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Heldere, lichtgele wijn van de populaire Spaanse
blend van Verdejo met Viura. Fris en zacht, met
aroma’s van grapefruit, ananas, mango en appel.

[Huiswijn droog]
Abadia Real Verdejo Viura Blanco
Aromatische, fruitige witte wijn uit Duitsland
met een veelzijdig karakter. Smaakvol en sappig.

[Huiswijn zoet]
Kronenland Witte Wijn Zoet
Bleekgele, heldere kleur. Ingetogen geur van
meloen en vijg. Toegankelijke eenvoudige
Chardonnay uit Zuid-Frankrijk, droog en met rijp
citrusfruit.

Croix des Vents Chardonnay
Milddroog, toegankelijk en vol aroma's van
onder andere passievrucht. De afdronk is
grapefruitfris en zacht.

Urmeneta Sauvignon Blanc
Een wijn met een prachtig balans tussen rijp
tropisch fruit en frisse, 'crispy' zuren. Afkomstig
uit het Mekka voor Sauvignon Blanc,
Marlborough in Nieuw-Zeeland.

Mud House Sauvignon blanc
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Deze droge, licht fruitige wijn is levendig en
verfrissend.

Pasqua Pinot Grigio delle Venezie
Mooie goudgele kleur. Rokerige neus met
rijkelijk veel aroma. In de smaak mooie volle,
spannende aanzet, vettig door een hint van spek
en kamperfoelie. Romig met milde zuren en een
zeer lange aangename afdronk.

Usseglio Les Claux Blanc, BIO
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100% Tempranillo. Intens in kleur, geur en
smaak, met aroma’s van rijpe frambozen en
kersen en een aangename kruidigheid.

[Huiswijn Rosé]
Abadia Real Rosé
Een lichtroze, fruitige rosé met levendige
aroma’s van kleine besjes, bosaardbeien en
frambozen. Rijping op de fles maakt hem zacht
en rond en geeft hem meer complexiteit.

La Campagne Cinsault pays d'oc
Typische licht roze Provence rosé. In de geur
rood fruit, peredrups en lychee aroma's. De
smaak is fris en droog.

Château Gassier Esprit de Gassier
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Krachtige, intense rode wijn van 25 jaar oude
Tempranillo-stokken. Je proeft sappige rode
bessen en kersen aangevuld met een vleugje
kruiden en zachte tannine.

[Huiswijn]
Abadia Real Tempranillo
Soepele, fruitige rode wijn van een blend van
Merlot en Malbec. Boordevol zongerijpte zwarte
kersen, bessen en verse frambozen. Lekker bij
rood vlees of spareribs.

El Molino Merlot Malbec

Een rijpe en fluweelzachte wijn uit de hak van
Italië. Vol, warm en krachtig, met aroma’s van
zongerijpt fruit, kruiden en stevige tannines.

Duca Sargento Primitivo IGT
Elegante Pinot Noir in een frisse, fruitige stijl. Vol
sappige kersen en aardbeien, opwekkende zuren
en subtiele tannines.

Matthieu de Brully La Fraisière
Pinot Noir
Carmenère met de karakteristieke diepe paarse
kleur en aroma's van pruimen, kruiden en tabak.
De smaak is rond en vol met een goed
evenwicht en een mooie afdronk.

Castillo de Molina Carmenère
Reserva
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Robijnrood, bouquet en smaak zijn een
bombardement van vrolijk, fris rood fruit,
bessen, zwarte kersen en pruimen met een
bloemige impressie van viooltjes.

Ruffino Torgaio Rosso Toscana IGT
Côtes du Rhône, gecomponeerd uit Grenache,
voor zijn fruitigheid en Mourvèdre, voor zijn
frisheid. Kracht en complexiteit gaan mooi
samen. Deze biologische wijn wordt bewust niet
gefilterd en kan daarom enig depot bevatten.

Usseglio Les Claux Rouge, BIO
100% Tempranillo. Vol rijpe bramen en zwarte
en rode bessen, aangevuld met kruidige tonen
en een vleugje vanille. Een intense wijn met een
mooie structuur.

Vina Baroja Crianza (Rioja)
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Bubbels
Lolailo Sangria wit/rood/rose
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Geniet van dit apéritief met ijs en verse munt

Chiara & Julia Hugo
In Veneto wordt van de Glera-druif één van de
beste Italiaanse mousserende wijnen gemaakt.
Deze Frizzante (licht mousserend) smaakt naar
fruit en is aangenaam droog. Prosecco kan heel
goed als apéritief gedronken worden.

Lisetto Prosecco
Sprankelende Cava met fijne, zachte bubbels.
Aromatisch en verfrissend, met aroma’s van
groene appel, citrus, verse kruiden en bloesem.
De afdronk is friszuur en fruitig. Ook heerlijk als
aperitief.

Vallformosa Classic Brut
Dessertwijn

Rijke geur, met aroma's van karamel, abrikoos
en sinaasappel. Zeer fruitige en gebalanceerde
smaak.

Moscatel de Estúbal
Pineau des Charentes is een aperitief gemaakt
van vers geperst druivensap waaraan cognac is
toegevoegd van ongeveer 60% alc. Het is een
zoetere drank met een duidelijke invloed van
cognac. Ook heerlijk bij paté of desserts.

Corderie Royale
Pineau des Charantes
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Lichtparelende, lichtgele kleur. Parfum van
druiven, bloesem en perzik dat werkelijk het glas
uit stuift. Fijne, zachte mousse en een mooie
balans tussen zoet en zuur. Het zoetje, de
bubbels en het lage alcoholgehalte (5%) maken
van de Moscato d'Asti de frisdrank onder de
wijnen.

Ca' du Sindic Moscato d'Asti
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Helder rode kleur met paarse tint. Typisch
boeket van rozen en vers bosfruit. Door zijn licht
zoete smaak en lage alcoholpercentage is deze
lichtmousserende wijn heerlijk te combineren
met uw dessert met verse bosvruchten.

Ca'du Sindic Brachetto
Strogele kleur, hevig tranend. Ingetogen
bouquet van citrusfruit, appeltjes, meloen, peer,
honing en lichtjes floraal. Zoet van smaak, maar
met evenwichtige zuren en ook in de smaak een
herkenbare toets van honing.

Château Jolys Jurançon Doux
Proeverijtje 3 dessertwijnen
Port

Martins Ruby is een verleidelijke, zoete iets
kruidige port met een robijnrode kleur.

F. Martins Porto Ruby
Martins White is een frisse, fruitige port van
witte druiven gemaakt.

F. Martins Porto White
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Sherry Medium Dry
Sherry Medium Cream

Vermouth

Een gebalanceerde vermouth met vanilletonen
en aromatische kruiden. Heerlijk als aperitief.
Puur met ijs en een partje limoen.

Martini Bianco
Martini Rosso is rijk, complex en geparfumeerd.
Naar het originele recept van Luigi Rossi uit
1860. In de kern vinden we Italiaanse kruiden en
exotisch hout. Met zijn kruidig karakter en
geparfumeerd bitterzoete toetsen is het een
natuurlijk verfrissende dorstlesser.

Martini Rosso
M dorstlesser artini Floreale is een heerlijk
alcohol-vrij aperitief, fruitig en mooi in balans
met tonen van kamille. Heerlijk puur of 50/50
met tonic!

Martini Floreale
Martini Vibrante is een heerlijk alcohol-vrij
aperitief, fruitig en mooi in balans met tonen
van Italiaanse Bergamot-sinaasappels. Heerlijk
puur of 50/50 met tonic!

Martini Vibrante

Wijzigingen voorbehouden en zolang de voorraad strekt

www.proeflokaalmoolenaar.nl

