‘t Vingerling
Droge witte wijnen per glas
Prosecco – Veneto – Italië
Aromatisch, fris en droog.

€ 5,00 / € 27,50

Pinot Grigio – Villa Pozzi - Sicilië – Italië
€ 4,25 / € 19,75
Heerlijk fris, vol, exotisch van smaak. Rijp exotisch fruit zoals ananas, sinaasappel,
rijpe perzik en peer. De afdronk is licht kruidig door de kenmerkende grigio kruidigheid. Als
aperitief om door te schenken bij vis-, schaaldier-, gevogelte gerechten, asperges en salades uit de
Europese- en Aziatische keuken.
Misty Cove – Sauvignon blanc - Marlborough - Nieuw Zeeland
€ 4,75 / € 23,50
Grassig en groen,droog met tonen van passievruchten en kruisbessen.
Een allemansvriend die heerlijk smaakt bij schaal- en schelpdieren en lichte visgerechten.
Ardèche Chardonnay - Louis Latour - Frankrijk
€ 4,75 / € 23,50
De met zorg gekozen Chardonnay-stokken uit de Bourgogne leveren een heerlijke,
prettige en volle, soepele witte wijn die sterke verwantschap vertoont met bekende
blanke Bourgognes. De geur doet denken aan rijpe citrusvruchten en honing.
De afdronk is noot-amandelachtig en prettig droog. Door het volle karakter past
deze wijn bij gerechten zoals paté, volle visgerechten en schaaldieren.

Rode wijnen per glas
Crucero Carmenère Classic – Chili
€ 4,25 / € 19,75
Donker paarsrood van kleur. Intens, veel donker fruit in de neus. Rijpe bramen,
iets witte peper en een kruidige toon, kenmerkend voor carmenère druif.
Ronde, rijpe tannines, lekkere volle rode wijn.
Passo del Sud - Puglia - Italië
€ 4,50 / € 22,50
Een blend van primitivo, negroamaro en nero di troia. De druiven worden na de oogst
gedurende 4 weken op lage temperatuur opgeslagen. Hierdoor drogen de druiven in en
ontwikkelen ze specefieke aroma’s. Een kleine “Amarone”uit het zuiden dus. Rijping op Frans
eikenhout gedurende 10 maanden. Volle maar niet te zware wijn met veel fruit en een klein zoetje.

Rosé wijn per glas
Pasqua Rosé – Puglia – Italië
€ 4,25 / € 19,75
Vriendelijk, toegankelijk, volfruitig en verfrissend. Deze milde, droge rosé uit de kuit van de
Italiaanse laars is verrukkelijk in evenwicht. Naast de zachte aroma's van rijp rood proef je de
opwekkende, fijne zuren. Een wijn die niet snel verveelt en dus makkelijk doordrinkt.
Made in Provence (MIP) - Provence – Frankrijk
€ 6,00 / € 29,50
Een heel licht getinte rosé met in geur en smaak rood fruit, citrus en rozeblaadjes.
Prachtig glas wijn gemaakt van cinsault, syrah en grenache !

