Bubbels

VOGA Italia Prosecco Spumante Brut, Veneto | Italië
Een beetje lichter maar net zo
bruisend als Champagne.
Iedereen gaat houden van deze
Prosecco. Door de zachte frisse mousse uitermate succesvol
als aperitief wijn en bij het maken van cocktails. Een lichte hint
van perzik, citrus en bloemen afgerond met een zachte droge smaak
maakt het ook een heerlijke begeleider van een feestelijke gelegenheid.

4,50

24,50

5,95

29,50

BORN ROSÉ Barcelona Cava Brut Rosé, Penedès | Spanje
Iets te vieren? Wat een feestje is deze zeer verfijnde
mousserende wijn, uitsluitend
gemaakt van het sap van biologische
Pinot Noir druiven afkomstig uit de
regio Penedès. Mooie zalmroze kleur en heerlijk fris, met tonen
van verse kersen en aardbeien, ook met accenten van boter en kruiden.
De gezelligheid komt vanzelf!

Champagne Joseph Perrier | Frankrijk
Dit traditionele familiebedrijf bestaat sinds 1825 en heeft
als Grande Marque een reputatie
opgebouwd. Het gerenommeerde
champagnehuis staat bekend om zijn
superieure kwaliteit en chique uitmonstering. Deze Brut is licht
goud gekleurd, geeft fijne belletjes, is fruitig, zacht en harmonieus en door
zijn elegante stijl het perfecte aperitief.

62,50

Dessert

Moscato Gemma di Luna (piccolo flesje), Piemonte | Italië
Dit lust iedereen. Bij het dessert of zomaar, in de zon.
Het is alsof je in sappige, rijpe appel of perzik hapt.
Lekker licht dankzij zijn lage alcoholgehalte. De subtiele
koolzuurbelletjes zorgen voor een heerlijk fris mondgevoel met een klein zoetje.

9,50

Recioto della Valpolicella Classico, Veneto | Italië
Een geweldige rode dessertwijn die met
zijn zoete smaak bijna op port lijkt en al in
de tijd van de Romeinen werd gemaakt.
Net als de Amarone wordt Recioto in het Valpolicella gebied
ook gemaakt van de druivenrassen Corvina, Rondinella en Molinara.
Na 12 maanden te hebben gerijpt op eiken-houten vaten is hij dieprood van kleur,
6,50
ruikt Recioto naar heerlijk zoet fruit, rozijnen, zwarte kersen, pruimen, cacao en vanille.
De smaak is verleidelijk zoet, fluweelzacht en met een lange afdronk. Ideaal met fruit gebak,
chocoladetaart, ijs, pudding, noten en rijpe, pittige blauw-schimmelkazen.

WIJNKAART

Witte wijnen

Malbec/Bonarda ORO Negro,
Mendoza | Argentinië

Chenin Blanc/Chardonnay
ORO Blanco, Mendoza | Argentinië

Deze sappige wijn bezit een aroma dat getypeerd
wordt door zowel citrus- als tropisch fruit, terwijl
de elegante smaak ook een lichte romigheid heeft.
Ons visitekaartje!!

3,95

19,50

Mania Verdejo
Bodegas Cachazo, Rueda | Spanje
Deze buitengewoon elegante wijn gemaakt
van Verdejo druiven heeft de kenmerkende
stuivende aroma’s van tropisch fruit als ananas, banaan en mango.
Hij smaakt naar rijpe kruisbessen en groene appels. De prettige afdronk
kent naast de complexe kruidigheid een frivool bittertje.
Bij uitstek de ideale wijn als “starter”

4,25

21,50

3,95

19,50

Het wijnhuis Las Niñas is opgericht door een
Franse wijnfamilie, zij maken inmiddels al ruim 20 jaar met passie
en vakmanschap prachtige wijnen in Chili. De wijn is vrij donker en intens
van kleur, heerlijk zacht van smaak met fijne tannines. In de geur ontwaakt
de jammy stijl met cassis van rode en zwarte bessen op voorgrond aangevuld
met tonen van Belgische pralines.

4,25

21,50

Viña Las Niñas Nuevo Mundo Cabernet/
Syrah/Carmenère, Apalta | Chili
4,25

21,50

Garda Bianco ‘Croara del Lago’ Trebbiano
di Lugana Santa Sofia, Veneto | Italië
De familie Begnoni maakt naast mooie Ripasso
en Amarone ook wijn in nabijgelegen wijngebieden, zoals Lugana. Deze streek staat bekend om witte wijn
van topkwaliteit. Ten zuiden van het Garda-meer in de heuvels bij Peschiera
ligt het Lugana gebied waar deze wijn wordt gemaakt van 100% Trebbiano druiven.
24,50
Een verfrissende mengelmoes van geuren: bloemen, kruiden, mos, vlierbloesem, appel,
citroen en winter kersen. Een ideale lunchwijn bij salade, rauw of gefrituurde vis of gegrild vlees.

Deze Albariño wordt gemaakt van de druiven
afkomstig van wijngaarden in Rias Baixas, gelegen aan de
Atlantische kust. Met zijn subtiele strogele kleur en bijzondere geur van
citrus, perzik en amandelbloesem is de eerste slok al snel genomen. Hij krijgt een
steuntje in de rug van de zilte invloed uit zee. In de mond is hij droog en de levendige
zuren brengen balans in het geheel. De afdronk is fris met veel mineraliteit.

29,75

Sauvignon Blanc ‘Black Label’ Babich,
Marlborough | Nieuw Zeeland
Marlborough in Nieuw Zeeland is wereldwijd
geroemd voor de allerbeste Sauvignon Blanc.
Babich biedt het beste uit Marlborough: de herkenbare grassige geur,
de bijzonder frisfruitige smaak en een ongekend lange afdronk. Vandaag de
dag is Babich één van Nieuw-Zeeland’s grootste familiebedrijven en staat de Babich
Sauvignon Blanc wederom met glans vermeld in de Wine Spectator’s Top 100.

Met ‘Las Niñas’ worden de vrouwelijke eigenaren
bedoeld van dit veelbelovende wijnbedrijf uit de Apalta
regio, die een voorliefde hebben voor biologische wijnbouw. De wijn is vrij
4,25
21,50
donker en intens van kleur, heerlijk zacht van smaak met fijne tannines.
In de geur ontwaakt de jammy stijl met cassis van rode en zwarte bessen op voorgrond aangevuld
met tonen van Belgische pralines en framboos. In de mond lekker ronden mooi zacht fris en soepel.

Frappato/Shiraz Lignum
Vitis Terre Siciliane, Sicilië | Italië
Sappige rijke Siciliaanse rode wijn. De fruit
gedreven Frappato druif gecombineerd met de internationaal
geroemde stevige Siciliaanse Shiraz; een gouden greep van Lignum
Vitis! Donkerrood met nuances van rijp rood fruit en geurige kruiden. Vol mediterraans
maar blijvende soepel-rond van structuur met een zeer spannende finale.

24,50

Tempranillo ‘Dos Mundos’ Bodega
Milénico, Ribera del Duero | Spanje

Albariño ‘Mar del Norte’ La Familia
Méndez-Rojo, Rías Baixas | Spanje

Milénico is een kleine biologische,
ambachtelijke, door een familie gerunde wijnmakerij in het
Spaanse DO van Ribera del Duero. Alle wijnstokken worden gekweekt met behulp van
duurzame biologische praktijken, en wijnbouw is gebaseerd op non-interventionisme.
De 14 ha wijnstokken hebben een leeftijd tussen 20 en 100 jaar oud en worden op
heuvels op 750-850 meter hoogte verbouwd.

Pinot Grigio Blush Terredirai,
Veneto | Italië

33,95

Menetou Salon Domaine La Clef du Récit
Anthony Girard, Loire | Frankrijk
De kleine buurman van Sancerre, eveneens
gemaakt van Sauvignon Blanc en afkomstig van vergelijkbaar
kalk- en mergelhoudende grond die zeer stuivende, fruitige, elegante en
verfijnde wijnen oplevert. De wijn is karaktervol, kraakhelder fris en sappig.
Value for money. Domaine La Clef du Récit is het opwindende meesterwerk van
de jonge en ambitieuze wijnmaker Anthony Girard.

Malbec is de koning van Mendoza, Argentinië.
Verovert de wereld met zijn heerlijke rijke, kruidige
en stevige wijnen. Deze ORO Negro is daar een uitstekend
voorbeeld van. Diep rood met violet tinten en aroma’s van rijpe rode vruchten
en zwarte bessen. Vol van smaak, zwoel en krachtig.

Pinot Noir Third Generation
Nugan Estate, South Eastern | Australië

Pinot Grigio ‘Annelise’
Nugan Estate, South Eastern | Australië
Deze “Cool Climate” Pinot Grigio heeft een
delicate strogele kleur met groene accenten. In de neus aroma’s
van peer, appel en bloemen. De smaak is fris en droog met hints van meloen.

Rode wijnen

37,95

Rosé wijnen

Een bijzondere ontdekking is deze ‘blozende’ Pinot Grigio,
een fris, zachte en bleke zalmroze rosé met een verleidelijk fruit.
De kleur van deze wijn is verkregen door een extra hoge druk tijdens het
persen van de witte druiven, de natuurlijke kleurstof uit de schil komt hierdoor
in het te vergisten sap. Een gecontroleerde “koude” vinificatie op RVS zorgt voor
een maximaal behoud van het Pinot Grigio karakter.

3,95

19,50

BORN ROSÉ Barcelona, Penedès | Spanje

42,50

Bij Strand Noord hebben we dit jaar de primeur
met BORN Rosé uit Barcelona. Een regelrechte
hit in Spanje en nu dus ook genieten van BORN op het strand.
Deze top rosé met temperament wordt gemaakt van
de lokale tempranillo en garnacha druiven uit de
5,95 29,95
67,50
25cl. 8,75
Penedès. Met hints van granaatappel, framboos,
bloemen en citroen. Delicate zalm kleur en een mooie neus van vers fruit. Disfruta lo genial...

