Wijnkaart
We proberen steeds het juiste oogstjaar te serveren.
Wanneer een oogstjaar is uitverkocht gaan we over op de opvolger, als deze door ons goed bevonden is.

“Het belang van oogstjaren wordt overdreven. Een goede wijnboer maakt altijd
lekkere wijn, al zorgt de natuur dat ze niet elk jaar hetzelfde smaken!”
- Paul Brechon -

Bubbels
Champagne Hubert Favier brut - 0,75 l ---------------------------------------------------------------------------------- € 40
Cava "MasOliver" brut (Spanje) - 0,75 l ---------------------------------------------------------------------------------- € 20

Huiswijnen
St.-Marc Chardonnay ---------------------------------------------------------------------------------------------------- € 18,50
St.-Marc Cabernet - Sauvignon ---------------------------------------------------------------------------------------- € 18,50

Wijnen Le Versant
Wit:

Le Versant Chardonnay (Vin de Pays d'Oc) -------------------------------------------------------------------- € 22

Rosé: Le Versant Chardonnay (Vin de Pays d'Oc) -------------------------------------------------------------------- € 22
Rood: Le Versant Merlot (Vin de Pays d'Oc) --------------------------------------------------------------------------- € 22
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Witte wijnen

***

FRANKRIJK

***

(Loire AC)
Sancerre La Chatellenie Joseph Mellot ------------------------------------------------------------------------------- € 36
Deze elegante witte wijn is gemaakt van hoogwaardige Sauvignon druiven.
Ideaal bij gerookte en gebakken of gegrilde vissoorten. Ook bij salades en geitenkaas. Drinktemperatuur 8-10 °

***

ITALIË

***

(Veneto)
Pinot Grigio Farina ----------------------------------------------------------------------------------------------------- € 27,70
Prachtige pure Pinot Grigio. Deze Farina wijn zal u verrassen met lichte aroma's van peer en ananas met een florale tint.
De droge, zachte structuur en verfrissende smaak maakt deze 'Italiaanse' breed inzetbaar.

***

CHILI

***

(Aconcagua Costa - Manzanar Vineyard)
Errazuriz Aconcagua Costa Chadonnay -------------------------------------------------------------------------- € 49,93
De wijn is mooi lichtgeel van kleur. Deze Chardonnay heeft diverse lagen met hints van verse citroen, passievrucht, guave,
grapefruit, honing en witte bloemen. De smaken geven de wijn een heerlijke frisheid. De wijn heeft een mooie mineraliteit
en elegant karakter.
***

ZUID-AFRIKA

***

(Stellenbosch)
l'Avenir Provenance Chenin Blanc ------------------------------------------------------------------------------------- € 31
Een mooie typische chenin blanc die een mooi pallet in de neus heeft van meloen, ananas en honing.
Ideaal bij een mooie stukje zalm.
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Rode wijnen

***

FRANKRIJK

***

(Châteauneuf du pape AC)
Châteauneuf-du-Pape Reine Jeanne ---------------------------------------------------------------------------------- € 46
Mooie robijnrode kleur, schitterend en zuiver. In de mond heersen fruit, tannines en drop. Volle intense smaak, veel
structuur en een mooie finale.

***

SPANJE

***

(Ribera del Duero)
Cruz de Alba Crianza --------------------------------------------------------------------------------------------------- € 35,50
Een Spaanse top wijn met aroma's van rood fruit, hout en tabak en een zacht en soepel karakter. Heldere, levendige
donkerrode kersenkleur. Zachte tannine en goed in balans met een lange finale, die eindigt in tonen van drop, kersen
en ander rood fruit.
***

ZUID-AFRIKA

***

(Western Cape)
Rupert & Rotchild Classique ---------------------------------------------------------------------------------------- € 38,75
Jong en levendig, met aroma's van frambozen en blauwe besjes, geroosterde nootjes en afdronk met donkere chocolade.
Hand geplukte druiven. 18 maanden op Franse eik.

De prijzen van onze wijnkaart zijn inclusief bediening.
Deze wijnkaart is samengesteld door Ryco-wijnen.be - Tel. 014/81 10 12
www.ryco-wijnen.be

Betaalmogelijkheden: Cash, Bancontact, Visa, Mastercard, Payconiq
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