Carta de Vinos (Wij nkaart)
Rode Wij n – Vino Tinto
▶ Braňa Viejo, Tempranillo - Huiswijn
Glas
€ 3,75
Karaf (0,5l)
€ 12,50
Fles (0,75l)
€ 17,50
Bodegas Principe de Viana. Rijke wijn, soepel, fruitig en vlezig.

Veel rood fruit en een lichte impressie van vanille aroma’s met een zachte finale.

▶ Clos Amador, Tempranillo/Cabernet Sauvignon
Fles
€ 22,50
DO Penedès, Spanje

Paars van kleur, met zoete aroma’s van jam. Fluweelzacht, met een lange en zuivere afdronk.

▶ Ramón Bilbao, Crianza - Bodegas Ramón Bilbao
Fles
€ 28,50
DOC Rioja, Spanje. Een complexe, dieprode wijn met aroma’s van zwart fruit, pruimen,

sandelhout en hints van balsemiek, kokosnoot en drop. De smaak is zwoel en vol met rijpe tannine.

Rose Wij n – Vino Rosado
▶ Ramón Bilbao Rosado, Garnacha - Bodegas Ramón Bibao
Glas
€ 4,50
Karaf (0,5l)
€ 16,50
Fles (0,75l)
€ 22,50
DOC Rioja, Spanje. Mooie heldere, licht zalmrose kleur met aroma’s van vers fruit, citroen,
vers geplukte witte bloemen en kersen.

Witte Wij n – Vino Blanco
▶ Condesa de Leganza, Verdejo - Huiswijn
Glas
€ 3,75
Karaf (0,5l)
€ 12,50
Fles (0,75l)
€ 17,50
DO La Mancha, Spanje.

Droog en tintelend fris met aroma’s van tropisch fruit, citrus en een vleugje venkel

▶ Green Wine Company Sweet, Airěn - Zoet
Glas
€ 3,75
Karaf (0,5l)
€ 12,50
Fles (0,75l)
€ 17,50
DO La Mancha, Spanje.

Smaken van exotisch fruit, zoals banaan en meloen met een zoete zachte afdronk.

▶ Principe de Viana, Chardonnay - Barrel Fermented
Fles
€ 22,50
DO Navarra, Spanje

Fris en vol met aroma’s van witte bloemen en tropisch fruit, maar ook tonen van citrus en
limoen. Tenslotte geuren van gebakken brood verkregen door de eiken vaten.

▶ Ramón Bilbao Monte Blanco, Verdejo - Bodegas Ramón Bilbao
Fles
€ 28,50
DO Rueda, Spanje

Droog, smaken van passievrucht, anijs en venkel. Tropische aroma’s en een aangenaam bittertje
op de achtergrond. Deze wijn is verkozen tot ‘BESTE WIJN’ uit Spanje 2011!

▶ Seňorio de Astobiza, Txakoli
Fles
€ 29,50
DO Arabako Txakolina, Spanje

Intense aroma’s van peer, appel en een frisse toon van grapefruit met in de finale een hint van perzik.

Cava
▶ Cava Faustino Brut Reserva, Macabeo & Chardonnay
Fles
€ 26,50
DO Cava, Spanje

De Macabeo zorgt voor de frisheid, de Chardonnay verleent de wijn body, finesse en aroma.
Strak droog van smaak, complex met mooie tonen van rijp fruit en een lange mineralige afdronk.

Huisgemaakte Sangria - Sangria de Casa
Glas
Karaf (1 litro)

€ 3,95
€ 19,50

Port en Sherry
▶ Grahams Port Tawny
▶ Osborne Sherry medium
▶ PX Sherry

€ 3,50
€ 3,50
€ 4,50

Sherrywij n
▶ Gran Barquero, Pedro Ximénez - Perez Barquero
Glas
€ 4,50
Montilla – Moriles, (Cordoba, Spanje) 100% PX, gedroogd door de zon. Zwarte,

briljante kleur, met een beetje mahonie. Aroma’s van rozijnen gevolgd door complexe aroma’s
van koffie en cacao. Goede, bijna stroopachtige structuur in de mond, vol krachtig en soepel.
Warm en elegant met een lange afdronk. In de afdronk zijn aroma’s van mocca, rozijnen en
chocolade herkenbaar. Ook bij de koffie komt deze wijn volledig tot zijn recht!

