Witte wijn
Cantina Valpantena Torre de Falasco Soave, Veneto Italië (SQNPI gecertificeerd) *
Druif: Garganega
Soave betekend letterlijk “ liefelijk” , een perfecte omschrijving voor deze zachte witte wijn. Strogeel van kleur en delicaat
fruitig van geur: citroen & appel. De smaak is droog, zacht en met een licht typisch Italiaans amandelbittertje in de afdronk.
Wijn en spijs: vis & mosselen
Per fles: 15
Montgravet Sauvignon blanc, gascogne Frankrijk
Druif: Sauvingon Blanc
Montgravet stuift en smaakt naar vers fruit als groene appel en limoen. Het maakt de wijn tot een verrukkelijke borrelwijn en
uitstekende begeleider van schelp- en schaaldieren.

Per fles: 20

Kaiserhof Kellerei Grüner Veltliner, Rieden Oostenrijk
Druif: Grüner Veltliner
In de geur rijp licht tropisch fruit, iets kruidig en ondersteunende minerale tonen. In de smaak fruit minerale nuances,
nootachtige verfijnde kruidigheid en zachte zuren. De wijn heeft een hoge “doordrink factor”
Wijn en spijs: Asperges, kalfsvlees & vis
Per fles: 20
Castel Firmian Pinot Grigio, Trentino Italië
Druif:Pinot grigio
Frisse en fruitige pinot grigio met geuren en smaken van Golden Delicious appel, bloesem en rijp citrusfruit. De wijn is zacht
en verfijnd van smaak, en heeft frisse zuren
Wijn & Spijs: salade, kip, varkensvlees en lichte vis gerechten
Per fles: 20
Les Bertholets chardonnay, Pays d’Oc IGP, Frankrijk
Druif: Chardonnay
In de geur lekker rijp perzik-fruit en een voor deze druif zo karakteristiek “botertje”. Dat boterige proef je ook terug: het geeft
rijkheid en zachtheid aan de wijn. De structuur is vol, iets vettig en eindigt fris. Mooi in balans.
Wijn en spijs: Zalm , romige kip, garnalen
Per fles: 20
Domaine de la croix Senaillet Saint-véran , Bourgogne Frankrijk (BIO gecertificeerd)
Druif: chardonnay
Een deel van de wijn (ca. 10%) rijpt sur lie in eiken vaten gedurende 10 maanden de rest in roestvrijstalen tanks om de
frisheid te behouden. Elegante wijn met aroma’s van rijp citrusfruit en rijpe steenvruchten. Aromatisch rijk en romig van
smaak met mooie zuren en een lange afdronk
Wijn en spijs: Schaaldieren, mooie witvis in/met botersaus, zalm, gegrild kalfsvlees
Prijs per fles: 27,50

SQNPI gecertificeerd: wijn die wordt gemaakt met respect voor de natuur

