WIJN/WIT

WIJN/ROOD

PROSECCO MAURIZIO MARTINO

PASSO DEL TEMPIO SYRAH, SICILIË, ITALIË. 2016

Deze typisch Italiaanse feestwijn voor iedere gelegenheid, heeft een heldere lichtgele kleur

Donkerpaars van kleur, met levendig zwart fruit en bessenparfums. De wijn heeft

met fijne twinkelingen. De smaak is aansprekend, goed in balans en kent de voor de

een mooie balans tussen rijpe fruitkarakters en een stevige structuur in de mond.

Prosecco druif typische lichte amandeltinten.

Deze Syrah is toegankelijk, soepel en mooi rond in de afdronk.

6.25

34.00

4.25

24.00

BENTO VERDEJO, RUEDA, SPANJE 2016

LUNATICO NEGROAMARO PUGLIA, ITALIË 2016

Spannende verdejo boordevol fruit, heerlijke doordrinker als aperitief

Vol en rond, heerlijk kruidig en zwoel uit de hak van de laars. De Negroamaro

en ook goed te combineren bij salades en kruidige gerechten.

druif geeft mooi donkere wijnen die perfect zijn te combineren met vele gerechten.

4.25

23.00

4.75

26.00

VILLA BLANCHE CHARDONNAY, LANGUEDOC, FRANKRIJK 2016

WEINGUT GEIL SPÄTBURGUNDER, RHEINHESSEN DUITSLAND 2016

Top 10 tijdens het wereld Chardonnay concours.

Fijne Spätburgunder mooi aards met zacht bosfruit. Knappe lengte

Gedeeltelijke houtlagering maar met voldoende fruit.

en balans. Een lieveling en een knap staaltje vakmanschap om deze Pinot Noir

5.50

31.00

kwaliteit in deze prijsklasse op de markt te brengen.

5.50

31.00

ALPHA ZETA “TERRAPIENA” PINOT GRIGIO, VENETO, ITALIË 2016
Single vineyard Pinot Grigio, mooi helder en fris met een heerlijke lange afdronk.

BODEGAS SALENTEIN BARREL SEL. MALBEC, VALLE DE UCO, ARGENTINIË 2016

Uit de heuvels bij het Gardameer door een Nieuw Zeelandse wijnmaker,

Top 5 Argentijn met een Nederlands tintje. Mooi diep en donker van kleur. Intens

modern gemaakt met puur fruit als uitgangspunt.

van smaak, gul zwart fruit, zachte tannines en een toon van gerookt eikenhout.

6.00

32.00

6.95

39.50

DE KLEINE SCHORRE AUXERROIS, SCHOUWEN DUIVENLAND, NEDERLAND 2015

MARQUES DE VARGAS RIOJA, SPANJE 2012

Auxerrois is een variant van Pinot Blanc, met een wat lager zuurgehalte.

Prachtige, volle verleidelijke wijn, met een bouquet van getoast hout,

De wijn is levendig en fris, te combineren met alle Zeeuwse zaligheden.

rijp gedroogd zwart fruit, specerijen en laurier. Krachtige ronde smaak met structuur

6.50

36.00

in mooie balans met zachte tannine, rijp fruit en wat vanille.
Ideale begeleider bij rood vlees,gevulde pasta’s en rijpe kazen.

PINOT GRIS, DOMAINE ENGEL, ELZAS, FRANKRIJK 2016
Exclusief voor Brouwerskolkje geïmporteerde heldere goudgele, lichtzoete wijn
met intense geuren van rijp fruit met een vleugje vanille. Complexe smaak, vol en rond
met een goede concentratie. Goed in combinatie met salade-, kaas- en visgerechten.

6.75

37.50

45.00

