AANBEVOLEN KERSTWIJNEN
aperitief
Finca Emendis Cava Nualongé Brut € 8,95

Verfijnde en evenwichtige mousse. Geur van brioche en witte bloemen. Appel. Frisheid. Amandel.
Zachte en brede aanzet in de mond. Heerlijk als apéritief en voor bij de aperitiefhapjes.

witte wijnen
Domaine Denis Race Chablis 2017 € 14,95

Heerlijke geur van wit fruit. De kalkrijke bodem en de druiven tonen hier duidelijk hun typische
karakter. Zuivere en toegankelijke stijl met complexiteit. Aanbevolen bij amuse en gerecht met
gemarineerde zalm en kreeft met venkel.

Domaine Yves Cuilleron 2017 les Vignes d’à Côté Marsanne € 12,50

Wit fruit. Aantrekkelijk. Iets van perzik en abrikoos. Bloesem van de acacia. Frisse, volle
aanzet. Zachte en ronde smaken. Kweepeer en fractie hazelnoot. Aanbevolen bij terrine van
gerookte ganzenborst, koude kreeft - salsa van tomaat, bisque, wildbouillon, snoekbaars.

Mauritiushof Wachau 2017 Grüner Veltliner Federspiel € 12,75

Attractief vers en rijp fruit. Appels. Tuinkruiden. Bloesem. Witte peper. Verfrissende en rijpe stijl.
Lekker mondgevoel met bronwatereffect. Crispy met een hoog doordrinkgehalte. Aanbevolen bij
de koude en warme kreeft, gemarineerde zalm en de gebakken snoekbaars.

rode wijnen
Domaine Mas Crémat Côtes catalanes 2017 les Tamarius € 8,25

Vriendelijke aroma’s van rijpe bramen, zwarte kersen. Licht kruidige toets Rijp fruit in de
mond. Voor Rhône liefhebbers en uitstekende begeleider van de fazantenfilet of hert.

Domaine Tour Boisée Minervois 2017 Marielle et Frédérique € 12,95

Diep zwartrood. Indrukwekkende expressie van perfect rijpe rode vruchten en donkere bessen.
Versmolten aanzet. Mooi gestructureerd. Complexiteit en finesse. Aanbevolen bij filet van hert.

Château Tour du Moulin 2012 Fronsac € 14,75

Veel zwart en donker fruit met mooie tonen van het hout (23 maanden op 1 jaar oude vaten).
Verder mokka, potloodslijpsel, laurier, kaneel en goede mineraliteit. De Tour Moulin heeft een
zachte, verleidelijke textuur. Aanbevolen bij filet van hert en het kaasgerecht.

dessert
Casa Ermelinda Freitas Moscatel de Setúbal € 9,85

Ruikt naar een dessert. Sinaasappelmarmelade. Noten. Rozijnen. Zachte smaak in de mond.
Zoet fruit. Honing. Thee. Aanbevolen bij de mousse van witte chocolade.

