HUISWIJNEN
WITTE WIJN
OXFORD LANDING ESTATES CHARDONNAY.........................GLAS 3,75.....FLES 18,50
Licht goudgeel van kleur met een levendige groene tint. Aroma’s van verse perziken, citrus en
honingmeloen. De wijn heeft een goede structuur en in de smaak verse citrusvruchten. Een fijne romige
textuur en tenslotte een prikkelend zuurtje op afdronk. Heerlijk bij rijke visgerechten, salades,
gevogelte en wit vlees.
TWIN ISLANDS SAUVIGNON BLANC...................................GLAS 4,00.....FLES 19,50
Deze droge witte wijn heeft aroma’s van tropische vruchten, citrus en verse kruiden. De smaak is fris
met tonen van koriander en thijm, die zorgen voor een heerlijke afdronk. Past goed bij schaal- en
schelpdieren, salades, geitenkaas en asperges.
ZOETE WITTE WIJN
BEREICH BERNKASTEL RIVANER.....................................GLAS 3,75.....FLES 18,50
100 % rivaner. In de geur voornamelijk kenmerken van muskaat en wit fruit. Een heerlijke frisse smaak,
waarin het fruitige karakter duidelijk naar voren komt.
ROSE
DE BORTOLI ROSE......................................................GLAS 3,75.....FLES 18,50
Cabernet sauvignon & Shiraz. De geur is aantrekkelijk met frambozen en zuurtjes. De smaak is levendig
met het zoete fruit van aardbeien in mooie balans met de zuren.
RODE WIJN
AUSTRALIAN CHOICE SHIRAZ & CABERNET SAUVIGNON........GLAS 3,75.....FLES 18,50
Heerlijke rijpe wijn, heldere pruimenkleur met paarse tinten, intense geur van zwarte en rode bessen
met een zekere kruidigheid van specerijen. De wijn heeft heerlijke rijke en frisse smaken van pruimen,
kersen en zwarte bessen. De afdronk is zacht, zelfs een beetje zwoel.
OXFORD LANDING ESTATES MERLOT...............................GLAS 3,75.....FLES 18,50
90 % Merlot, 10 % Cabernet sauvignon. Wijn met een dieprode kleur, waarin een paarse gloed. In de
neus aroma’s van seringen en fruit, met hints van frambozen, anijs en zoethout. Subtiele, fluweelzachte
tannine, kenmerken de smaak. In het begin een smaak van pruimen en frambozen en op het eind rijke
zwarte kersen. Te serveren bij rood en wit vlees, gevogelte en romige kazen.

WITTE WIJNEN
ZUID AUSTRALIE
YALUMBA THE Y SERIES UNWOODED CHARDONNAY...........................FLES 22,50
Een volle, fruitige witte wijn met een gelige kleur. De wijn is fris en sappig met een mooie mineraliteit en
een aangename, lichte vettigheid. In de neus aroma’s van grapefruit en ananas. Goede balans en een
plezierige afdronk. Erg smakelijk bij gestoofde vis, wit vlees of gevogelte en salades.
YALUMBA THE Y SERIES VIOGNIER...............................................FLES 22,50
Een rijke witte wijn met een mooie, goudgele kleur. Heerlijke aroma’s van abrikozen, citroen, lychee en
honing in combinatie met een lange afdronk met een subtiel bittertje. Probeer deze wijn eens bij licht
gekruide Aziatische gerechten of rijke salades met vis of kip.
YALUMBA THE Y SERIES RIESLING................................................FLES 22,50
Aromatische Riesling met in de geur fijne bloesem, honing, rijpe gele appel en verse ananas. De smaak
is sappig en vol, met appel en tropisch fruit. De wijn heeft een mooie, frisse afdronk.
THE MONEY SPIDER ROUSSANNE.................................................FLES 24,00
Rijp wit steenfruit en wat tropische tonen in het aroma. Volle, rijke smaak met onder andere mango en
papaja die doorzet tot in de lange en krachtige finale. Doet het uitstekend bij vette vissoorten en
kalfsvlees.
NIEUW ZEELAND, MARLBOROUGH
THE NED SAUVIGNON BLANC......................................................FLES 30,00
De geur stuift werkelijk uit het glas! Het water loopt ons in de mond wanneer we genieten van de
aroma’s van passievrucht, buxus en kiwi. De smaak is explosief fruitvol, goed ondersteund door een
milde en aangename toon van zachtfrisse wijnzuren. De finale blijft ongelooflijk lang nazinderen; het
kenmerk van een waarlijk grote wijn.
JULES TAYLOR GRUNER VELTLINER..............................................FLES 22,50
Lichte limoenkleurige wijn. Delicate aroma’s van perzik en bloemige tonen waarin sinaasappelbloesem
verscholen zit. Het palet biedt steenvruchten zoals witte perzik en nectarine, aangevuld met wat
mandarijn. Het heeft een nadrukkelijk karakter en de fruittonen zorgen voor een mooi contrast met de
lichte, warme specerijtoets in de afdronk.
[ Mousserende wijn \
JANSZ BRUT Hoofdzakelijk Chardonnay aangevuld met Pinot Noir. Bleke strogele kleur. In het boeket
zit citrusfruit, nougat en hazelnoot. De wijn heeft veel finesse en balans en combineert complexiteit met
elegantie. Verder een langaanhoudende mousse en een knapperige finale. Te serveren als aperitief of bij
oester en andere schelp-en schaaldieren. Fles € 29,95

RODE WIJNEN
ZUID AUSTRALIE
YALUMBA THE Y SERIES SHIRAZ & VIOGNIER....................................FLES 22,50
Deze elegante rode wijn heeft een diepe, donkere kleur. In de geur herkent u rood fruit en specerijen,
met een subtiele hint van Amerikaanse eik. De wijn heeft een fijne concentratie en een plezierige
afdronk. Mooie wijn om te serveren bij geroosterd lamsvlees of rood vlees.
YALUMBA OLD BUSH VINE GRENACHE.............................................FLES 29,50
Expressieve wijn uit de Barossa Valley met aroma’s van pruimen, bosbessen, bessenjam en kersen. In
de smaak herken je tonen van bosbessen. Kortom: een sappige en vooral fruitige wijn om van te
watertanden!
YALUMBA THE SCRIBLLER CABERNET SAUVIGNON & SHIRAZ................FLES 29,50
Prachtige dieprode wijn met aroma’s van frambozen, pruimen, zoete specerijen en verse kruiden. De
fruitige smaken dankt de wijn aan de Cabernet Sauvignon. De Shiraz zorgt voor de fluweelachtige
smaak.
NIEUW ZEELAND, MARLBOROUGH
THE NED PINOT NOIR.................................................................FLES 30,00
Bourgogne-achtige wijn met een heerlijke zachte smaak die nu al fraai gerijpt is. Aroma’s van klein
rood fruit domineren in de smaak. Het fruit is fraai verpakt in de volle licht romige pinot smaak van de
wijn. Heerlijk bij rood vlees of wild gerechten.

AUSTRALISCHE DESSERTWIJNEN
DE BORTOLI THE NOBLE ONE..........................................375 ML FLESJE 28,00

Bortrytis Semillon
Lagen van intens rijp fruit, romige citrus, nectarine, honing en kumquat vermengd met mooi eiken. Met
een vleugje verfrissende zuurgraad geeft lengte en structuur, die vervolgens zorgt voor een prachtig
uitgebalanseerde wijn.
YALUMBA MUSEUM MUSCAT............................GLAS 4,50 375 ML FLESJE 22,50
Luxueuze dessertwijn. Diep tawnyrode kleur. In de geur herkent men rozijnen, walnoten en koffie. De
wijn is zeer complex en ruikt steeds anders. De smaak is zoet en krachtig met een zeer lange afdronk.
In de nasmaak proef je gekonfijte sinaasappelschillen. Deze versterkte wijn is een voorbeeld van een
150 jaar oude traditie van Yalumba.

