WIJNKAART
BUBBELS
Cava Santa Monica - Penedès Spanje Brut

€ 25.00

Hele frisse en zachte cava, gemaakt van de traditionele druivensoorten
Parellada, Macabeo en Xarel-Lo.
Aroma`s van groene appel en peer met een mooie droge afdronk.

Champagne Arnaud de Beauroy Brut

€ 51.00

Assemblage van 90% Pinot Noir en 10% Chardonnay.
De Champagne Arnoud de Beauroy heeft de reputatie om een zeer evenwichtige
Champagne te zijn doordat zijn wijngaarden genieten van een buitengewone
zonnige ligging.

Champagne Autréau Brut 1ier Cru - Champillon Frankrijk

€ 60.00

3 champagnedruiven nl Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay.
Deze druiven zorgen voor een fruitig boeket, wat bloemigheid en
vooral voor een stevige ruggegraad. Elegantie en frisheid.

Champagne Autréau Blanc de blancs Grand Cru

€ 79.00

Deze fonkelende champagne en elegante Blanc de Blancs Grand Cru
combineert de geuren van citrusvruchten, gedroogde bloemen en gebakjes
met op het eind een geroosterde ondertoon.

KELDERRESTEN
Bodega Tamaral - DO Rueda Spanje
De Verdejo van het domein Tamaral is heel fris en fruitig met
mooie frisse zuren en een licht kruidige afdronk. Geuren van
citrus, pompelmoes, witte lelies, mineralen en kruiden.
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€ 27.00

WITTE WIJNEN
Ram - Stellenbosch Zuid-Afrika
Chenin Blanc

€ 29.00

Aroma`s van fruitsalade, meloen, perzik en mineraliteit.
Complexe body. Smaken van Viognier druif zijn bloemig en fruitig.
De rijke Roussanne druif zorgt voor stevigheid en volheid.

Cloud Factory - Marlborough Nieuw-Zeeland
Sauvignon Blanc

€ 35.00

Deze wijn is stuivend en extreem vol in de geur.
Ook de smaak is vol, maar toch is er genoeg frisheid en
finesse om de wijn levendig te houden.

Wagram Joseph Ehmoser Von Den Terrassen Oostenrijk

€ 41.00

Grüner Veltliner
Perfecte balans tussen fris en zacht. Heerlijk lichtgeel en sappig fruit.
De typiciteit van de druif komt volledig tot uiting. Publiekslieveling.

Chablis Belena Les Alouettes - Bourgogne Frankrijk
Chardonnay

€ 43.00

Intense aroma`s van bloemen. Ronde wijn met aroma`s van citroen,
zeer frisse wijn met minerale afdronk.

Domaine Auchère Sancerre - Loire Frankrijk
Sauvignon Blanc

€ 45.00

De neus combineert fruitige aroma`s van citrus samen met
exotische aroma`s van pompelmoes, lychee en witte peer.
De smaak is vol en goed gebalanceerd.

HUISWIJNEN
Castillo Las Veras - Spanje
Sauvignon Blanc

€ 20.00

Terrior du Sud Cuvée Prestige - Frankrijk
Chardonnay

€ 25.00
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RODE WIJNEN
Adega De Vila Real Tinto - Douro Portugal
Tinta Barroca|Tinta Roriz|Touriga Franca|Touriga Nacional

€ 29.00

Een frisse maar stevige wijn, vol van smaak en een goede zuurbalans.
Dieprode kleur, intense aroma`s van bosvruchten met tonen van
Kruiden en drop. De wijn smaakt zacht en heeft aangename tanines.

Gergenti II Vero Siciliano Rosso - Sicilië Italië
Nero d`avolo|Nefello Mascalese|Frappato

€ 35.00

De druiven van ``II Vero Siciliano`` worden geteeld in de heuvels
En wanneer ze rijp zijn, blijven ze een paar dagen langer aan de druivenstok
hangen om nog geconcentreerder sap te krijgen.

Boccantino Susumaniello Salento IGT - Puglia Italië
100% Susumaniello

€ 39.00

Deze wijn heeft een dieprode kleur met purperen reflecties.
Intense aroma`s van rood fruit in de smaak een ronde,
complexe wijn met een heerlijk lange afdronk.

Cepas Viejas Monastrell - Valencia Spanje
100% Monastrell

€ 41.00

Dit wijntje is gemaakt van 100% Monastrell druiven, 8 maanden
Gerijpt in barriques. Een dieprode wijn met purperen reflecties.
Intense aroma`s van rijp rood fruit en licht getoast.

Francis Coppola Bee`s Box - California USA
100% Pinot Noir

€ 51.00

100% Pinot Noir van Clarksburg, Santa Barbara en Sonoma.
De wijn rustte 9 maanden op Franse eik, waarvan 35% nieuw.
Levendige neus met veenbessen, zwarte kersen, nootmuskaat, vanille en eik.
Smaakvol pallet dat begint met frambozen en pruimen, gevolgd door zijdezachte
aroma`s, om te eindigen met delicate toetsen van kruidnagel en donkere
geroosterde koffie.

HUISWIJNEN
Castillo Las Veras - Spanje
Rosé - Tempranillo

€ 20.00

Terrior du Sud Cuvée Prestige - Frankrijk
Merlot

€ 25.00

Clubhouse Beveren | Singelweg 2, 9120 Kallo (Beveren-Waas)

