WINE
RESTAURANT “ZEEUWS VERLANGEN”

Sauvignon Blanc
La Croisade Classic
€ 4,20
0,5 l karaf € 13,95 Fles 0,75 l: € 20,50
Zowel geur als smaak zijn fris en fruitig. Passiefruit, perzik en kruisbes voeren de boventoon, met zachte zuren in de afdronk.
Een wijn die iedereen lekker vindt, zowel als aperitief of bij visgerechten.
Chardonnay
La Croisade, Réserve Oak Aged € 5,75
0,5 l karaf € 19,75 Fles 0,75 l: € 27,50
La Croisade Réserve Chardonnay behoort tot een nieuwe generatie geconcentreerde en uitbundige wijnen,
geselecteerd in de regio Languedoc in het zuiden van Frankrijk. Deze wijn is fruitig en sappig en toont
verbazingwekkende citrus-, perzik- en perenaroma's. Deze wijn is lekker op zichzelf of bij gevogelte, zoete en zure salades.

Schmitt Söhne Bereich Bernkastel Qualitätswein
Bernkastel ligt halverwege tussen de Franse grens en Koblenz, waar de Moezel uitmondt in de Rijn.
De Bereich Bernkastel wordt voornamelijk geproduceerd van Riesling- en Müller-Thurgau-druiven, die de wijn een fruitig,
fijn bouquet geven. Het is een milde, fruitige lichtzoete wijn. Duitse wijnen harmoniëren met veel gerechten.

Cabernet Sauvignon
La Croisade Classic
€ 4,20
0,5 l karaf € 13,95
La Croisade Classic Cabernet Sauvigon komt uit de regio Languedoc, ten zuiden van Frankrijk.
Delicate zwarte bessen en peperige aroma's zijn gecombineerd tot een geconcentreerd
en smaakvol smaakpalet.

Fles 0,75 l: € 20,50

Cabernet-Syrah
La Croisade, Reservé Oak Aged € 5,75
0,5 l karaf € 19,75 Fles 0,75 l: € 27,50
Deze wijn behoort tot een nieuwe generatie geconcentreerde en uitbundige wijnen, geselecteerd in de regio LanguedocZuid-Frankrijk. Deze diep rode wijn is intens gearomatiseerd en sappig en vertoont buitengewone aroma's van bramen en
groene peper. Deze wijn is goed te combineren met met gegrild vlees, geroosterde groenten en kazen.

Gérard Bertrand Gris Blanc IGP Pays d’Oc, Frankrijk
Gekenmerkt door zijn kristallijne kleur, is gris blanc gemaakt van Grenache gris en Grenache noir druiven.
De buitengewone frisheid van deze wijn maakt het een ideale partner voor zeevruchten, salades en gegrild vlees.

Pronol Cuvée blanc
Dei Pronol N. 56
Mousserende wijn met een strogele kleur, frisse smaak en aromatische geur met hints van vers
fruit.
Geweldig als een aperitief en bij alle maaltijden.
Pronol Rosé
Dei Cuvée Privata
Roséwijn, fris en levendig in de mond. Deze wijn wordt gekenmerkt door de hints
van appel en bessen, voornamelijk frambozen en bessen.

Zie ommezijde voor onze speciaalwijnen !

