Métairie, Pinot Noir, Languedoc - Roussillon, Frankrijk, 2016

7

/
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De wijn heeft aroma’s van bosbessen en kersen. Een rijke en elegante Pinot Noir.

Azienda Agricola Cornarea, Nebbiolo, Piemonte, Italië, 2014			62
Een fruitig aroma van kersen met tonen van specerijen (o.a. kaneel). De smaak is warm en rijk,
goed in balans, met een uitstekende hoeveelheid tannines en een lange afdronk met fruit tonen.

Palena, Carmenère, Central Valley, Chili, 2015

8.5

/
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Deze Carmenere heeft in de neus intense aroma’s van klein rood en zwart fruit,

Sirch, Merlot, Friuli, Italië, 2013

specerijen en chocolade. De aanzet is subtiel en zacht, daarna volgen zachte tannines

In de neus krokante aroma’s van bramen en frambozen gecombineerd met de

en rijpe tonen. De wijn is goed in balans en het houtgebruik is goed verweven.

geur van chocolade. In de mond een aangename en zachte smaak waarbij de licht

Een lange, zwoele en complexe afdronk.

bittere hints zorgen voor een boeiende complexiteit.

Gigondas La Cave, Grenache Noir - Syrah, Côtes Du Rhône, Frankrijk, 2016			55

Wijngoed Thorn, Dornfelder, Maasvallei, Nederland, 2018

De neus onthult reeds het potentieel. Aromatische neus van bramen, cassis en zwarte kersen.

Donkerrode soepele elegante wijn. Volle smaak met veel rood en zwart fruit, o.a. framboos.

Na beluchting vinden we meer frisse en scherpe tonen terug van bosbessen en pruimen.

Fluweelzachte afdronk met milde, rijpe tannines.

9

/ 45
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W I N T E R T U I N
R E S T A U R A N T

8
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De delicate tannines smelten weg in de rijkdom van deze wijn. De aromatische finale begint pittig

Wijngoed Thorn, Pinot Noir, Maasvallei, Nederland 2016			65

met nootmuskaat en kruidnagel en ontwikkelt dan een subtiele geur van viooltjes en zoethout.

Heldere, diepe kersenrode kleur met geconcentreerde aroma’s van rode vruchten, o.a. aardbei.

Bodegas Sierra Cantabria, Tempranillo, Rioja, Spanje, 2016

7.5

/

37

Intense, robijnrode kleur. Heerlijke aroma’s van rode vruchten, aardbeien, kruiden en vanille

Dessertwijnen

met duidelijke houtinvloeden. In de mond lichte tannines, fris, soepel en goed in balans.

Mas Les Pusses, Merlot - Syrah, Catalunya, Spanje, 2015

9

/ 45

		
San Marzano, Primitivo, Puglia, Italië, 2015
6

De aroma’s in de neus zijn complex en geuren naar rood fruit, specerijen en vanille.

De neus geurt intens en complex naar rijpe fruit tonen en specerijen. De aanzet is rijk en

De aanzet is vol, fruitig en kruidig. De wijn heeft een zwoele, lange afdronk.

vol met nuances van honing, gevolgd door een afdronk met verfrissende tonen.

Wine Makers Pride, Malbec, Mendoza, Argentinië, 2017

8

/ 39

Gigondas La Cave, Muscat, Côtes Du Rhône, Frankrijk , 2016

De neus geurt aards en naar aroma’s van oriëntaalse specerijen en Muskaat.

Fris en fruitig in de neus (muskaat, perzik, acacia), veel bloeseminvloeden.

De aanzet is sappig en fruitig gevolgd door zachte, aangename tannines.

Vol en rond in de mond met een mooie lengte

Château Le Cros, St, Emilion, Bordeaux, Frankrijk, 2015			77

Château Genisson, Sémillon - Sauvignon, Bordeaux, Frankrijk, 2013

Rijk en uniek palet van aroma’s zoals rode en zwarte bes.

Een verfijnde, zoete wijn met verfrissende tonen. De neus geurt naar perzik,

Vol en rond in de mond maar met finesse en elegante tannines.

amandelen en exotisch fruit. De aanzet is romig en fruitig.

Tenuta Casuccio Tarletti, Chianti, Toscane, Italië, 2015
Robijnrode kleur met donkerrode schitteringen. In de neus een bouquet van fruit en tabak,
licht balsamico aroma. Zacht en elegant in de mond met soepele tannines en een lange,
levendige afdronk.

9
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7.5

6

Wijnen

Georg Siben Erben, Riesling, Mittelhaardt, Duitsland, 2017

Champagnes
/ 65

heeft een klein zoetje en een mooie verfrissende afdronk.

“R” de Ruinart Brut Pinot Noir, Chardonnay, Meunier

16

/ 80

Palena, Chardonnay Gran Reserva, Central Valley, Chili, 2017

/ 30

Wijngoed Thorn, Pinot Noir, Auxeroisse, Nederland			 65

10

/ 50

Wijngoed Thorn, Pinot Gris, Maasvallei, Nederland, 2016

Intense aroma’s van ananas, limoen en grapefruit met een vleugje vanille.

De Pinot Gris heeft een heldere donkergele kleur met een mooie gastronomische

Levendige en frisse smaaksensatie in de mond, stevige body en lange, zoete afdronk.

afdronk met tonen van honing en gerijpt fruit.

Bodega Burdigala, Verdejo, Rueda, Spanje, 2016
6

Wijngoed Thorn, Auxeroisse, Maasvallei, Nederland, 2017
De aanzet is fris, mooi sappig en droog met een volle afdronk.

12

Cava Clos Amador, Spanje

/ 39

In het zachte aroma komen met name wit fruit als appel en peer naar boven.

Mercier Brut, Champagne, Frankrijk

Mousserende wijnen

8

Aroma’s van rijp geel fruit geven de wijn veel body. Deze Riesling is vol, sappig,

9

/ 45

Strogele kleur met een parelmoer glans. Intense neus, fris en complex. Aroma’s van rijp

6.5

/

32

7.5

/

37

Rosé wijn			

wit fruit, vers gemaaid gras en zoete gedroogde bloemen. In de mond mooi gestructureerd,
vet, vol en goed in balans met lang aanhoudende aroma’s die de aromatische complexiteit van

Laurent Miquel Pere et Fils Cinsault, Syrah, Frankrijk, 2017

deze wijn benadrukt. Campo Alegre is een mooie presentatie van de nobele Verdejo.

Fruitaroma’s van aardbei en rode bessen geven vulling aan een heerlijk zomers glas wijn.

5

/

24.5

5

/

24.5

5.5

/

27.5

Het heeft zijn plaats verdiend onder de beste wijnen van Rueda.

Witte wijnen			
Laurent Miquel Pere et Fils Chardonnay, Viognier, Frankrijk, 2017

5

/

24.5

Aantrekkelijke geuren van bloemen en aromatisch fruit verraden wat de smaak brengen zal.

5.5

/

27.5

met verrassende aroma’s van citrus, passievrucht en subtiele hints van groene chilipepers.
De goede balans, fijne zuren en mooie afdronk maken deze wijn tot een feestje.

7

/

35

fruitig met een mooie mineralige touch.

De aanzet is fruitig en mineralig met een mooie, zuivere afdronk.

/

37

hints van peper en drop.

Errázuriz, Merlot, Aconcagua Costa, Chili, 2017

frisse, lichte body gevolgd door een pittige finale met hinten van specerijen en verse kruiden.

Deze helder robijnrode Errazuriz Estate Series Merlot wordt gedomineerd door fruit

Domaine Francois Millet, Sancerre Cuvée, Loire, Frankrijk, 2016			95

van aardbeien, kersen en pruimen. Hier tussendoor proeft u kruidige hints van balsamico en

Droge witte wijn met fruitige aroma’s en een licht rokerig accent. De aanzet is verfrissend

bitterzoete chocolade. Het zachte mondgevoel met aangename zuren geven u een fijne afdronk.

met mooie mineralen, die wordt gevolgd door een fruitige, intense afdronk.

De neus geurt naar limoen en grapefruit. De aanzet is zeer intens en

Je wordt verwelkomd door aroma’s van peer, abrikoos en lichte tonen van appel.

7.5

Een toegankelijke witte wijn met een fruitig aroma van peer, mandarijn en aardbei en een

De Bleekgele kleur met groene tint maakt deze Sauvignon blanc heerlijk aantrekkelijk,

Georg Siben Erben, Pinot Blanc, Mittelhaardt, Duitsland, 2016

Laurent Miquel Pere et Fils Syrah, Grenache, Frankrijk, 2016

zacht en sappig, gevolgd door een lange afdronk met veel finesse. Complexe wijn!

Cusumano, Insolia, Palermo, Italië, 2017

de zachte volle smaak.

Aotearoa, Sauvignon Blanc, Marlborough, Nieuw-Zeeland, 2017

Rode wijnen

Deze Chablis heeft een intens bouquet van rijpe en exotische tonen. In de mond vol,
Deze donkere, robijnrode wijn heeft een uitnodigende geur van rijp rood fruit en

Citroen en perzik onder andere, deze heerlijke aroma’s worden ondersteund door

Errázuriz, Sauvignon Blanc, Aconcagua Costa, Chili, 2017

Domaine Jean Collet & Fils, Chablis, Bourgogne, Frankrijk, 2017			72

8.5
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Frédéric Magnien, Pinot Noir, Bourgogne, Frankrijk, 2016			67
Kellner Weingut, Grüner Veltliner, Niederösterreich, Oostenrijk, 2017

7

/
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In de neus typische Pinot Noir aroma’s zoals rood fruit (aardbeien en frambozen),

Een verfrissende en levendige wijn met aroma’s van gele appel en exotisch fruit.

specerijen en een pepertje. De smaak is goed in balans en levendig. De afdronk is aangenaam

Zeer aangenaam en licht verteerbaar.

en erg elegant. Een heerlijk glas wijn!

Markus Molitor, Pinot Blanc, Moezel, Duitsland, 2014

8.5
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Bodegas Anadas, Garnacha, Aragon, Spanje, 2015			55

Krachtige witte wijn. Aroma’s van peer, rode appel, grapefruit, vers hooi en wilde bloemen.

Heldere rode kleur. De neus geurt zuiver, doch intens naar rijp rood en zwart fruit met een lichte

Zacht en harmonieus in de smaak. Fris en intens, met levendige zuren.

hint van balsamico. De aanzet bevat rijpe tonen, kruidigheid en mooie geïntegreerde tannines.

Een lange finale met zachte minerale tonen in de afdronk.

De afdronk is rijk, elegant, intens en heeft een overdaad aan fruit.

