Selectie van Sanders Wijnkopers en
Noordman Wijnimport

Schenkwijnen
Marcel Martin
Sauvignon Blanc

Glas

Fles

3,75

22,-

Wit

Een droge, frisse en levendige wijn. Deze wijn is lekker bij schaal- en
schelpdieren of als smakelijk aperitief.

Monterre
Chardonnay

3,75

22,-

Appel, peer en citrus en een vleug exotisch fruit komen in de geur en
smaak van deze wijn voor. De wijn past heerlijk bij asperges, schaal- en
schelpdieren en wit vlees.

Monterre
Merlot

Fles

Rueda
Verdejo, Spanje

28,50

Deze Verdejo is een zeer fruitrijke, expressieve, aromatische wijn (aroma's van
appel, perzik en citrusvruchten), vol en met mooie frisse zuren.

Domaine Olivier
Santenay blanc, Chardonnay, Frankrijk

34,50

Vanwege de toevoeging van 25% Santenay Blanc een ongelofelijk lekkere witte
Bourgogne met in het bouquet nootachtige tonen en rijp fruit.

André Figaet
3,75

22,-

Poully fumee, Sauvignon Blanc, Frankrijk

37,50

Zacht, maar met een goede structuur. Deze Merlot is weer zo'n mooie
Franse wijn die heerlijk combineert met Hollandse kaas.

Van smaak is de wijn verkwikkend fruitig, mineralig, levendig en rond met een
indrukwekkende frisheid in de afdronk. Dit type wijn komt volledig tot z'n recht als
begeleider van gestoomde en gepocheerde vis, gerookte zalm en geitenkazen.

Med
Rosé

Bosman Adama White

4,50

28,50

Geweldig aperitief, maar ook aan tafel aangenaam bij Oosterse gerechten,
diverse soorten vis en lichte gerechten van de grill of barbecue.

Mousserend
Glas

Chenin blanc, chardonnay, Grenache blanc,
Semillon, Viognier, pinot gris, Zuid Afrika

32,50

Deze wijn geeft verleidelijke exotische en sappige aroma's van rijpe ananas,
passievrucht en roze grapefruit, die vergezeld gaan van een licht kruidige toets.
Gaat goed met gastronomische pizza's, gegrilde gevogelte , visgerechten en tapas.

Fles
Rosé

Prosecco
Prosecco

Fles

Domaine Saint Andrieu
5,00

32,50

Bubb
Pinot Blanc
6,50

34,50

Syrah, Grenache, Cinsault, Frankrijk

28,50

Het is een aromatische wijn die vol van smaak is met een zachte afdronk. Een
heerlijk frisse wijn die ideaal te combineren is met salades, de mediterrane keuken
en oosterse gerechten.

Med (1,5l)

Champagne
Blanc de blancs

56,50

Rosé

54,50

Geweldig aperitief, maar ook aan tafel aangenaam bij Oosterse gerechten, diverse
soorten vis en lichte gerechten van de grill of barbecue.

Speciaal open
Wit / Rood / Rosé

Glas
5,-

Fles
29,50

Vraag ernaar!

Fles

Tobar Ribera del duero
Tempranillo, Spanje

28,50

Een heerlijk fruitige, toegankelijke wijn gemaakt van de Tempranillodruif. De kleur is
robijnrood, de smaak is vol, puur en genereus met tonen van kersen, pruimen en
kruiden.

Vergaderingen
Een hele dag vergaderen, lunchen, activiteiten tussendoor
en/ of vergaderarrangement? Wij bieden het allemaal en
nog meer!
Onze medewerkers vertellen u hier graag over.

Bosman Adamo Red
Shiraz , Mourvedre , Grenache noir, Cinsault ,
Primitivo en Viognier,Zuid Afrika

36,50

Deze wijn geeft heerlijke aroma's van rijpe frambozen, pruimen en een mengsel
van kruiden, zoals kaneel, witte peper en een beetje mokka. Hij past zeer goed bij
pasta of rundvlees .

Domaine Barou

Dessertwijnen

Syrah

Glas

Mantlerhof
BeerenAuslese, Chardonnay

Rood

32,50

Het is een aantrekkelijke, krachtige wijn met een dieprode, bijna zwarte kleur en
een explosief parfum van bessen- en kruidentonen. Een biologische wijn die
heerlijk samengaat met rood vlees van de BBQ.

5,00

Begali Lorenzo

Pedro Ximenéz

5,00

Amarone della Valpolicella, Valpolicella,
Ripasso, Corvina, Rondinella, Molinara, Italie

LBV Port

5,00

De wijn is helder granaatrood van kleur en is intens, vol en geconcentreerd van
smaak met een vleugje bosbessen, wat rijpe kersen, vanille en indrukken van leer
en chocolade.

49,50

