Wijnkaart de Twee Provinciën
Rosé
La Plume | Rosé
Rijke aroma's in de neus met rode bessen en subtiele hints
van peer. In de mond rond, vol met een lange afdronk.
In combinatie met lichte maaltijden, salades en zoetzure
gerechten.

per glas

€ 3,50

Fles € 17,75

Witte wijnen
La Plume | Sauvignon blanc (huiswijn )
Elegant in de neus, een combinatie van citrus en florale tonen. Levendig in de
mond, zachte frisse zuren.
In combinatie met zeevruchten, als aperitief en zeer
toegankelijk om zo te drinken.

per glas

€ 3,50

Fles € 17,75

Ortonese, Malvasia – Chardonnay ( huiswijn )
Deze Italiaanse Malvasia Chardonnay is een zuivere, heldere, frisse wijn,
geurend naar vers fruit (abrikozen, perziken en druiven) bloemen en limoen.
Bijzonder lekker, fris, sappig en vol karakter. Een heerlijk fris aperitief. Of
begeleider van (vis-) voorgerechten, wit vlees, pasta’s en salades.

per glas

€ 3,50

Fles € 17,75

Chablis 1er Cru ‘ Vaillon ’,
Lambin A.O.P.
Fruitig en zacht. Uitstekend bij krab, tong, zalm en makreel. Volle, mooie
ronde Chardonnay, een top wijn van een top domein.

Fles € 47,95 / € 27,95 (cl 37,5)

Casa Silva – Chardonnay
Gulle en spetterende Chardonnay, aangenaam exotisch en open, klein botertje,
vanille, abrikoos en honing, rijpe en rijke stijl, zacht en gemakkelijk.
Een klassiek glas Chardonnay , gemaakt op het fruit, dus zonder enige vorm
van houtrijping.
Lekker bij gerookte zalm en mosselen met knoflooksaus. Zeebaars met verse
groenten. Gerookte kip, salades. Mooie combinatie met camembert.

Fles € 18,25
Grechetto Chiorri
De Grechetto is een autochtone druif uit Umbrië, die in volle opmars is. De wijn
is helder goudgeel. Volle aroma’s in de neus. Wit fruit, tropisch fruit, geweldige
complexiteit. Zuiver enf ris met een intense en zachte afdronk.

Fles € 21,95

Wijnkaart de Twee Provinciën
Rode wijnen
La Plume | Merlot (huiswijn)
Aantrekkelijke aroma's van zwarte bessen in de neus. In de mond rijp fruit met
zachte tannine.
In combinatie met diverse koude vleeswaren, zachte kazen of bij een barbecue.
Een echte merlot om lekker mee te borrelen.

per glas € 3,50

Fles

€ 17,75

Rosario selection Carmenere (huiswijn)
Mooie Chileense wijn van de Carmenere druif. Heerlijke neus van bessen en rode
peper. Wat tabak en koffie tonen. Fijne, ietwat complexe smaak, niet te zwaar
met volrijpe tannines.

per glas € 3,95

Fles € 18,50

Mas Bahourat,
Cabernet Sauvignon
Op en top rijp geplukt. Zuidelijk van Avignon, dep. Du Gard. Uitgebalanceerde
Cab. Sauv. Zachte tonen van donker fruit en zoete pepers.

Fles € 19,25
Cantina Chiorri Garbino
Rosso del Umbria I.G.T. Robijnrood met paars randje. Intense neus met bloemen
en rood fruit. Smaak evenwichtig genereus en glad, aanhoudende afdronk.
druivenrassen: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot.

Fles € 20,95
Macon Prissée Rouge,
Domaine de la Feuillarde
Met een neus van rode kersen en framboos. De smaak is levendig, zijde-achtig
met een toets van witte peper. 100% Gamay.

Fles € 24,25
Zweigelt Selection
Weingut Müller.
Mooie, robijnrode Zweigelt uit het gebied van het zuidelijke Kremstal. In de
neus fijne kruiden. Intense kersen en noten smaak.

Fles € 22,50
Blauer Spätburgunder, Weingut Eckehart Gröhl
“zoals een Pinot Noir in Frankrijk” uit het Rheinhessen gebied. Fruitige geuren
en een zachte, karaktervolle smaak. Fijne zuren, kortom smaakt als een
volwaardige “Bourgogne”.

Fles € 24,25

Wijnkaart de Twee Provinciën
Valpolicello Ripasso Classico D.O.C., Fabiano
In één woord fantastisch! Hand geplukte druiven, dubbele gisting van de schillen
(ripasso), echt handwerk van meesters. Zeer donkerrood in het glas, een neus van
pruimen, donkere zoete kersen en vanille tonen. Een rijk bouquet. De smaak is vol, vlezig
van de puimen, zwart fruit en amandel. De afdronk is meesterlijk en bijna eindeloos.
Corvina, Rondinella, Molinara en Negrara.

Fles € 32,95
Amarano Della Valpolicella Classico “Nicola Fabiano” D.O.C.
Dertig maanden op eikenhout gerijpt, met een ongelooflijke complexiteit en heerlijkheid.
Bijna zwart in het glas, een zachte, bijna sensuele neus, zonder ook maar een moment
te zwaar of opdringerig te worden. Een mooie balans van zwarte kersen en pruimen. Met
een smaak van rijpe zwarte kersen, volle pruimen, rozijnen en een beetje kaneel.
Heerlijke toast en vanillesmaakCorvina, Corvinone, Rondinella.

Fles € 53,50
Saint Emilion Grand Cru, Vieux Chateau Pelletan
Bekroond met een zilveren medaille op het concours Bruxelles 2013 kan deze Grand Cru
zich meten met de beste wijnen ter wereld. Een mooie fruitige neus die kracht, élegance
en zachtheid samenbrengt. De expressie van het
“St. Emilion”-terroir zorgt voor een explosie van smaken. Voor de echte liefhebber van
een top-franse wijn! Merlot en Cabernet Franc.

Fles € 44,95 / € 25,75 (cl 37,5)

