WINES

ONZE WIJNKAART

RIJK EN ELEGANT WIT
Grauer Burgunder | Rheinhessen,

Geachte gast,
Graag delen we met u onze passie voor wijn. Door alle wijnen voor u met
veel aandacht en liefde te proeven en selecteren op smaak, kwaliteit, balans, zuiverheid, karakter, mondgevoel, afdronk én de ambiance van het
prachtige Paviljoen Hanzezicht aan de IJssel.
Onze selectie wijnen van veelal kleinschalige gepassioneerde wijnboeren
vinden we zelf verrassend lekker en zijn betreft druivenras en wijnbereiding eeuwenlang historisch geworteld in het land, of zelfs de regio, van het
door zonlicht betoverde druivensap in uw glas.

Weingut Bretz 14%

		

€5,00

€22,50

Houtgelagerde ‘pinot grigio’, rijk en zuiver | tonen van meloen, peer en citroen

Chardonnay | Sud Ouest, La Vilette 13%

€5,50

€24,75

Houtgelagerde Bourgogne stijl, vol en rijk | tonen van vanille, noten en toast

Bordeaux Blanc C de Sec (Sémillon) | Bordeaux,
Chateau Closiot 14%

		

		

€45,00

Houtgelagerde Bourgogne stijl, elegant, zuiver en rijk | tonen van vanille, rijpe
ananas en toast

Bestel helemaal naar eigen smaak een glas of fles bubbels, verrassend
zoet, fris of rijk wit, een zomerse rosé of zwoel of krachtig rood.

BUBBELS
Alcoholvrij Piccolo (2 glazen) | Henkell

ZOMERSE ROSÉ
Pinot Grigio | Veneto, Principato 12%

€5,00

€22,50

€5,50

€24,75

Fruitig en fris | tonen van bloemen, aardbei en perzik

€6,50

Zachte bubbel | frisse en fruitige tonen

Grenache / Mourvèdre | Languedoc - Roussillon,

Cava (xarello, macabeo en parellada) | Catalonië,

Chateau Saint-Roch 12,5%		

Cellers de L’Arboç 11,5%		

Karaktervol en verfrissend | tonen van grapefruit, aardbei en framboos

€5,00

€22,50

Elegant en zuiver met een droge mousse | tonen van wit fruit en citrus

Prosecco (Glera) | Veneto, Bottega 10,5%

		

Grenache Noir / Cinsault / Syrah / Rolle Alexis
€37,50

Luxe gouden fles, elegante bubbel | rijke en frisse fruittonen

Champagne Blanc de Noirs (Pinot Noir, Pinot
Meunier) | Champagne, Delot 12%

		

Fris en elegant, zachte bubbel | tonen van wit fruit en toast

€45,00

Cornu | Provence, Ultimate Provence 12,5%

		

Zuiver en mineraal | tonen van aardbei, framboos en witte peper

KOEL EN FRUITIG ROOD
Pinot Noir | Corsica, Kiwi Cuvée 12,5%

ZOET EN VERRASSEND

Zweigelt | Niederöstereich, Weinwurm 13%

€22,50

€5,50

€24,75

Zwoel en sappig | tonen van aardbei, rijpe bessen en zwarte peper

€4,75

€21,50

€5,00

Spätburgunder | Baden Kaiserstuhl, Weingut
Salwey 13%				

Zoete witte wijn, elegant en zuiver | tonen van perzik en rijpe peer

Moscato d’Asti | Piemonte, Toso Festoso 5%

€5,00

Soepel en fruitig | tonen van kersen, aardbei en vanille

Schwätzerchen (Scheurebe) | Rheinhessen,
Weingut Bretz 8,5%			

€34,50

€20,00

		

€37,50

Elegant, kruidig en aards | tonen van rijpe bessen, tabak en specerijen

Bubbelende, elegante friszoete witte wijn | tonen van het kenmerkende
muskaatdruif aroma

Dornfelder | Rheinhessen, Weingut Bretz 9,5%

€5,00

€22,50

Tempranillo | Catalonië, Bodegas 1889

Lichtzoete rosé, mineraal | tonen van lichte kersen en framboos

Brachetto | Piemonte, Cascina Fonda 6%

€6,00

€33,75

Bubbelende, friszoete roze wijn | tonen van aardbeien en rozenblaadjes

KNISPEREND EN FRIS WIT
Vinho Verde (Arinto, Trajadal, Azal) |

€4,75

VOL EN KRACHTIG ROOD

€21,50

SL, 13,5%				

€5,50

€24,75

€5,50

€24,75

Vol, rijk en zacht | tonen van bosbes, eucalyptus en vanille

Rosso Piceno (Sangiovese, Multipulciano) |
De Marken 13,5%			

Intens, vol en elegant | tonen van kersen, bramen en laurier

Saint-Émilion Grand Cru (Merlot, Cabernet

Minho, Quinta da Raza 11,5%

Franc, Cabernet Sauvignon) | Bordeaux,

Licht prikkelend, dorstlessend en fris | tonen van limoen en groene appel

Domaine de Peyrelongue 13,5%		

Chardonnay | Rheinhessen,

Vol, warm en weelderig | tonen van rijpe bramen, leer en een vleugje vanille

Weingut Bretz 13%			

€5,00

€22,50

Riesling | Rheinhessen, Weingut Bretz 13%

€5,00

€22,50

Mineraal, zuiver en elegant | tonen van perzik, abrikoos en witte peper

Sauvignon Blanc | Touraine Loire, Marquis
de Goulaine 12%			

€5,50

€24,75

€37,50

Barolo Riserva (Nebbiolo) | Piëmonte,
Roveri 14%				

Fris, zuiver en gebalanceerd | tonen van gele appel, meloen en ananas

		

		

€45,00

€5,00

€20,00

Rijk, krachtig en vol | tonen van specerijen, kersen en viooltjes

PORT

Fris, stuivend en aromatisch | tonen van buxus, peer en citroen

Ruby | Douro, Kopke 19,5% 		

Chablis (Chardonnay) | Bourgogne,

Soepel en rond | tonen van rood en sappig fruit			

Domaine Hamelin 13%		

		

€42,50

Reserve Tawny 10 years old | Douro,

Mineraal, fluweel en complex | tonen van wilde honing, citroen, en

Kopke 19,5%			

meidoornbloesem

Elegant en verfijnd | tonen van gedroogd fruit en vijgen

				

€6,50

€29,25

