dessertwijn

port

licht zoet mousserend wit

White Port, Quinta de Marrocos
Licht goudkleurig. Geuren van bloemen en
tropisch fruit. De smaak is zoet met
tropische vruchten.

Tapas Wine Colleccion Moscato
Een feestje in je glas. Zachte bubbels
dansen rond en barsten van de delicate
aroma’s van bloemen en fruit.

Druivenras: Malvasia Rei, Malvasia Fina,
Gouveio
Gebied: Duoro, Portugal
per fles 25,00 | per glas 5,00

Druivenras: Moscatel
Gebied: Valencia, Spanje
per fles 27,50 | per glas 5,50

Pink Port, Quinta de Marrocos
Prachtig dieproze van kleur. Een volfruitige
smaak gekenmerkt door aardbeien en
frambozen. Een zomers feestje.

zoet vol en rijk wit
Dona Dolce Moscatel
Rijpe dessertwijn met een rijke
smaak van bloemen, honing en aangename
zuren die mooi in balans zijn.

Druivenras: Touriga Nacional,
Touriga Franca
Gebied: Duoro, Portugal
per fles 35,00 | per glas 7,00

Druivenras: Moscatel
Gebied: Valencia, Spanje
per fles 21,25 | per glas 4,25

zoet vol en rijp donker

Tawny Port, Quinta de Marrocos
Bruinrode port, 6 tot 8 jaar gerijpt op hout.
Aroma’s van gedroogd fruit, dadels en
rozijnen. Zoet van gerijpt fruit.

Pedro Ximènez, Bodegas Baron Micaela
Heerlijk zoete sherry. Rond mondgevoel,
honingzoete rozijntjes en gedroogde
pruimen. 4 jaar gerijpt in eikenhout vat.

Druivenras: Tinta Barroca, Touriga
Nacional, Touriga Franca
Gebied: Duoro, Portugal
per fles 25,00 | per glas 5,00

Druivenras: Pedro Ximènez
Gebied: Valencia, Spanje
per fles 33,75 | per glas 6,75
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Met trots gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

wijnkaart

Maak kennis met onze wijnkaart!

Een kaart met een groot aantal Spaanse wijnen, die
naadloos aansluiten bij onze Spaans georiënteerde
gerechten. Soms bekende wijnen, maar vaak ook
onbekende parels. Allemaal uitgebalanceerd en typisch
voor het betreffende wijngebied en druivenras.

De wijnkaart is opgebouwd op basis van smaakgehalte
en intensiteit van de wijn. Bovenaan elke categorie
vind je de meest frisse en strakke wijnen en hoe verder
je naar beneden gaat, hoe voller en aromatischer de
wijnen zijn. Zo kun je handig de wijn kiezen die bij
je smaak en bij het gerecht past.

Om het smaakspectrum compleet te maken en voor
ieder wat wils in huis te hebben, hebben we daarnaast
nog gekozen voor een enkele wijnen uit andere landen.

Al onze wijnen zijn per glas en per fles te bestellen.

Aperitiefwijn

Laat je verwennen en verrassen!

Droog mousserend wit

Frisse en fruitige rosé

Jaume Serra Brut Gold Edition
Stevige mousse, fijne belletjes. Aromatisch,
fris, rond en zacht. Levendig en heerlijk
verfrissend.

Marques de Carrasca Rosado
Heerlijk frisse en levendige rosé wijn
met de aroma’s van aardbeien en
rood fruit.

Druivenras: Macabeo, Parellada, Xarel-lo
Gebied: Penedes, Spanje
per fles 27,50 | per glas 5,50

Druivenras: Tempranillo, Grenache
Gebied: La Mancha, Spanje
per fles 21,25 | per glas 4,25

Zoet en fruitig wit

Fruitige en vollere rosé

Macatela, Semi Dulce Airen Bio
Medium zoete witte wijn met rijpe
fruittonen en een lekker zwoele en
fruitige afdronk.

Rosado La Posada, Bodegas Verum
Geur van aardbeitjes en in de smaak
snoeperig maar niet zoet, met een frisse
afdronk.

Druivenras: Airen
Gebied: La Mancha, Spanje
per fles 22,50 | per glas 4,50

Druivenras: Tempranillo
Gebied: La Mancha, Spanje
per fles 23,75 | per glas 4,75
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witte wijn

rode wijn

Fris en strak wit

Soepel, zacht en rond rood

Marques de Carrasca Blanco
Knisperende, frisse witte wijn met
uitbundige tropisch fruit aroma’s zoals
groene appel en citrusfruit.

Quercus Pinot Grigio
Aangename zachte, volle smaak van
wit fruit zoals peer, meloen en bloemen.
Dik, rijp en smaakvol.

Druivenras: Verdejo, Sauvignon Blanc
Gebied: La Mancha, Spanje
per fles 21,25 | per glas 4,25

Druivenras: Pinot Grigio
Gebied: Goriška Brda, Slovenië
per fles 28,75 | per glas 5,5

Ribera del Segura Sauvignon Blanc
Typisch Sauvignon Blanc met een frisse,
strakke bite; elegant, aromatisch en met
aangename zuren.

Bodegas Santa Marta Godello
Krachtig, sappig, vol groen fruit van
appels, pitloze druiven en meloen, met een
frisse, lange afdronk.

Druivenras: Sauvignon Blanc
Gebied: La Mancha, Spanje
per fles 23,75 | per glas 4,75

Druivenras: Godello
Gebied: Valdeoras, Spanje
per fles 40,00 | per glas 8,00

Rueda Montesol Classico Bianco
Rijp stuivend fruit zoals buxus, kiwi’s en
appels. De Viuradruif geeft een mooie
body aan deze wijn!

Vol en aromatisch wit

Druivenras: Verdejo
Gebied: Rueda, Spanje
per fles 31,25 | per glas 6,25

Kruidig en fruitig wit

Sierra del Mugrón Chardonnay
Volle, karaktervolle Chardonnay met lichte
botertonen, een verfijnde zuurgraad en een
mooie balans.
Druivenras: Chardonnay
Gebied: Almansa, Spanje
per fles 25,00 | per glas 5,00

Casa LLuch Verdil, Bodegas Enguera
De wijn is licht rokerig, heerlijk sappig en
verfrissend met veel citroen en lime
naast een kruidig bouquet.

Voché, Rioja Blanco en Barrica
Witte houtgerijpte Rioja met een expressief
aroma, frisse tonen in combinatie met
specerijen en vanille.

Druivenras: Verdil
Gebied: Valencia, Spanje
per fles 26,25 | per glas 5,25

Druivenras: Chardonnay, Viura
Gebied: Rioja, Spanje
per fles 33,75 | per glas 6,75

Nai Albarino Rias Baixas
Aroma’s van nectarines en rode appel.
Sappig en fris met elegante afdronk en
een ziltige mineraliteit.

Gnarly Head Chardonnay
Exotisch en open, een lichte toasting,
met fijn vanille en rijpe peer, boter en
een vleugje honing.

Druivenras: Albarinho
Gebied: Rias Baixas, Spanje
per fles 40,00 | per glas 8,00

Druivenras: Chardonnay
Gebied: Californië, Verenigde Staten
per fles 40,00 | per glas 8,00
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Marques de Carrasca Tinto
Zowel smaakvol als elegant met een zachte
ronde smaak en hinten van donkere bessen.
Druivenras: Shiraz, Tempranillo
Gebied: La Mancha, Spanje
per fles 21,25 | per glas 4,25
Sierra del Mugrón Tinto
Ronde, volle smaak met fruitige aroma’s,
diepgang en complexiteit. Zacht en
harmonieus.
Druivenras: Garnacha, Monastrell
Gebied: Almansa, Spanje
per fles 25,00 | per glas 5,00
Vinya el Vila Crianza
Volle, ronde wijn met rijp donker fruit en
wat kruidigheid, samen met vanille en
warmte van houtrijping.
Druivenras: Merlot, Tempranillo
Gebied: Catalunya, Spanje
per fles 26,25 | per glas 5,25
Hacienda Albea, Malbec
Vol en elegant van smaak met nobele
tannines en een aangenaam frisse en
harmonieuze afdronk.
Druivenras: Malbec
Gebied: TIerra de Castilla, Spanje
per fles 33,75 | per glas 6,75

Vol en kruidig rood
El Castilla Syrah
Een volle, ronde en kruidige Syrah.
Met tonen van bramen en rijpe kersen,
lichte kruiden, peper en drop.
Druivenras: Syrah
Gebied: La Mancha, Spanje
per fles 31,25 | per glas 6,25

Bacca Nera Primitivo/Negroamaro
Zondoorstoofde, krachtige wijn met veel rijp
rood fruit. Vol en dik van smaak met mooie
bitters.
Druivenras: Primitivo, Negroamaro
Gebied: Puglia, Italië
per fles 32,50 | per glas 6,50
Demuerte One
Elegant, fluweelzacht met een rijpe,
fruitige bessensmaak en een brede,
aangename en rijke afdronk.
Druivenras: Monastrell
Gebied: Yecla, Spanje
per fles 40,00 | per glas 8,00

Krachtig en aromatisch rood
Rioja Crianza, Voché
Mooi fris, maar stevig. Complex met
bessen, tabak, tannines, een zuurtje en
een lange afdronk.
Druivenras: Graciano, Tempranillo
Gebied: Rioja, Spanje
per fles 37,50 | per glas 7,50
Oristan Reserva,Bodega Lozano
Aroma’s van zwarte bes, rood fruit,
kruiden en vanille. Mooie balans
tussen fruit en rijping op eikenhout.
Druivenras: Cabernet Sauvignon,
Tempranillo
Gebied: La Mancha, Spanje
per fles 27,50 | per glas 5,50
Brazin Old Zinfal
Levendige, kruidige wijn met zachte
tannines en een portachtige dikheid.
Jammig en complex
Druivenras: Zinfandel
Gebied: Califonië, Verenigde Staten
per fles 45,00 | per glas 9,00
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