Wijnen als begeleiding van ons kerstmenu voor thuis

Mousserende wijnen
CORTE DEI ROVI | ROSATO SPUMANTE

€ 17,50

Zeer bijzonder, dat de wijnmakers van CORTE DEI ROVI de lokaal zeer
bekende Raboso druiven zo weten te temmen dat ze een harmonieus
geheel vormen met de bellen van de Charmat methode en een prachtig
diep roze kleur afgeven met een bijzonder aangenaam aroma.Een mooi
zacht-frisse structuur om een berg fruitigheid te dragen. De in Nederland
wat onbekende Raboso druif kenmerkt zich door heerlijk veel rood fruit
in de smaak.
CHAMPAGNE SALMON “Montgolfiere” BRUT

€ 39,50

De Selection Montgolfière-wijn is een Champagne die versheid en fruitige
smaken combineert voor een feestelijk glas als aperitief en ook met veel
gerechten goed combineert. De Champagne heeft een parelende en lichte
uitstraling, lichtgeel goud in kleur met diepe strogele tinten en is doorregen
met fijne en heldere bubbels. De eerste neus roept fruitige aroma's op van
appel, peer, perzik, zwarte bes, met kruidige tonen, subtiel versterkt door
geuren van bloemen en rijpe citrusvruchten. In de mond is deze
Montgolfiere Brut soepel en fris met een romige bruis.

Witte wijnen
GAVI DOCG Virgilio

€ 17,50

Deze bijzondere wijn is gemaakt van Cortese druiven, komend van het
landgoed "Tenuta Manenti" van Roberto Sarotto in Gavi. Het heeft een
bloemige frisheid in de neus met hints van ananas, abrikoos en perzik; mooi
fris in de mond, met duidelijke hints van rijpe appel. Gavi is een perfecte
combinatie met vis, gevogelte en Italiaanse gerechten met romige sauzen.

LA CÔTE BLANCHE | BOURGOGNE BLANC

€24,50

Deze BOURGOGNE BLANC is een exclusieve wijn van het wereldwijd
gerenommeerde huis Cave de Lugny. In de eigen wijngaarden rond het dorp
Lugny, op een bodem van vooral kalksteen met een zuid/zuid-oostelijke
ligging groeien de 25 jaar oude Chardonnay stokken. Helderschoon
glimmend goud met een subtiel aroma van citroen, honing, hazelnoot, witte
bloemen en een toets eiken. Een medium body, rijk in zijn fruit met een
levendig fris einde. Laat zich goed combineren als aperitief, met kleine
hapjes maar ook met vis, zeevruchten en gevogelte. Onze suggestie:
Coquilles met een romige saus

Rode wijnen
GRAN PASO A PASO DOBLE Moastrell

€ 17,50

Een weelderige 'late harvest' wijn, gemaakt van de meest rijpe Monastrell
druiven in het zonnige achterland van Alicante. Zachte maar krachtige
rode wijn met houtrijping. De wijn is de perfecte aanvulling op het
wildstoofgerecht. Vol, rond en toch soepel van smaak. Past ook goed bij
walnoten, blauwe kaas, fijne vleeswaren en heerlijke kazen. Deze wijn is
op een duurzame manier gemaakt en gecertificeerd Vegan.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA | LA PICCOLA BOTTE

€ 38,50

De edele druivensoorten Corvina, Corvinone, Rondinella & Molinara zijn
met de hand geplukt op een perfect rijp moment waarna de familie alleen
de mooiste trossen druiven selecteert, en deze 100 dagen laat drogen in
houten kistjes op de zolder van het domein. Hierna komt een traditionele
vergisting op houten vaten gevolgd door een rijping in barriques. De
uiteindelijke juiste flesrijping maakt deze AMARONE het summum van
Italiaanse wijn. De perfecte begeleider van wildgerechten. Een krachtige,
maar toch zachte smaak gepaard aan een bijzondere elegantie. Niet voor
niets de Koningin van de Italiaanse wijnen genoemd.

Dessertwijn en port
DOMAINE BARROUBIO - Muscat Petit Grain (50cl.)

€ 19,50

Dessertwijn van de "petit-grain" variant van de Muscatdruif, de meest
verfijnde van de muscat familie. Volzoete, frisse neus, honing, volrijp van
smaak. Citroenkruid, abrikoos, kweepeer, mandarijn, honing, mango, linde,
acacia. Kortom complex en delicaat.

FERREIRA | DONA ANTONIA Reserve Tawny Port

€ 29,50

Een meesterlijke selectie van portwijnen, komend van Ferreira’s Quinta do
Seixo. Met een gemiddelde leeftijd van 7 jaar en een elegante opvoeding
op eiken, is FERREIRA erin geslaagd het intense fruit van een Vintage
met de zachte rijpheid van een houtgelagerde Tawny te combineren.
Ongewoon doch zeer plezierig; een uitgesproken kruidig smaakpalet, een
mistig pepertje met een forse dosis cassis, kersen en een mondvullende
warme finish. Bijzonder. Zowel bij een zoet dessert, kazen of als aperitief
te genieten.
Onze huiswijnen vanaf € 9,80 per fles

