WITTE HUISWIJNEN
SUTTON HILL CHARDONNAY……………...........................................GLAS 4,00.....FLES 19,50
Een milddroge, middelzware, lichtgele wijn met ingetogen tonen van exotische vruchten als mango en papaja.
TWIN ISLANDS SAUVIGNON BLANC....................................................GLAS 5,00.....FLES 24,50
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.
WILD ROCK SAUVIGNON BLANC........................................................GLAS 5,00.....FLES 24,50
In de neus zijn geuren van limoen, passievrucht en de groene geur van basilicum te herkennen. De smaak is fris
met een hint van perzik, Granny Smith en citrus. Een milddroge afdronk maakt deze wijn compleet.
ZOETE WITTE WIJN
SCHOPPEN VESTIVAL……………...................................................GLAS 4,00.....FLES 19,50
Wit met een fris zoetje! Een milddroge, lichte, helderwitte wijn met fruitige aroma's. Toegankelijk en licht.
ROSE
RIDDLE CREEK ROSE…..................................................................GLAS 4,00.....FLES 19,50
Cabernet Sauvignon, Ruby Cabernet, Malbec. Verfrissende, soepele rosé met aardbeien in de geur en smaak en
een licht zoetje in de afdronk
RODE HUISWIJNEN
SUTTON HILL SHIRAZ....................................................................GLAS 4,00.....FLES 19,50
Een volle, goedgevulde, donkerrode wijn met een fruitige smaak en een fris zoetje in de afdronk.
OXFORD LANDING MERLOT.............................................................GLAS 4,50.....FLES 22,50
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. De sappige vruchtensmaak blijft lang in de mond.

MOUSSERENDE WIJN UIT TASMANIE
JANSZ PREMIUM CUVEE………………………………………………………………..FLES 29,95
Door de hergisting op fles zijn geuren van brioche waarneembaar. De prachtige zijdezachte mousse vormt een
een langgerekt parelsnoer van fijne belletjes. In de smaak hints van citrus en steenfruit. Prachtig glas
mousserende wijn met een fraaie afdronk.
AUSTRALISCHE DESSERTWIJNEN
FSW8B BOTRYTIS VIOGNIER.............................................GLAS 4,50.....375 ML FLESJE 22,50
Zoete witte wijn. Deze Botrytis Viognier heeft intense aroma's van bloem, honing, abrikozen en steenvruchten.
Daarnaast een volle smaak van fruit en kumquats. De afdronk is fris en lang.
YALUMBA ANTIQUE MUSCAT.............................................GLAS 4,50......375 ML FLESJE 22,50
Deze zoete dessertwijn heeft een mooie tawny kleur. Een heerlijk parfum van rozijnenfruit, gember,
sinaasappelschil en rozenblaadjes. Deze Yalumba wijn heeft een zacht en rijk mondgevoel. Het gedroogde fruit is
mooi in balans met de verfijnde verjaringstonen. De nasmaak is intens met een zwierige zweem van kruiden.

WITTE WIJNEN UIT ZUID AUSTRALIE
HOOLEY DOOLEY CHENIN BLANC & SAUVIGNON BLANC.............................................FLES 22,50
Fruitige neus van tropisch fruit (passievrucht, lychee) en vers gemaaid gras van de sauvignon blanc. In de
levendige smaak zorgt de chenin blanc voor frisse zuren en ruggengraat.
SUTTON HILL PRESTIGE CHARDONNAY.................................................................FLES 22,50
Een levendige en volle Chardonnay, met aroma’s van meloen, bananen, en een delicate houtsmaak van vanille.
Goudgeel van kleur. De afdronk is lang en krachtig met fruitige nuances.
YALUMBA THE Y SERIES VIOGNIER......................................................................FLES 22,50
Deze 100% Viognier wijn is een feest in je glas. Aromatische wijn met grapefruit, citroengras en bloemige
kamperfoelie met jasmijn. Rijk, zijdezacht met een verfijnde frisheid. Wat een charmeur!
YALUMBA THE Y SERIES RIESLING.......................................................................FLES 22,50
Zeer aromatische Riesling vol met oranjebloesem, honingdauw en meloen. De smaak is sappig en vol, met appel
en tropisch fruit. De wijn eindigt met mooie, krijtachtige mineralen.
THE MONEY SPIDER ROUSSANNE........................................................................FLES 29,50
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, MARTINBOROUGH
GRAGGY RANGE SAUVIGNON BLANC....................................................................FLES 30,00
Complexe Sauvignon Blanc met een intense smaak van tropisch fruit, verkwikkende frisheid en minerale tonen.

RODE WIJNEN UIT ZUID AUSTRALIE
HOOLEY DOOLEY SHIRAZ & GRENACHE NOIR..........................................................FLES 22,50
De grenache geeft in het bouquet aardbeien en kersen waarna de shiraz aansluit met pruimen, bramen en een
vleugje specerijen. De sappige smaak wordt omlijst door zachte tannines.
DOWIE DOOLE G&T..........................................................................................FLES 29,95
Levendig bouquet van sappige frambozen, aardbeien en gedroogde kruiden. Kersen en anijszaad voegen zich
bij in de pittige smaak die mede door zijn tanninestructuur niet te zwaar is.
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. Subtiele
hint van Amerikaanse eik. De wijn heeft een fijne concentratie en een plezierige afdronk
D’ARENBERG THE STUMP JUMP GSM....................................................................FLES 28,50
Door de combinatie van de drie druiven een zeer toegankelijke maar smakelijke wijn vol met pepers, drop, cassis
en pruimen. De smaak is niet minder complex met zwarte bessen tonen van drop en pepers. Een combinatie
tussen Shiraz, Grenache en Mouvedre die daardoor verassend smakelijk vol met rijp fruit en niet te zwaar is!
STONE’S THROW MALBEC.................................................................................FLES 22,50
Krachtige stijl Malbec met chocolade en kruiden in geur en smaak. De 3 maanden houtlagering op Frans
eikenhout geven de wijn een stevige structuur, maar blijft heel goed jong drinkbaar. De stijl van de wijn is
uitermate geschikt voor hartige gerechten en smaakinvloeden van de barbeque.

