Rosé

de Helden
van Kien

Invitation au Sud Rosé
Pays d'Hérault, Frankrijk
Deze rosé is helder framboos roze van kleur. De geur is fruitig, met tonen van
citrus, klein rood fruit en iets bloemig. In de smaak is deze wijn zeer zuiver en
fris.
Fles 21.5

Glas 4.75

Ayet Gris Rosé
Languedoc, Frankrijk
Rosé van Grenache en Cinsault. De kleur is helder licht roze. Een
aangename lichtvoetige wijn met subtiel rood fruit een mineralige toets en
een hint van kruiden.
Fles 23.5

Magnum 45

Glas 5.25

Dessertwijnen
Bodegas Barbadillo Pedro Ximenez
Jerez, Spanje
Voor deze Sherry worden de Pedro Ximenez druiven gebruikt. Vol en zoet
van smaak, geuren van gedroogd fruit zoals vijgen en rozijnen. In smaak
verleidelijk zoet, intens met een lange afdronk.
Glas 5.5

Santa Alicia Late Harvest
Limarí Valley, Chili
Zacht zoete wijn met een licht frisse ondertoon, gemaakt van laat geplukte
druiven. Dankzij de overrijpheid vindt men in het aroma impressies van
gekonﬁjt fruit en noten die terugkomen in de smaak.
Glas 5.5

Heredad de Baroja
In het hart van de Rioja Alavesa wordt sinds 1964 wijn verbouwd door
Bodegas Heredad de Baroja. De eigenaar Fernando Meruelo heeft als
doel om de beste druiven uit de regio in te zetten voor klassieke wijnen,
ontwikkeld door middel van competitieve en innovatieve technologieën.
Met succes want de helft van de wijnen die Bodegas Heredad de Baroja
produceert worden geëxporteerd, de wijnen zijn overal ter wereld op tafel
te vinden!

Mousserend

Wit

Rood

Canard-Duchêne Parcelle 181 Extra Brut

Invitation au Sud Blanc

Bodegas Artero Tempranillo

Champagne, Frankrijk

Pays d'Hérault, Frankrijk

Castilla-La Mancha, Spanje

Delicate biologische Champagne. Sprankelend met een ﬁjne mousse. In de neus
aroma's van gekonﬁjte citroen en geel fruit. In de mond tonen van geel fruit en
mirabelpruim omlijst door een romige, ﬂuweelzachte structuur.

Goudgeel van kleur met een hint van groen. Het boeket heeft aroma's van
bloemen en wit fruit en heerlijke citrustonen. De wijn is rijk, sappig en
uitgebalanceerd in de mond.

Deze wijn van 100% Tempranillo vergist en rijpt volledig op roestvrij staal,
waardoor hij zijn fruitige karakter behoudt. Je proeft rijp rood fruit, zachte
tannines en opwekkende zuren.

Fles 60

Fles 21.5

Fles 21.5

Vallformosa Cava Fest Brut

Fedele Cattarrato-Pinot Grigio

Codex Cabernet Sauvignon-Merlot

Penedès, Spanje

Sicilië, Italië

Pays d'Oc, Frankrijk

Deze biologische Cava is lichtgeel van kleur met een hint van groen. De geur en
smaak zijn fris met aroma van appel, peer en licht bloemig. De zachte bubbel,
mooie frisheid en het mondvullende karakter zorgen voor een perfecte balans.

Aangename biologische wijn met aroma's van citrus en exotisch fruit. Prettig en
soepel in de smaak met tropische nuances afgewisseld door rijpe citrus tonen en
een mineraliteit die zorgt voor een verfrissende afdronk.

De druiven voor deze wijn komen van wijnstokken met een lage opbrengst.
Dat geeft een geconcentreerde wijn met rijpheid en een lange, complexe
afdronk. De houtrijping maakt de wijn zacht en kruidig.

Fles 26.5

Fles 23.5

Fles 22.5

Glas 5.5

Glas 4.75

Glas 5.25

Glas 4.75

Glas 5

Lisetto Prosecco Spumante

Codex Chardonnay

Duca Sargento Primitivo

Veneto, Italië

Pays d'Oc, Frankrijk

Puglia, Italië

In Veneto wordt van de Glera-druif één van de beste Italiaanse mousserende
wijnen gemaakt. Deze Spumante smaakt mooi fris en zuiver en heeft een
aangename mousse.

De druiven voor deze wijn worden geplukt wanneer ze perfect rijp zijn, zodat een
rijke stijl wijn ontstaat. Sappig, rijp en evenwichtig van karakter, met een vleugje
hout en een klein bittertje in de afdronk.

Een rijpe en ﬂuweelzachte wijn uit de hak van Italië. Warm en krachtig in de
geur, met aroma's van zongerijpt fruit, leer en kruiden. Intensief van smaak
met veel donker fruit en een kruidige aardse toets.

Flesje 20cl 8.5

Fles 22.5

Fles 23.5

Alcohol vrij
Les Cocottes Chardonnay, Alcoholvrij
Frankrijk
Deze witte alcoholvrije en biologische Chardonnay is helder goud van kleur. In de
neus vindt je aroma's van perzik, lychees en witte bloemen. De smaak bied veel
tropisch fruit en een mooie balans met de delicate frisheid.
Fles 22.5

Glas 5

Les Cocottes Merlot, Alcoholvrij
Frankrijk
Alcoholvrije rode wijn met een prachtige diepe robijnrode kleur. Deze Merlot is
daarnaast ook nog biologische en bied delicate aroma's van rood fruit in de geur.
In de mond is deze wijn verrassend fris en soepel, waardoor deze past bij elk
moment.
Fles 22.5

Glas 5

Glas 5

Glas 4.7

Palacio De Vivero Verdejo

Gérard Bertrand Bocada Grenache Rouge

Rueda, Spanje

Côtes Catalanes, Frankrijk

Uitbundig geurende wijn. In de neus fris, fruitig met minerale hints. De smaak is
uitnodigend sappig met rijpe tonen van steenfruit en citrus. De ﬁnish is rond en
complex met een zacht en crispy structuur.

Deze wijn onthult een zeer intense neus met rode bessen en ﬁjne kruiden.
Het mondgevoel is zeer rijk, goed uitgebalanceerd en rond met frisse
aroma's van fruit zoals framboos, aardbei en bosbes. De kruidige tonen
geven de wijn een mooie frisheid.

Fles 24.5

Fles 23.5

Glas 5.5

Glas 5.25

Ravasqueira Encantado White

Heredad de Baroja Rioja Crianza

Alentejo, Portugal

Rioja, Spanje

Deze frisse wijn is helder geel van kleur. De geur heeft een intense mineraliteit en
complexe kruidige kant, met daarbij een solide basis van van geel en tropisch
fruit, zoals citroen, abrikoos en perzik. In de smaak vind je veel structuur in
combinatie met een sappige en jeugdige frisheid.

Intens diep paarsrood van kleur. In de geur zwart fruit en tonen van nieuw
hout welke samen zorgen voor een harmonieus bouquet. De smaak is
wederom complex met veel zwart fruit en de rijke afdronk is niet alleen
intens, maar ook zacht en met een elegante frisheid.

Fles 27.5

Fles 27.5

Domaine de Biéville Petit Chablis

Bottega Valpolicella Ripasso Superiore

Chablis, Frankrijk

Veneto, Italië

Licht bleekgeel met groene schakeringen. In de neus tonen van appel en citrus.
Aangenaam fruitig en fris met nuances van abrikoos en rijpe peer. Een
gebalanceerde wijn met een fris en rijk pallet.

De wijn ondergaat een tweede vergisting op de schillen van Amaronedruiven. Hierdoor wordt hij extra geconcentreerd en complex, met intense
aroma’s van rijp rood fruit en specerijen.

Fles 34.5

Fles 34.5

