WIJNKAART

WIJNKAART
WITTE WIJNEN

GLAS FLES

Castelo Rodrigo Branco (Portugal)
Elegante, frisse fruitige wijn met tonen van
citrus en groene appel in de smaak. Een
evenwichtige afdronk met een vleugje noten.

4,25

21,–

Verdejo Nebla (Spanje)
De afdronk is vol, rond en fruitig met
kenmerkende frisse zuren.

4,25

21,–

La linda, Chardonnay unoaked,
Lujan de Cuyo (Argentinië)
Droog, fris en tergelijkertijd vol en zacht. Een
krachtige wijn voor en een goede begeleider
van vis en gevogelte in saus.

5,65

28,–

Laroche Viognier, Lanquedoc / Rousillon
(Frankrijk)
Perzik, meloen, ananas, en een vleug hyacint
zijn aroma’s die voorkomen in deze opvallend
elegante, frisfruitige Viognier. Verrukkelijk als
droog, opwekkend aperitief.

5,35 26,50

Sauvignon Blanc Bischop’s Leap
(Marlborough, Nieuw Zeeland)
Stuivend, fris en geweldig lekker! De smaak is
zuiver en mondvullend. Een mooie begeleider
voor vis.

5,55 27,50

Wild Rock Sauvignon Blanc
(Nieuw Zeeland)
De warme dagen, de koele nachten en de
weinige regenval in de zomer en herfst zorgen
voor een optimale, lange en langzame rijping
van de druiven.

5,55 27,50

Beyra Branco (Portugal)
Knisperend, levendig en verfijnd met frisse
tonen van grapefruit en groene appel

5,65

28,–

Vinho Verde Torre de Menagem (Portugal)
Zacht, mild en sappig, aroma’s van tropisch
fruit. Minuscule belletjes aan het glas.
Lichtvoetig als een zomerbriesje.

5,65

28,–

Sancerre (Loire, Frankrijk)
100% Sauvignon Blanc met diepgang,
souplesse en een afdronk die geweldig is.

6,95 33,50

Kendall Jackson Vintner’s Reserve
Chardonnay (Californië)
Deze wereldwijde topper is een heerlijke, volle
en licht romige witte wijn uit Californië. Fris en
elegant met heerlijke aroma’s van tropisch fruit
als mango, ananas, perzik, appel en peer.

6,95 33,50

DESSERT WIJN
Fusta Nova, Moscatel uit Valencia (Spanje)

GLAS FLES

4,75 24,50

RODE WIJNEN

GLAS FLES

Castelo Rodrigo Touriga Nacional Tinto
(Portugal)
Een complexiteit van rijpheid en tannine.
Bloemachtige accenten van viooltjes, rozen
en bergamot. Aroma’s van bramen, kersen en
pruimen.

4,25

21,–

Quinta de S. Tiago Tinto (Portugal)
Fluweelzachte volle rode wijn, geuren van rijp
fruit, fijne specerijen en mineralen.

5,–

23,50

Wild Rock Pinot Noir (Nieuw Zeeland)
De wijn heeft een levendige rode kleur, een
geur van kersen en rozenblaadjes. De smaak
is soepel en vol van rood fruit, wat tijm en
duidelijke tannines.

7,25

36,–

Barbera d’ Alba (Italië)
Intense en charmante neus van rode vruchten:
kersen, pruimen en rode bessen. De afdronk is
lang.

5,65

28,–

Salentein Barrel Selection Malbec (Argentinië)
Intens en smaakvol! Met de aangename aroma’s
van rijpe pruimen, cacao en een hint van vanille.

5,75

28,–

Chianti Superiore Il Leo (Toscana, Italië)
De Chianti Superiore Il Leo heeft een robijnrode
kleur. Het bouquet dat aanvankelijk doet denken
aan viooltjes, ontwikkelt zich tot fruitige tonen van
kersen en rode bessen en eindigt in een zachte
kruidigheid voor de houtlagering.

5,75

28,–

Fleur du Cap Merlot,
(Stellenbosch, Zuid – Afrika)
In deze evenwichtige, houtgelagerde Fleur du
Cap Merlot vullen aroma’s van rijpe kersen,
zoete bessen en zwoele specerijen elkaar aan.
De wijn komt zacht en rond over maar heeft
tegelijkertijd een aangename ‘bite’.

6,25

31,–

Beyra Tinto (Portugal)
Fruitig en kruidig, hints van bramen, amandelen,
krenten en verse aarde. Elegant, verrassend en
eigenzinning.

6,55 32,50

Kendall-Jackson, Vintner’s reserve Zinfandel
(Californië)
Rustieke wijn met aroma’s van pruimen en
donker fruit. Accenten van ceder en kruiden
brengen de wijn naar een prachtige afdronk.

7,25

ROSÉ WIJNEN

36,–

GLAS FLES

Domaine de Paris (Provence, Frankrijk)
In de rosé proef je de Provence, bessenfruit,
pruimen, karamel en tikkeltje kruidig.

4,25

21,–

Beyra rosé (Portugal)
Elegant van smaak, licht zalm van kleur, super
fruitig, frambozen, kersen, aardbeien spatten
uit het glas. Discrete nuances van topisch fruit.
Bijzonder aangenaam.

5,65

28,–

AIX (Frankrijk)
De zalkmkleur en de bijzonder fruitige, elegante
smaak laten een Provence rosé in optima forma
zien. Met een gevaarlijke doordrinkfactor, zo
lekker.

6,25

31,–

ZONNIGE COCKTAIL/APERITIEF
Hugo (Zuid-Tirol) - Vlierbessensiroop, prosecco,
Chaudfontaine, munt , ijs en limoen

7,–

Aperol Spritz (Italië) - Prosecco, Aperol,
Chaudfontaine, ijs en sinaasappel

7,–

Limoncello Spritz (Italië) - Prosecco, Limoncello,
Chaudfontaine, ijs en munt

7,–

STERKE DRANKEN
Rode port, Castello de Alba Tawny Reserva

4,50

Witte port, Castello de Alba

4,–

Jonge Jenever

3,–

Oude Jenever

3,–

Coebergh bessenjenever

4,–

Corenwijn

4,–

Juttertje, kruidenbitter

4,–

Whisky (Famous Grouse)

4,25

Whisky (12 jaar oud)

6,75

Whisky (16 jaar oud)

7,25

Cognac Remy martin VSOP

6,95

Cognac Chateau de Beaulon VSOP

7,25

Cognac Chateau de Beaulon XO

7,25

Schrobbeler

3,–

Schrobbeler met ijs en limoen

3,75

Ricard, het Franse gevoel met een kannetje water en ijs

4,–

Sherry / Martini

3,60

Tia Maria

4,–

Cointreau

4,–

Grand Marnier

4,–

Bailey’s

4,–

Amaretto

4,–

Quaranta Y Tres

4,–

Drambuie

4,–

Dom Benedictine

4,–

BUBBELS

GLAS FLES

Prosecco Casa Coller Spumante Brut
(Veneto, Italië)
Een mild droge, zacht mousserende wijn
met aroma’s van appel, peer en citroen.

4,50 23,50

Villa Doral Rose Sparkling
(Biologische wijn uit Italië)
Heldere en duidelijke roze kleur. Zachte
smaak, welke doet denken aan een aardbei.

4,50 23,50

Champagne ‘Irroy’ (Frankrijk)
De smaak is levendig en fris. De aroma’s en
geuren van vers fruit en honing komen goed
tot ontwikkeling.

47,50

Wifi wachtwoord: 

strandtentiloon

