een fruitige, verfijnde afdronk.

La Cour des Dames

Fles: € 25,50

Frankrijk | Vin de Pay D’Oc | Syrah
Dieprode wijn met paarse nuances en een stuivend fruitig aroma van bosbessen,
bramen en een toets eikenhout. De zwoele smaak is rond en blijft lang hangen.
Due Palme Privata

Fles: € 26,50

Italië | Puglia | Negroamaro
Vol van kleur en aromatisch van geur met rijp geconfijt rood fruit, lichte kruiden
en gedoseerd eikenhout. De smaak zet rond en pittig in en ontwikkelt een geurige
afdronk met milde tannine.

Ripasso Stefano Accordini

Fles: € 32,50

Italië | Veneto
Dieprode wijn met een kruidig, cederachtig aroma
en veel rood fruit. De smaak zet krachtig en pittig
in, met een fijn zuur en stevige, maar ronde
tannine. Ronde, zeer aromatische afdronk.

