SEMELI - MOSCHOFILERO PDO
Herkomst:

5.5 - 25.5

SANTA ALVARA RESERVE - CHARDONNAY

5.5 - 25.5

THEOPETRA ESTATE - ASSYRTIKO

Griekenland, Mantinia, Nemea,

Herkomst:

Chili, Central Valley.

Herkomst:

Griekenland, Meteora.

Peloponnesos.

Kleur:

Licht geel-wit van kleur.

Kleur:

Helder citroengeel van kleur.

Kleur:

Helder geel-groen.

Neus:

Aroma’s van meloen en peer.

Neus:

Aroma’s van citroen en limoen, tropisch

Neus:

Elegante bloemige aroma’s met citroen,

Mond:

Romig en elegant wit, mooi vol en

fruit zoals passievrucht en hints van

Mond:

Rijk en fruitig in de mond, met een

Rijping:

100% in eiken vaten.

citrus en rozenblaadjes, typisch Moschofilero.

rond met een lichte houttoon.

GEROVASSILIOU - VIOGNIER
Herkomst:

100% in roestvrijstalen tanks.

Rijping:
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DOMAIN COSTA LAZARIDI - MERLOT

Griekenland, Epanomi, Centraal

Herkomst:

Griekenland, Adriani, Drama.

Macedonië.

Kleur:

Helder zalm.

Kleur:

Intens goudgeel.

Neus:

Intens, aroma’s van aardbei, kersen

Neus:

Aroma’s van abrikoos, perzik en tabak in

Rond, met pittige zuren en een

Mond:

Vol en rijk met een lange afdronk.

lange minerale afdronk.

Rijping:

Houtrijping op nieuw Frans eiken vaten.

sinnaasappelblad.
Mond:

lange aromatische afdronk.
Rijping:

29

en citroen.

de afdronk.

Mond:

Elegantie en finesse, verfrissende
zuurgraad, aangename fruitige afdronk.

Rijping:

100% in roestvrijstalen tanks.

40 dagen “sur lie”.

11 MINUTES ROSE PASQUA PAPAYIANNAKOS - SAVATIANO

5.5 - 25.5

ALPHA ESTATE - MALAGOUZIA

5.5 - 25.5

LEXIS ZACHARIAS - KYDONITSA

31.5

GEROVASSILIOU - SAUVIGNON BLANC
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Griekenland, Attica.

Herkomst:

Griekenland, Amyndeon, Florina.

Herkomst:

Griekenland, Nemea, Peloponnesos.

Herkomst:

Griekenland, Epanomi, Centraal Macedonië.

Herkomst:

Italië, Veneto, Zuidkant Gardameer.

Kleur:

Helder geel-goud kleurig.

Kleur:

Helder lichtgeel met groenachtige tinten.

Kleur:

Helder geel met groene tinten.

Kleur:

Helder goudgeel.

Kleur:

Bleek roze.

Neus:

Delicate aroma’s van citrus fruit.

Neus:

Levendige neus, rozenblaadjes met

Neus:

Aroma’s van kweepeer, peer en bergamot.

Neus:

Aroma’s van zomers exotisch fruit (meloen,

Neus:

Bloemig bouquet met impressies

Mond:

Droog, gemiddelde zuren en

bloemige aroma’s en zoete kruiden.

Mond:

Gebalanceerd, met verfrissende zuurgraad

Rijping:

4-6 maanden in eiken vaten.

Rijping:

4 maanden “sur lie”.

plezierige afdronk.

Mond:

Rond en zacht, vet maar evenwichtig.
Een rijk gestructureerde wijn met veel

en tonen van citrus in de afdronk.

peer, mango, ananas), vanille en houttonen.
Mond:

Fris en krachtig, complex, mooie balans en

van rood fruit (kersen, frambozen).
Mond:

structuur.

finesse, uitstekende lengte en balans,

Rijping:

Houtrijping op nieuw Frans eiken vaten.

5.8 - 28

CARMENERE, CORVINA, SYRAH, TREBBIANO

Herkomst:

een lange

31.5

Levendig en fris, droog en perfect
in balans met lichte kruiden.

Rijping:

Niet bekend.

lange afdronk en aanhoudende aroma’s.
Rijping:

BERONIA RUEDA - VERDEJO

5.7 - 26

2 maanden “sur lie”.

PIAN DEL GRISO - PINOT GRIGIO

6.5 - 33.5

GEROVASSILIOU - CHARDONNAY
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KTIMA ALPHA ROSE - XINOMAVRO

Herkomst:

Spanje, Rueda.

Herkomst:

Italië, D.O.C. Valdadige Trentino

Herkomst:

Griekenland, Epanomi, Centraal Macedonië.

Herkomst:

Griekenland, Amyndeon, Florina.

Kleur:

Lichtgeel van kleur met

Kleur:

Bleek strogeel met typische

Kleur:

Intens goudgeel.

Kleur:

Helder roze met zalmachtige tinten.

koperkleurige tinten.

Neus:

Aroma’s van honing, vanille, rijp citrus,

Neus:

Fruitige neus met rijke expressie.

groenachtige tinten.
Neus:

Mond:

Intens aromatisch, tonen van citrus en

Neus:

tabak en noten.

wit fruit met kruidachtige aroma’s

bouquet met intense aroma’s van

zoals venkel.

perzik en appel, naast florale tonen.

karakter kan deze wijn mooi rijpen. Verkozen

Rijke smaak, licht, fris en fruitig, frisse

tot beste Chardonnay door Chardonnay du

zuren, lange afdronk met mineralen.

Monde in Frankrijk.

Rijkelijk fruitig, fris en elegant,

Mond:

zachte bitterheid van de afdronk.
Rijping:

Aantrekkelijk maar stevig fruitig

100% in roestvrijstalen tanks.

Rijping:

Deels in roestvrijstalen tanks.

Mond:

Rijping:

Complex, vol en rijk. Door zijn kracht en

Na schilcontact wordt de wijn vergist in Frans
eiken vaten en verblijft daarna op de droesem
gedurende een paar maanden voor een boter
zachte body en uitgesproken aroma’s.

Rozenblaadjes en aardbeien.
Mond:

Goed uitgebalanceerd, vrij vol, vet maar
evenwichtig met een lange afdronk.

Rijping:

2 maanden “sur lie”.
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D’ALAMEL RESERVA - CARMENERE

5 - 25

ATLANTIS ROOD - MANDILARIA , MAVROTRAGANO

27.5

NORTON FINCA LA COLONIA COLECCION - PINOT NOIR

28.5

ALPHA ESTATE RESERVE VIEILLES VIGNES - XINOMAVRO

35.5

Herkomst:

Chili, Central Valley.

Herkomst:

Griekenland, Santorini.

Herkomst:

Argentinië, Mendoza, Lujan de Cujo.

Herkomst:

Griekenland, Amyndeon, Florina.

Kleur:

Diep intens rood-paarse kleur.

Kleur:

Helder rood.

Kleur:

Helder rood-paars.

Kleur:

Helder donkere robijnrode kleur.

Neus:

Aroma’s van rood en zwart fruit,

Neus:

Complexe aroma’s van rood fruit,

Neus:

Intens en complex bouquet met

Neus:

Complex, zongedroogde tomaten, rokerig

tabak en koffie.
Mond:
		
Rijping:
		

		

Goede structuur, zachte en sappige tannines

Mond:

en zwart vers fruit in de afdronk.
30% van de blend 5 maanden in gebruikt

Rijping:

noten van pruimen en leer.

		

Goede structuur en balans,

Mond:

aroma’s van divers rijp, rood fruit.

		

zwart fruit, aardbeien, donkere kersen,

Zijdezachte smaak met rijpe tannines

		

zoethout en specerijen.

fluweelzachte smaak, lange afdronk.

		

en een goede structuur.

6 maanden in Frans eiken.

		

Aanhoudende afdronk.

Frans eiken, 70% in roestvrijstalen tanks.

Rijping:

Mond:

Volledige body met rijke vruchtdiepte.
Stevige, fluweelzachte tannines en lange

		

Niet bekend.

Rijping:

afdronk met kruidachtige hints en houttinten.
24 maanden in nieuwe Allie - Jupilles

WIJN
Geen aanvulling op, maar een
essentieel onderdeel van een maaltijd.
Een wijn hoort de smaak van het eten te
complementeren.

Frans eiken en 12 maanden flesrijping.

Wij adviseren u tijdens de keuze van uw maaltijd
dan ook graag over de wijn die de ervaring
compleet maakt.
DOUGOS RAPSANI PDO - XINOMAVRO, KRASATO, STAVROTO

27

ALPHA ESTATE - SYRAH 		

28

PORTO CARRAS - LIMNIO 		

5.7 - 26

PALIVOU ESTATE AMMOS TERRA LEONE - AGIORGITIKO
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Wijn is ons vak, wij drinken het zelf heel graag en
willen dit graag met u delen!

		
Herkomst:

Griekenland, Olympus gebergte.

Herkomst:

Griekenland, Amyndeon, Florina.

Herkomst:

Griekenland, Amyndeon, Florina.

Herkomst:

Kleur:

Donkerrood, ietwat transparante

Kleur:

Helder diep robijnrood.

Kleur:

Diep robijnrood.

Kleur:

Diep paars.

kleur met roze highlights.

Neus:

Intens met hints van rood fruit,

Neus:

Aroma’s van rijpe bosvruchten,

Neus:

Intens. Rijke samenstelling van aroma’s

		
Neus:
		
Mond:
		
Rijping:

Complexe neus met aroma’s van ceder en
rook, rond en een kern van rood fruit.

		
Mond:

leer en peper.
Gul, fluweelzacht, rond, evenwichtig

Hartig en elegant met stevige tannines en

		

en vol van kracht. Zachte tannines

een hoge mate van frisheid.

		

en een lange afdronk.

12 maanden in Frans en Amerikaans

Rijping:

eiken en 12 maanden flesrijping.

		
Mond:
		
Rijping:

Griekenland, Nemea, Peloponnesos.

zoals chocolade, cacao, koffie, toast,

vanille, leer en zwarte peper.
Fluwelen mond met zachte tannines en een
zacht gevoel van zoetheid in de afdronk.
12 maanden in Frans eiken.

12 maanden in Frans eiken en

		
Mond:

In het begin zoet, met ronde, fluweelzachte

		

en uitstekende tannines, die de wijn volume

		

en een lange afdronk geven.

Rijping:

12 maanden flesrijping.

kersen en pruimen.

“Nelle botti piccine ci sta il
vino buono.”
In de kleine vaatjes bevindt zich de goede wijn

18 maanden in Frans eiken en
6 maanden flesrijping.

CRIANZA BERONIA - TEMPRANILLO, GARNACHA, MAZUELO

27.5

NEPRICA - PRIMITIVO 		

6 - 27.5

BODEGA NORTON RESERVA - MALBEC

6.5 - 31.5

ALPHA ESTATE SMX- SYRAH, MERLOT, XINOMAVRO

37.5

Herkomst:

Spanje, Rioja.

Herkomst:

Italië, Puglia, Tormaresca.

Herkomst:

Argentinië, Mendoza, Lujan de Cujo.

Herkomst:

Griekenland, Amyndeon, Florina.

Kleur:

Granaatrood met lichtpaarse schittering.

Kleur:

Intens robijnrood.

Kleur:

Diepe intense paarse kleur.

Kleur:

Diep robijnrood met paarse tinten.

Neus:

Goed gestructureerd, juiste balans tussen het

Neus:

Aroma’s van kersen en jam samen

Neus:

Aantrekkelijke kruidige geur met rijpe

Neus:

Intens en complex boeket, aards, met tonen

		
Mond:

fruit en het hout van de lagering.
Fruitig, fris, strak, tonen van koffie en

		 chocolade.
Rijping:

		

gekonfijt fruit en zoethout.
Mond:

12 maanden in Frans en Amerikaans eiken
en 3 maanden flesrijping.

met lichte tonen van viooltjes en anijs,
Zacht en elegant, tannines met veel
finesse ondersteund door een

		
Rijping:

aangename frisheid en knapperigheid.
8 maanden in roestvrijstalen tanks
en 4 maanden flesrijping.

		
Mond:
		
Rijping:

aroma’s van divers rood en zwart fruit.
Licht en fruitig rood, goed gebalanceerd,

		
Mond:

van rood fruit, gedroogde pruimen en peper.
Krachtig, vol en diep, peperige en sterke

rijpe en kruidige tonen met zachte tannines.

		

12 maanden in Frans eiken en

		 afdronk.

10 maanden flesrijping.

Rijping:

eikenhouten accenten. Stevige tannines in de
18 maanden in Frans eiken en 12 maanden
flesrijping.

Vraag onze bediening om de
speciaal wijntjes

