Wijnkaart Restaurant Oxalis

HUISWIJN WIT PER GLAS:
Chenin Blanc Bio dynamisch, False Bay, Somerset, Zuid Afrika, 2017

5,00

24,00

4,50

22,00

5,00

24,00

Romig, rijpe smaak van steenfruit en limoen. Veel structuur en lengte.

Chardonnay, Grizzly bear, Central Valley, Californië, USA, 2018
citrus, exotisch fruit en boter. Zachte gemiddelde zuren en volle body. Gemiddelde afdronk en een beetje boterig.

HUISWIJN ROSÉ PER GLAS:
3 Grenache Gris, Vin de Pays, Frankrijk, 2018

Deze rosé heeft een betoverende lichtroze kleur met mooie heldere reflecties. De neus is fijn, subtiel en elegant met florale aroma’s van mango, passievrucht en ananas. De smaak is
aromatische met hints van frambozen en kruisbessen. Perfect in balans en met een lange fruitige afdronk is deze rosé uniek in zijn soort.

HUISWIJN ROOD PER GLAS:
Cabernet Sauvignon, Grizzly bear, Central Valley, Californië, USA, 2018
Aroma’s van rijp rood fruit, frambozen, bessen en kruiden. Bovengemiddelde zuren en korte afdronk..

4,50

22,00

MOUSSEREND:

Glas:

Fles:

Cava Idillicum Brut, Macabeo, Valencia, Spanje

6,00

29,00

De Idillicum Brut is een heerlijk frisse en zachte cava met subtiele toast tonen en fijne elegante bubbels. In de neus verfijnde aromatische tonen van appel, citrus en wat brioche. Rond en
zacht van smaak met sappig fruit, lichte toastaroma’s. levendige zuren en een goed geïntrigeerde mousse.

Champagne Brut, Ameline, Louis Blanc, Frankrijk

9,00

44,00

Deze champagne is gemaakt van Chardonnay, Pinot Meunier en Pinot Noir. Aroma’s van bloemen, bloesem, peer en appel. In de mond soepel en rond, met een volle body en goede dosis
aan verfrissend mondgevoel.

Champagne Brut Grande Réserve, Maison Veuve A. Devaux, Frankrijk

60,00

Heerlijk fris en fruiting in de neus met tonen van witte bloesem, perzik, abrikoos en een lichte toast. De mousse is zacht en de smaak elegant, verkwikkend en goed gestructureerd
gemaakt van de Pinot Noir en Chardonnay

Champagne Brut Classic, Deutz, Frankrijk

80,00

Stijlvolle champagne met een eigen, uitgesproken stijl. Een florale neus met aroma's van toast, marsepein en gerijpte vruchten zoals appels en peren. Een volle wijn met mooi
geïntegreerde aroma's en een zijden structuur. Deze wijn is rond met een intense fruitige afdronk. Gemaakt van de Chardonnay en Pinot Noir

Champagne Jacquesson 740, Frankrijk

90,00

In de neus aroma’s van limoen, rijpe peer, iets rokerigs, geroosterde hazelnoten, honing en brioche. In het smaakpalet een fijne mousse met tonen van citrusvruchten, gekonfijt gedroogd
fruiten walnoten, die gepaard gaan met zeer lange intense afdronk en elegante zuren. Gemaakt van Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier

WIT DUITSLAND & OOSTENRIJK:
Weisserburgunder, Weingut Knewitz, Rheinhessen, Duitsland, 2017

45,00

De licht strogele wijn heeft een complexe neus met uitnodigende aroma’s van gele pruimen, bergamot, romige vanille en toast, vuursteen en salie. In de smaak rond en geconcentreerd,
met frisse zuren en een opvallende mineraliteit die de wijn elegant en doordrinkbaar maken. Een wijn met een intens, romig karakter, die ondanks zijn kracht bijzonder verfijnd en
toegankelijk is.

Spätburgunder ‘Blanc de noir’ Winzergenossenschaft Mayschoss, Altenahr, Duitsland 2019

36,00

Wat in 1868 begon met 18 mensen is een succesverhaal geworden in het Ahrdal. De coorporatie heeft 444 leden die samen ongeveer 150 hectare wijngaarden beheren. Deze witte wijn
wordt gemaakt van Spätburgunder. Na het persen van de rode druiven kiest de wijnmaker ervoor om de schillen die de kleurstof voor een rode wijn bevatten niet mee te laten gisten. Op
deze manier ontstaat er een heerlijks sappige droge witte wijn met een duidelijk geur van frambozen en aardbeien.

Grüner Veltliner Lössterassen, Weingut Stadt Krems, Oostenrijk, 201

32,00

Kruidig, groenig met mineralen en fijne witte peper. Sappig, Crispy, elegant met tonen van citrus, appel en kruiden

WIT FRANKRIJK:
Sancerre, Domaine Rémy Vincent, Loire, 2017

49,50

Aroma’s van kruisbessen, perzik en appel. Bovengemiddelde zuren met een lichte body. Veel smaak en een lange afdronk.

Menetou-Salon Blanc, Domaine de Châtenoy, Loire, 2018

40,00

Deze Sauvignon Blancheeft dan een stuivend bouquet met grassige tonen en zuivere sauvignon kenmerken als groene appel en buxus verrijkt met bloemengeuren, een vleugje specerijen
en een mooie sappige frisse smaak en finale. Een wijn dus om van te genieten als aperitief of aan tafel bij verfijnde en pure vis, schelp- en schaaldiergerechten, lichte bereidingen met
witvlees en bij salade met geitenkaas.

Riesling Grand Cru, Bestheim, Schlossberg, D’Alsace, 2018

36,50

Aroma’s van Grapefruit, citroen tot aan aardbeien. Volle body, hoge zuren en een lange afdronk. Zeer expressief.

Chardonnay La Forge Estate, Domaine Paul Mas, Pays D’Oc, 2019

39,00

Aroma’s van Tropisch fruit, bloemen, vanille, honing en citrusbloesem. Een zwoele en volle wijn.

Chardonnay Macon Villages Blanc, Louis Jadot, Bourgogne, 2018

40,00

Macon Village is een volle fruitige wijn afkomstig uit de Bourgogne. Dankzij zijn lichte tonen van citrus, abrikoos, vanille, honing en een tikje aards is deze wijn perfect om te serveren als
aperitief of bij gebakken vis.

Chardonnay Saint-Véran cave de Besson, Domaine de Pouilly, Bourgogne, 2018

41,00

Delicate Chardonnay met mooie balans tussen smaak, fruit, zuiverheid en mineralen. Neus met amandelen, abrikozen, peer en perzik met lichte houttonen.

Chardonnay Pouilly-Fuissé cave Besson cuvée ‘prestige’ Domaine de Pouilly, Bourgogne, , 2016

52,00

Deze chardonnay is gemaakt van de druiven van hun beste 3 gaarden in het hart van Pouilly. Iedere wijngaard draagt zijn eigen kracht bij aan deze full bodied, rijke en complexe wijn,
Krachtige aroma’s met veel fruit, amandel toast en hints van truffel.

Chardonnay Chablis, Domaine d’Elise Bourgogne, 2016

55,00

In de neus een mooi parfum van bloemen, boter en rijpe druiven, Heel elegant. Hij proeft mineralig en ook smeuïg, met heerlijk rijp geel fruit, harmonische zuren en zuivere afdronk

Chardonnay Chablis Vosgros 1er Cru, Château Chemilly, Bourgogne, 2017

54,00

De Vosgros 1e Cru is een specifiek gebied in Chablis. De grond is hier bijna puur kalksteen met kleine fossielen. Dit levert optimaal fruit met een mooi extract op. In de neus complex,
citrusfruit, citrusschil, appel, mineraliteit, stenen en peer. In de smaak geconcentreerd, hoge zuren, lichte body en lange afdronk.

Chardonnay Rully Blanc 1er Cru Gresigny, Domaine Michel Briday, Bourgogne, 2016

80,00

Stéphan Briday bezit iets meer dan één hectare op deze onvolprezen premier cru. De stokken zijn bijna 60 jaar oud. Een wijn met mineraliteit, spanning en kracht.

Chardonnay Meursault ‘Les Vireuils’, Domaine Dupont-Fahn, Bourgogne, 2018

95,00

WIT ITALIË:
Pinot Grigio, Peter Zemmer, Alto Adige, 2017

31,50

Tintelfris, rond en zacht met een bloemige neus, wit fruit, abrikoos en rijpe peren. Gemiddelde zuren, delicaat, kruidig en gemiddelde body.

Vermentino, Mora & Memo, Tino, Sardinië, 2018

45,00

De mooie goud gele wijn heft heerlijke bloemige aroma’s van amandelbloesem en acacia in combinatie met kruiden zoals salie, rozemarijn en tijm. De wijn is vol en warm van smaak met
fris fruit en vegetale tonen. De afdronk is lang en verfrissend.

Soave Superiore Monte Ceriani, Garganega, Tenuta Sant’Antonio, Veneto, 2018

42,00

Licht strogeel, krokant, fris en goed gestructureerd met aroma's van citrus (grapefruit) en vers gebrande amandelen.Een deel van de druiven wordt vroeg in september geoogst, de rest in
oktober. Na de oogst worden de druiven direct vergist in grote roestvrijstalen tanks en rijpt de wijn tot het voorjaar op zijn gistbezinksel (lie)

WIT CHILI:
Sauvignon Blanc, Mar Y Luz, Viña Casa Marin, San Antonio, 2017

28,50

Deze wijn stuift het glas uit, met frisse tonen van lychee, groene appel, citrus, gemaaid gras en witte peper.

WIT ZUID-AFRIKA:
Chenin Blanc, Old Vine White, Mullineux & Leeu Family Wines, Swartland,

48,00

Aroma’s van rijp groen citrusfruit en kersttijdspecerijen. Noten van rijpe peer, amandel en perzik, met een klein tikje kruidnagel Wordt gemaakt van druivenranken van minimaal 60 tot
maximaal 120 jaar oud. 7 x winemaker of the year.

WIT SPANJE & PORTUGAL:
Viura, Malvasia & Garnacha blanca, Barón de Ley Reserva 3 Viñas, Rioja, 2016

45,00

Complexe, maar levendige wijn met geel fruit, kweepeer en honing. In de smaak amandelen, kruiden en limoen. Het fruit en de mineraliteit zijn perfect in balans en geven deze wijn een
krachtige, aromatische en licht ziltige afdronk.

Gewürztraminer & Moscatel, Esmarelda, Miguel Torres, Penedes, Spanje, 2018

39,50

Droge sappen, licht zoet. Aroma’s van bloesem en exotische vruchten.

Rioja Blanco, Viura, Bodega El Meson, Spanje, 2018

33,50

Aroma’s van perzik, appel en tropisch fruit. De smaak is fris, fruitig, hoge zuren, gemiddelde body en lange afdronk.

Verdejo, Colagón, Palacio de Bornos, Rueda, Spanje, 2018

25,50

Heerlijke, levendige tonen van tropisch fruit eb bloesem stuiven het glas uit. De smaak is rijk en gul, Biedt fruit als mango en passiefruit e heeft een lekkere bite. De knisperende frisse
finale is mooi schoon en houdt lang aan. Genieten!

Chardonnay 'Fermentado en barrica’ Bodegas Enrique Mendoza, Alicante, Spain 2017

36,00

Heerlijk filmend mondgevoel met botertje. Aroma’s van veel fruit, vanille, tabak en wat toast. Rijke en lange afdronk

Encruzado, Cabriz Reserva, Dão, Portugal, 2018

30,00

Elegant en rond met rijp geel fruit, vanille, lichte hazelnoot en wat kruidigheid. Originele wijn met aroma’s van peer, perzik, vanille, lichte hazelnoot en een lange ronde afdronk.
Encruzado is een hoogwaardig wit inheems druivenras dat wijnen voortbrengt met een licht vetje zoals Chardonnay dat wel kan doen.

Gestolen fiets Branco, Dirk Niepoort Vinhos, Duoro, Portugal, 2017

39,50

In de smaak volle uitnodigende aroma’s van nectarine, perzik, ananas, verse kruiden en lichte rokerige tonen, die langzaam overgaan in een frisse en iets ziltige afdronk. Deze blend word
gemaakt van inheemse Portugese druivenrassen Rabigato, Códega do Larinho, Gouveio, Dona Branca, Viosinho, Bical en andere.

ROSÉ:
Grenache & Mourvèdre, Château Saint-Roch, Roussillon, Frankrijk

29,00

De wijngaarden liggen op de heuvels in het Maury gebied in de Languedoc-Roussillon waar de tramontane waait en de zuidelijke zon reflecteert op de leisteenbodem. Prachtige rosé van
Grenache en Mourvèdre. De wijn is licht van kleur met in de neus rood fruit en in de mond vol fruitig met aroma’s van aardbei en frambos. De afdronk is verfrissend en lang.

Pinot Grigio bio, Zero Puro, Landae, (Orange wine), Italië

30,00

Door lange schilweking krijgen orange wijnen hun typische oranje kleur en specifieke smaak. De smaak van de wijn is te herkennen door tonen van gekonfijt fruit, ziltige zuren een vol en
rond mondgevoel. De combinatie zorgt ervoor dat de wijn goed past bij invloed van veel umami. In Landea Zero Puro herken je grapefruit, lychee en iets ziltigs.

ROOD FRANKRIJK:
Initiale, Saint-Chinian, Domaine des Jougla, Languedoc, 2017

30,00

De wijn geurt naar bramen en zwarte kersen, peper en iets van getoast brood. De smaak is gul en vriendelijk, met een mooie vulling en frisse tanninen. Gemaakt van Syrah, Grenache,
Carignan en Mourvedre

Fleurie, Gamay, Gilles Gelin, Beaujolais, 2015

53,00

Ruikend in het glas krijg je al zin in deze wijn, we ruiken bosbessen, bramen en florale tonen. In de mond veel sap, heerlijk rijp fruiten lieflijke tanninen.

Saint-Emilion Grand Cru, Cabernet Franc & Merlot, Château Benitey, Bordeaux,

39,00

De wijn van Château Benitey wordt gekenmerkt door een paarse kleur een intense neus van blackberry en cassis, allemaal finesse. Met een frisse intrede in de mond is het een wijn met
prachtige tannines en een aromatische uitdrukking van een mooie lengte.

Pinot Noir Maranges rouge 1er Cru la Fussière, Domaine Bachelet-monnot, Bourgogne, 2016

85,00

De wijngaard van de premier cru la Fussière is enigszins steil en heeft een goede expositie op het zuiden en kalkrijke grond. Een wijn met diepgang, mineraliteit, structuur, specerijen en
rijp, donker fruit.

Malbec, La Belle Eseigne, Languedoc, 2018

28,00

In de geur en smaak overduidelijk rijp, bijna jam-achtig, rood en zwart fruit. Deze medium-bodied wijn heeft een rond en sappig mondgevoel met wederom veel fruit. De lichte toets van
koffie en chocolade in de smaak geeft de wijn net dat beetje extra.

ROOD SPANJE & PORTUGAL:
Monastrell & Syrah, Marionette, Bodegas Ego, Jumilla, Spanje, 2017

28,50

Deze blend heeft aroma’s van zwarte peper, toast en zwart fruit. In de mond zachte maar toch stevig tannines met een volle body.

Monastrell, La Tremenda, Bodegas Enrique Mendoza, Alicante, Spanje, 2016

30,00

Geweldig verfijnde neus met veel rood en zwart fruit, mediterrane kruiden, specerijen en cacao. Complexe en expressieve fruitige wijn doorspekt met veel fruit en wat fijne kruiden maken
van deze Monastrell een krachtige en volle weelderige rode wijn met fijne zuren en zachte tannines. Beoordeeld met 92 Parker points.

Rioja reserve, Tempranillo & Grenache, Bodegas El Meson, Spanje, 2014

39,00

Geuren van zwart fruit, vanille, kokos en zoete specerijen. Gemiddelde tannines en lagere zuren. Volle body en lange afdronk.

Garnacha Las margas , Bodegas Las Margas, Cariñena, Spanje,

28,00

Een kersenrode wijn met een heerlijke fruitige en sappige geur. Mooi bosfruit, fraîcheur en mineralen. De lichte kruidigheid maakt deze wijn compleet. De wijn wordt zorgvuldig
gevinificeerd met als resultaat een wijn met een goede complexiteit van verschillende fruitsmaken.

Colossal Reserva, Casa Santos Lima, Lisboa, Portugal, 2016

27,50

De wijn is intens van kleur en in de neus erg geconcentreerd met veel rijp rood fruit en pruimen. Naast een licht florale noot overduidelijke aroma’s van specerijen. De wijn is vol en rijk,
voorzien van fijne zuren en zachte taninnes en heeft een lange afdronk van donker fruit en specerijen.

ROOD DUITSLAND:
Dornfelder, Prinz zur lippe, Weingut Schloss Proschwitz, Saksen, 2014

34,00

Geweldige lichte en complexe wijn met geuren van rijpe kersen, groene paprika en witte peper.

Frühburgunder, Weingut Burggarten, Ahr, 2017

45,00

Frühburgunder is een druif die die overeenkomstige karakteristieken heeft met de Spätburgunder. Dat merk je direct in de neus die verdacht veel lijkt op die van de Spätburgunder. 50%
van deze wijn rijpt 12 maanden op oude fuders (1000l). De andere 50% rijpt 12 maanden op barrique (300l). In de geur doet hij aards en iets spicy aan gecombineerd met een hele zuivere
geur van frambozen. De smaak geeft veel sappig rood fruit en paddenstoelen. In de finale een lange afdronk met zachte, ronde tannine.

ROOD ZUID-AMERIKA
Vago rojo, Altocedro, Mendoza, Argentinië, 2017

36,50

Intens roodpaars van kleur. In de neus ervaren we verrukkelijk rijp zwart fruit en kruiden. Sappig in de mond met lichte tannines. Gemaakt van Malbec, Tempranillo, Cabernet Sauvignon

Quatro, MontGras, Colchagua, Valley/Casablan, Chili, 2018

33,50

De neus wordt geprikkeld met tonen van zacht zwart fruit, kruiden, chocolade en tabak. Je kan niet wachten om een slok te nemen van deze topper. Je proeft kersen, bessen en bramen.
Laat de wijn door je mond gaan en je ontdekt complexe tonen van chocolade, leer, tabak en vanille. Gemaakt van Cabernet Sauvignon, Carménère, Malbec, Syrah.

ROOD ITALIË:
Zinfandel (Primitivo) ‘Z1n il numero uno’, Femar, Puglia,

33,00

Weelderige smaken van chocolade, zwart fruit, cassis, peper, cederhout en specerijen. 12 maanden gerijpt in kleine vaten.

Chianti Classico, Sangiovese & Cabernet Sauvignon, Castello Vicchiomaggio, Toscane, 2015

50,00

Verleidelijk met een geur van stevig rood fruit, hazelnoot en iets aardse tonen. Zachte maar prominente gemiddelde tannines. Lage zuren en een gemiddelde afdronk.

Chianti Classico La Prima Gran Selezione, Sangiovese & Merlot, Castello Vicchiomaggio, Toscane 2011

90,00

La Prima is de naam van de wijngaard en hier liggen de Sangiovese en Merlot druiven op een ondergrond van klei. Dit zorg voor een volle body en meer mondgevoel. Verder zijn de
aroma’s van deze wijn rood fruit, kersen, lavendel, zwarte peper en houtinvloeden. De tannines zijn stevig maar wel rond en elegant

Valpolicella Ripasso Superiore , Palazzo Maffei, Veneto, 2017

47,00

Intense, kruidige neus boordevol zwart en rood fruit. De smaak is lekker sappig met rijp kersenfruit, pruimen, specerijen, iets van hout, zachte, zwoele tanninen en elegante zuren in de
lange afdronk. Gemaakt van Corvina, Corvinone, Rondinella.

Barolo, Nebbiolo, Beni di Batasiolo Le Morra ,Alba, 2015

82,00

De Batasiolo Barolo is een blend uit de twee valleien. De Serralunga-vallei en de Barolo-vallei. Deze twee valleien geven de wijn een fluwelen zachtheid en een mooie kracht. De wijn is vol
en complex met veel nuances van zwart kers, pruimen, chocolade en drop. In de neus ruik je viooltjes, specerijen, gedroogde bloemen, kruiden en zwart fruit.

Barolo, Nebbiolo, Cesare Pavese, Piemonte, 2015

97,00

Deze Barolo is robijnrood van kleur met oranje schakeringen. De Nebbiolo staat bekend om zijn aroma van teer en rozen daarnaast heeft hij aards tonen die op de geur van truffels lijkt
maar ook zwarte peper, violen, munt en nog meer kruiden en specerijen zijn aanwezig.

Barolo, Nebbiolo, Cesare Pavese, Piemonte, 2014

99,00

Deze Barolo is robijnrood van kleur met oranje schakeringen. De Nebbiolo staat bekend om zijn aroma van teer en rozen daarnaast heeft hij aards tonen die op de geur van truffels lijkt
maar ook zwarte peper, violen, munt en nog meer kruiden en specerijen zijn aanwezig.

ROOD AMERIKA:
Zinfandel, Hess Select, Californië, Mendocino Count, 2017

49,50

uitnodigende aroma’s van rode en zwarte bessen, frambozen en kruidige geuren van eucalyptus, munt, lavendel en zwarte peper. De smaak is elegant en rond, vol sappig rood en donker
fruit met een vleugje kruidigheid en rijpe tonen van tabak en cederhout. Eindigt in een warme lange afdronk met tonen van zoethout en zwarte peper.

ZOET:
Palacio Bornos Semi-Dulce, Sauvignon Blanc, Rueda, Spanje, 2018

6,75

Gemaakt van de sauvignondruif die in Rueda zeer aromatisch fruit geeft. Uitbundige neus van vers wit fruit. Licht zoet met tonen van groene appel, papaja en grapefruit. De wijn heeft een
ideale balans tussen extract en verfijning.

Golden Spiral ‘ice’ Auslese, Riesling&Silvaner, Rheinhessen, Duitsland, 2011

6,60

Voor deze Auslese uit het Duitse Rheinhessen worden alleen rijpe druiventrossen of druiven gebruikt met zogenaamde edele rotting (pourriture noble). De wijn is deels met bevroren
druiven gemaakt. De wijn heeft een mooi gouden kleur en een licht stroperige en romige consistentie. Met aroma’s als honing, abrikoos en exotisch fruit.

Rivesaltes ambré 17 ans d’age, Maison Parcé Frères, Rousillon, Frankrijk, 1998

6,20

Uitbundig parfum met geuren van cacao, karamel, kaneel en iets van tabak. In de smaak komen deze haast hartige , kruidige tonen samen met rijp geel fruit. De indrukwekkende afdronk
houdt secondelang aan! Gemaakt van Grenache blanc, Grenache gris, macabeo

Tschida Spätlese, Merlot, Burgenland, Oostenrijk, 2017

5,50

Spannende typische neus van rijpe frambozen en zwarte bessen met kruidige aspecten en een vleugje lavendel. In de mond heerlijk gekonfijte sinaas, lichte nougat als ook mooi rood fruit.
Erg gevarieerd. De afdronk is elegant door de fijne lichte zuurgraad in combinatie met subtiel gedoseerde restsuiker.

Madeira, Boal 5 year old, Malvasia, Vinhos Barbeito, Portugal

5,95

De goudkleurige wijn heft warme aroma’s van geroosterde amandelen, honing, en een lichte rokerigheid. In de smaak is de wijn zwoel en zoet met tonen van gekarameliseerde suiker en
ronde frisse zuren in de afdronk. Dik en weelderig van karakter, maar met een verfrissende elegantie.

Niepoort Ruby Port Douro, Portugal

5,25

De wijn is fris jong en fruitig van karakter en is bedoeld om jong te drinken. Donker rood van kleur met levendige aroma’s van rijp zwart fruit en een mooie mineraliteit. Een complexe en
tegelijkertijd een zeer drinkbare port met fantastische smaak concentratie en een goede balans. Gemaakt van Sousao, Tinta Amarela, Tinto Cão, Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta
Francisca

Niepoort Tawny Port, Douro, Portugal

6,10

De Tawny port is steenrood van kleur met tawny accenten. De wijn heeft een delicaat, nootachtig aroma met gedroogde vruchten en karamel. Jong en fruitig va karakter met zoete zachte
tannines en een lange afdronk. Gemaakt van Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Francisca, Tinta Amarela, Sousão, Tinta Roriz

Niepoort white Port, Duoro, Portugal

5,25

Frisse nootachtige aroma’s en delicate tonen van ingetogen fruit. In de mond is hij medium zoet met een perfecte balans tussen aroma’s en alcohol die de wijn een prachtige structuur
geeft. Gemaakt van Malvasia, Viosinho, Gouveio

Niepoort Dry white Port, Duoro, Portugal

5,50

De verschillende wijnen rijpen minstens 3.5 jaar in kleine eikenhouten vaten voordat ze uiteindelijk worden geblend tot de Dry white Port. Het resultaat is goudkleurige wijn met een
heerlijk volle smaak van noten en amandelen die overgaat in een frisse geconcentreerde afdronk. Gemaakt van Côdega, Rabigato, Viosinho, Arinto and Gouveio

Niepoort Tawny 10 jaar gerijpt Douro, Portugal

8,25

De wijn is prachtig licht steenrood van kleur met bruine accenten. In smaak en geur complex met aroma’s van sinaasappel en mandarijn schilletjes en tonen van toffee caramel en honing
vol en dik van structuur boordevol zoet fruit en een eindeloze zijdezachte afdronk. Gemaakt van Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Francisca, Tinta Amarela, Sousão, Tinta
Roriz (gemiddelde leeftijd stokken 60 jaar)

