WIJNEN

DE ZWIJGER

HUISWIJNEN:
Spanje:

Per glas of fles

Torres Mas Rabell wit
Druif: Parellada | droog | zacht | fris
Aroma's van ananas | appel

Spanje:

Torres Mas Rabell rood
Druif: Carinena | Garnache
Zoethout | bosfruit | volrond | sappig

Spanje:

Torres Mas Rabell rose
Druif: Garnache | Carinena
Vol | licht kruidig | droog | krachtig

Wisselwijn:

Maandwijnen wit/rood/rose
Wisselende wijnen per glas en per fles

per glas
fles 75 cl

4,25
21,50

per glas
fles 75 cl

4,25
21,50

per glas
fles 75 cl

4,25
21,50

per glas
fles 75 cl

4,50
24,50

WITTE WIJNEN: Per fles
Chili:

DeGras Sauvignon Blanc
Droog, licht sappig ,zomers fris, geur van gras en buxus.
Droog | Licht sappig | heerlijk fris |

Frankrijk:

Clomarin Picpoul de Pinet AC Languedoc
Frisse, droge wijn met smaken als citrus en iets bloemigs.
Als aperitief, bij gegrilde vis en mosselen, kaas.

Chili

22,50

Torres Santa Digna Chardonnay
Druif: Chardonnay
Vol | krachtig | aroma's van perzik | banaan | vanille

Spanje:

21,50

24,75

M.de Riscal Rueda Verdejo
Druif: Verdejo | Aromatisch | zacht | fruitig
Exotisch fruit | appel | peer | citrus

25,50

RODE WIJNEN: Per fles
Italie:

Montepulciano D'abruzzo
Droog, sappig, prettig fris zuurtje, stevige zachte tannine's.
Lekker bij stoofschotels, wild & rood vlees.

21,50

Argentinië: Bodega Sottano Merlot
Aroma's van jam en rode vruchten,hint van chocola en tabak.
Lekker bij rood vlees en gedroogde ham.

Spanje:

Torres Altos Ibericos Rioja Crianza
12 mnd gerijpt op eikenhout, zwart fruit, kruidig, vol & rond.
Geroosterde houttonen.Heerlijk bij tapas & varkensvlees.

Frankrijk:

23,50

26,50

Chateau Lanbersac-AC Puisseguin St Emillion
Vol en krachtig, zoethout, specerijen & eikenhout.
Als aperitief bij hapjes, bij rood vlees en kazen.

27,50

PORT WIJNEN:
Portugal:

Fonseca special Ruby

per glas
3 jr gerijpt op eiken. Stevig, krachtig, donker fruit & krenten.

4,25

Portugal:

Fonseca special Tawny
per glas
3 jaar gerijpt op eiken. Vol, soepel ,rond, fruitig karakter.

4,25

Portugal:

Fonseca late bottled vintage
per glas
5 jaar gerijpt op eiken.Rijk en weelderig, aroma's vers fruit.

5,75

Krachtige volle wijn met de fruitige geur van

N

