ZOETE WITTE
PARDINA
RIBERA DEL GUADIANA
ZALEO (ES)
Toegankelijk, licht zoet en zacht,
rijpe perzik, citrus.
Glas: €3,50 • Fles: €17,50

DESSERTWIJN
HUXELREBE
RHEINHESSEN, SPÄTLESE
ERBELDINGER (DLD)
Verfrissend, aroma’s van honing,
vleugje muskaat, veel fruit.
Glas: €3,75 • Fles: €18,50

MOUSSEREND
HUGO

Cocktail van witte wijn, vlierbloesem en munt.
Glas: €3,50 • Fles: €15,00

PROSECCO BELSTAR (IT)
Plezierig en elegant, wit fruit, citrus,
bloesem, zacht.
Fles 35cl: €8,50 • Fles 75cl: €19,50

CHARDONNAY
CHAMPAGNE, BRUT
‘CONVERSATION’

J.L. VERGNON (FR)
Tonen van boter, biscuit, grapefruit en witte
bloesem. Daarna meer toffee en rozijntjes.
Zacht en toegankelijk met een fijne mousse.
Fles: €59,50
www.dekoppelpaarden.com

WIJNEN
WIT
CHARDONNAY
TERRE SICILIANE

PALMENTO (IT)
Zacht en rond, sappig, meloen, steenfruit, fris.
Glas: €3,50 • Fles: €17,50

SAUVIGNON BLANC
CÔTES DE GASCOGNE

CONNOISSEUR (FR)
Aromatisch, sappig, citrus, kruidig.
Glas: €4,00 • Fles: €19,50

PINOT GRIGIO
VENEZIE, LUMO

COLTERENZIO (IT)
Tonen van citrus, witte perzik en munt.
Fraaie balans van rijk fruit.
Glas: €5,00 • Fles: €25,00

VERDEJO
CASTILLA Y LEÓN

ROSÉ
GRENACHE
AIX-EN-PROVENCE

CHÂTEAU BARBEBELLE (FR)
Verleidelijk en verfijnde droge stijl, rijp bosfruit.
Subtiel en sappig.
Glas: €4,00 • Fles: €19,50

ROOD
SYRAH
TERRA SICILIANE

PALMENTO (IT)
Zachte en fruitige stijl, bosfruit, iets kruidig.
Glas: €3,50 • Fles: €17,50

MERLOT-CABERNET
SAUVIGNON
CÔTES DE GASCOGNE

CONNOISSEUR (FR)
Vol en zacht, veel sap, laurier, niet te zwaar.
Glas: €4,00 • Fles: €19,50

SPÄTBURGUNDER
PFALZ

FÉLIX LORENZO (ES)
Intens, tropisch fruit en kruidig getoast hout.
Boterig met verfijnde zuren en een lange afdronk.
Fles: €29,50

STERN (DLD)
Fruitige en kruidige Pinot Noir met de geur
van bosbessen, ingelegde kersen en
chocolade / eiken tonen.
Fles: €29,50

RIESLING
RHEINGAU, HERRNBERG

TEMPRANILLO
RIBERA DEL DUERO ROBLE

CHARDONNAY
POUILLY-FUISSÉ

NEBBIOLO
BAROLO, PIEMONTE

KÜNSTLER (DLD)
zeer droge, complexe geur van groen fruit
en citrus nuancen.
Fles: €39,50

CHÂTEAU DU CLOS (FR)
Rijp en rond, met een lange minerale afdronk,
mooi in balans door verfijnde zuren. Biologisch.
Fles: €59,50

PAGO DE LOS CAPELLANES (SP)
Krachtig maar zacht met veel fruit, houtig en licht
kruidige afdronk.
Fles: €37,50

PARUSSO (IT)
Tonen van rijp fruit, cederhout, specerijen en een
pietsje aards. Krachtig met een zachte afdronk.
Fles: €59,50

