Onze
wijnen

De Fabriek

Witte wijn

Domerval
Pays d'Oc IGP, Frankrijk
Chardonnay, Viognier

Klein avontuur
West-Kaap, Zuid-Afrika
Chenin blanc
Geurig, tropische fruiten met een zachte
Muscat aroma.

Glas 4.3
Fles 21.5

Glas 5.7

Carcassonne, Frankrijk

Fles 28.5

Domaine Guenault

Glas 6.5

Loire, Frankrijk

Sauvignon Blanc

Een prachtige, goudkleurige, subtiele wijn met
enerzijds bloemige aroma's van kamperfoelie
en acacia en anderzijds frisse citrustonen. De
afdronk heeft mooie houttonen

Pinot Grigio Borga

Robbers & van den Hoogen
Chardonnay
Jonge wijn op eikenhouten vaten, een
heerlijke geur van fruit en vanille. Met een
mild karakter.

Fles 35.0

Fles 32.5

Delle Venezie DOC, Italië

Fles 35.0

Pinot Grigio

Deze wijn bevat rijke aroma's van geel fruit,
peer en bloesem. Met een smaakvolle en
evenwichtige, mineralige en lange afdronk.

Zoete witte wijn
selbach

Aangenaam fris met een intrigerend parfum,
waarin fruit, kruidbessen, appels en jong gras in
geur en smaak uw smaakpapillen zullen
veroveren.

Bernkastel Duitsland

Glas 4.3

Müller-Thurgau, Silvaner

Fles 21.5

Veracruz

Cuvée petite fleur

Rueda, Spanje
Verdejo, Viura, Jerez Palomino

Heerlijk zoete witte wijn uit de Moezel-streek.

Glas 6.5

Fles 32.5
Een volfruitige smaak met aroma's van citrusfruit,
bloesem en kruiden, een licht zeer aangenaam
bittertje en een lange afdronk.

Rheinland-Pfalz, Duitsland
Riesling, Sauvignon Blanc
Een geweldige balans tussen de levendige
frisheid van riesling en de fruitsmaken van de
sauvignon blanc. Ook heerlijk als dessertwijn.

Glas 6.5
Fles 32.5

Rosé

Rode wijn

Klein avontuur

Klein avontuur

West-Kaap, Zuid-Afrika

Glas 4.3

West-Kaap, Zuid-Afrika

Glas 4.3

Shiraz
Aangenaam van kleur, geurend naar rood
fruit en aardbei. Een fruitig smaakpalet.

Fles 21.5

Pinotage, Cabernet Sauvignon
Dieprood van kleur, geurend naar
rode bessen, vanille, chocolade en mokka.
Zacht kruidig en vol van smaak.

Fles 21.5

Saint Hilaire Héritage rosé
Provence, Frankrijk
Grenache, Syrah
Frisse roséwijn, fruitig en opvallend
aromatisch met een elegante fruitige
smaak.

Fles 32.5

Blauwer Zweigelt
Oostenrijk

Glas 5.7

Fles 28.5
Zweigelt
Deze Zweigelt is fruitig droog. Valt op door kersen
aroma's rode bes en zachte taninnes.
Fluweel achtig in de mond.

Domerval

Languedoc, Frankrijk
Merlot

Glas 6.5
Fles 32.5

Stevige wijn met diep paarse en rode kleur.
Tonen van rood en zwart fruit, kersen, bessen en
pruimen. Zachte tannine en kruidige afdronk.

Paggio Pasano
Puglia, Italië

Glas 6.8

Fles 34.0
Primitivo
Intens dieprood gekleurde wijn. Volle krachtige
geur en smaak van zondoorstoofd fruit. Rijke
toegankelijke wijn vol fruit met een fluwelen
afdronk die duurt en duurt.

Velenosi Prope

Montepulciano d'Abruzzo Italië

Port
Fles 35.0

Montepulciano

Mooi robijn rode Italiaanse schoonheid. In de
geur aroma's van kersen, bramen, verse
gemaakte koffie en zoethout. Hout gelagerd met
verfijnde tannines en een lange afdronk.

Stylo Garnacha old vines
Calatayud DO, Spanje

Fles 35.0

Garnacha

Op hout gerijpte wijn met een fruitige, intens,
robijn rode kleur. Fijne aroma's van rood fruit,
hints van kruiden en tonen van chocolade en
mokka. Aangename wijn met soepele tannines.

Kaiken Speciale Cuvee 2019

Vistaflores, Mendoza, Argentinië

Fles 45.0

Merlot, malbec, cabernet
sauvignon en ancelotta
Het karakter van deze Argentijnse wijn is krachtig
en verfijnd met een rijke geur van zwarte bessen,
bramen en cederhout. Vol gekonfijte fruitsmaak
met elegante tannines en houttonen.
Voor de echte wijnkenner.

Kopke
Glas 4.3
Witte port
Een veelzijdige wijn met frisse aroma's en een
heerlijke afdronk. Past uitstekend bij elk dessert.

Kopke
Glas 4.3
Rode port
Een levendige oranjebruine kleur met aroma's
van rijp en honingzoet fruit gecombineerd met
geurige tonen van vanille. Als tussendoortje of bij
een dessert.

