MOUSSERENDE WIJNEN
FRANKRIJK
Champagne Brut

½ fles € 29.50

fles € 59.50

Maison A. Rapeneau
Ernest Rapeneau begon zijn champagne- en wijnbedrijf in 1901 in het dorp Hautvilliers, daar
waar champagne ooit 'ontdekt' werd door Dom Pérignon. Maar het was pas in 1927 toen
de grenzen van de Champagne regio werden vastgesteld, dat Ernest zich specialiseerde in
de champagnehandel. Licht en elegant van kleur met een fijne mousse van belletjes. In de
geur florale tonen en exotisch fruit. De wijn is fris met een duidelijke florale toets. Goed in
balans. Ook smakelijk om te serveren als Kir Royal; een weinig Crème de Cassis met Rapeneau
Brut geeft extra cachet en maakt iedere dag tot een waar feest! Brut met een geringe dosage
waarvan de wettelijke bovengrens is vastgelegd op 15 gram suiker per liter.

SPANJE
Dominio de Requena Cava Brut Reserva

			 fles		€ 27.50

Pago de Tharsys, Requena Valencia
Brut Reserva is een cava gemaakt van Macabeu, Chardonnay, Xarel Lo en Parellada wijnen
met een gemiddelde leeftijd van twee jaar. Het heeft een parelwitte lichtgele kleur. Een mooie
mousse die voortdurend kleine belletjes afgeeft die aan de oppervlakte openspringen en dan
een lichte cirkelvormige kroon in het glas vormen. De geur is fris dankzij de fruitige tonen
van de basiswijn en de bijdrage van de oudering op gist. Schoon en rond, een gemakkelijk te
drinken wijn, in de mond romig en licht zoet, door de toevoeging van de dosage likeur. Een
perfect mousse, zonder al te veel koolzuur, en een evenwichtige zuurgraad. Een echte traktatie
in de mond

Jaume Serra Cava brut

		

0,200l		 fles		 € 8.95

ITALIË
Prosecco DOC Millisimato					 fles		€ 27.50
Biscardo Vini
Een 'gegeven' in Veneto is de Prosecco, afkomstig uit het noordoostelijke deel van de regio,
rond de dorpjes Conegliano en Valdobbiadene, en gemaakt van de gelijknamige druivensoort.
Hoewel er ook zoete varianten bestaan zijn de meeste Prosecco's droog en vrijwel altijd in meer
(in de vorm van een Spumante) of mindere mate (in de vorm van een Frizzante) mousserend.
Deze Prosecco heeft een strogele kleur, met fijne bubbels. De neus is intens en aromatisch met
hints van appel en perzikbloesem. Op het palet soepel, fluweelzacht met een harmonische en
aromatische afdronk. Heerlijk als aperitief, perfect bij een voorgerecht, maar ook de ideale
aanvulling voor een vismaaltijd. Licht sprankelende wijn gemaakt van Glera druiven. Een frisse,
lichtdroge, licht sprankelende wijn uit noordoost Italië met in de smaak iets van peer en citrus
fruit. Heerlijk als terraswjn of als aperitief.

Blu Prosecco Frizzante				0,200l

fles		 € 8.95

DESSERTWIJN
FRANKRIJK
Muscat de Riversaltes AOP					 glas		 € 5.95
Vignerons Catalans
Heerlijk frisse zoete muskaat wijn uit het zuiden van Frankrijk. Lekker bij alle desserts, zoet,
fruit en ijs.

w w w.deconinckwines.nl

WITTE WIJNEN
HUISWIJN
Blanc “Tradition” Bio

ROSE WIJNEN
glas € 3.95

fles € 22.50

HUISWIJN
Rose “Tradition” Bio

glas € 3.95

fles		€ 22.50

Domaine de Medeilhan, Pays d’Oc

Domaine de Medeilhan Pays d’Oc
Een heerlijke witte wijn gemaakt van Chardonnay en Viognier, een wijn die verrast door

Een super zomerse rosé wijn met mooie, aantrekkelijke geur van rood fruit en zuurtjes. De

zijn frisse elegantie en fruitkarakter. De subtiele integratie van volle rijpe perzikachtige en

smaak is levendig en zoet, door de aanwezigheid van zoete aardbeien. Heerlijk met charcuterie,

witbloemige Viognier past wonderwel bij de Citrus aroma’s van de Chardonnay. Lichtgele kleur

salades, gevogelte, en zachte kazen.

met groene tinten. Expressieve neus met pompelmoes, limoen, abrikoos en tropisch fruit.
Heel open en levendige smaak, goed evenwicht, breed, vlot drinkbaar. Deze wijn combineert
zeer goed met vis, sushi, sashimi, zeeduivel, zeevruchten en mosselen, asperges en salades.
Dit is ook een goede partner voor de Indiase keuken.

RODE WIJNEN

HUISWIJN ZOET
Gutedel Fruchtig Nahetal		

HUISWIJN
Rouge “Tradition” Bio		

glas € 3.95

fles		€ 22.50

Weinkellerei Moselland Nahe

glas € 3.95

fles		€ 22.50

Domaine de Medeilhan Pays d’Oc

De wijn heeft een stro gele kleur met een iets groene zweem. De geur is fris en wij ruiken

Een heerlijke rode wijn gemaakt van Merlot en Petit Verdot, een intense robijnrode kleur.

Citrus, peer en mineralen. In de smaak proeven we appel en Citrus. De wijn is heerlijk fris,

Het bouquet laat elegante en complexe aroma’s zien van rijpe zwarte vruchten, zwarte

fijn zoet, de zuren zijn goed in balans en de lange afdronk is mooi aromatisch. Conclusie is

bessen gecombineerd met kruidige tonen zoals zoethout en vanille. Op het palet is het een

een lekkere frisse en sappige licht zoete wijn die je zo kunt drinken, bij een salade of lichte

evenwichtige wijn met gladde tannines en een lange afdronk. Heerlijk om te combineren met

visgerechten. Zelfs als aperitief of terraswijn met ijs is deze wijn heerlijk.

rood vlees, kaas en BBQ gerechten.

Sauvignon Blanc Touraine 					 fles		€ 27.50

Nero d’Avola “Camene” Bio 					 fles		€ 26.50

Earl Francis Jourdain, Loire

Azienda Agricola Alcesti, Sicilie

Een lichtgroene kleur met groene schittering in het glas. Een intense neus van Citrus, limoen,

Zachte en verleidelijke Italiaanse rode wijn. Donkerrood van kleur, lekkere geur van bessen

pompelmoes, mango en palmhout. De mond is complex en rond. Levendig en fris met een

en gekonfijt fruit. Fruitig en vol van smaak, hinten van zacht rood fruit, kruiden, vanille en

mooie vettigheid en een aangename finale van fris fruit. Heerlijk bij gegrilde vis, patés of

karamel. Lange en fruitige afdronk, aangename tannines met een perfect balans.

geitenkaas. Ook ideaal als aperitief.

Chardonnay “Beauvignac”					 fles		€ 26.50
Caves de Pomerols, Pays d’Oc

Merlot							 fles		€ 26.50
Domaine de Medeilhan, Pays d’Oc
Deze echte Chardonnay heeft in de geur en smaak frisse fruitsoorten als perzik en papaja, peer

Deze echte Chardonnay heeft in de geur en smaak frisse fruitsoorten als perzik en papaja, peer

en ananas. Een symfonie van fruit met een finale van romigheid. Deze wijn past perfect bij

en ananas. Een symfonie van fruit met een finale van romigheid. Deze wijn past perfect bij

het aperitief, charcuterie en gegrilde groenten, en kip. Of bij maaltijdsalades, pasta met witte

het aperitief, charcuterie en gegrilde groenten, en kip. Of bij maaltijdsalades, pasta met witte

sauzen of pasta met vis en wit vlees.

sauzen of pasta met vis en wit vlees.

Pinot Grigio					 fles		€ 26.50
Tenuta Antichello, Veneto

Syrah Vieilles Vignes “Beauvignac”				 fles		€ 26.50
Caves de Pomerols, Pays d’Oc
De Syrah druiven genieten optimaal van de zon aan de zuidelijke kant van de helling. De oogst

Deze Pinot Grigio is afkomstig van de heuvels rondom het Gardameer. De wijn is een licht

begint als de druiven optimaal rijp zijn. Dit zorgt voor rijpere smaken en tannine. De Beauvignac

strogeel van kleur. Hij is helder en fonkelend met een sprekend bouquet van delicate tonen

Syrah is diep granaatrood van kleur met een paarse schittering in het glas. Het aroma is elegant

van bloemetjes en fruit. In zijn smaak is hij sappig, fris, zuiver en elegant zacht met een mooie

met tonen van rode bessen, zacht rijp fruit en kruiden. Een ronde smaak, de afdronk is prachtig

smaaklengte in zijn afdronk. Het is een mooie aperitiefwijn, maar laat zich ook prima combineren

in balans en lang door de tannines. Diepe granaatrode kleur met aroma’s van rode bessen en

met visgerechten, wit vlees en gevogelte en bijvoorbeeld bij pastagerechten met vis.

kruiden. Een lange afdronk met krachtige tannines.

Gruner Veltliner					 fles		€ 27.50
Weingut Blauensteiner, Wachram
Aroma’s van groene appel en citrusvruchten kenmerken het bouquet van deze Gruner Veltliner.
Deze witte wijn is fris en verkwikkend in de mond, met een heerlijk stimulerende balans van
fruitigheid en zuurgraad, aangevuld met een afwerking met nuances van verse kruiden. De
ideale begeleider van voorgerechten, koude gerechten, kalfs- en varkensvlees en visgerechten.

