
WINE 
 RESTAURANT “ZEEUWS VERLANGEN” 

 

Sauvignon Blanc    La Croisade Classic    € 4,75  0,5 l karaf € 15,00 Fles 0,75 l:  € 22,50 

Zowel geur als smaak zijn fris en fruitig. Passiefruit, perzik en kruisbes voeren de boventoon, met zachte zuren in de afdronk. 

 

Chardonnay    La Croisade, Réserve Oak Aged  € 5,95  0,5 l karaf € 19,75 Fles 0,75 l: € 28,75 

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 , als aperitief ,of bij kip of salades. 

Schmitt Söhne Bereich Bernkastel Qualitätswein  € 4,75  0,5 l karaf € 15,00 Fles 1l:  € 27,50 

Klassieke Moezel van Riesling en Müller-Thurgau: populaire combinatie van fris zuur en fruitig zoet. Rijpkruiden zorgen voor 

meer aroma  en meer smaak, vandaar een meer expressieve en smaakvolle wijn. Milde, fruitige, lichtzoete wijn.  

 

Cabernet Sauvignon  La Croisade Classic    € 4,75  0,5 l karaf € 15,00 Fles 0,75 l: € 22,50 

Donkerrood in het glas is deze wijn, rijk en rond in de mond. In de smaak een complexiteit van rijp fruit als bessen, zwarte 

kersen met een toets van hout en vanille van de eikenhouten opvoeding. Mooi zacht en met een behoorlijke afdronk.  

 

Cabernet-Syrah   La Croisade, Reservé Oak Aged  € 5,95  0,5 l karaf € 19,75 Fles 0,75 l: € 28,75  

Toegankelijke, fruitige wijn uit het zuiden van Frankrijk. Een karakteristieke “Blend” van twee druivensoorten,die veelvuldig 

voorkomen in het zuiden van Frankrijk. Deze diepe rode wijn is intens gearomatiseerd, sappig en vertoont buitengewone 

aroma’s van bramen en groene peper. Deze wijn is lekker bij  vleesgerechten en gegrilde groenten. 

 

Syrah-Rosé   La Croisade , Frankrijk , Pays d’Oc  € 4,75  0,5 l karaf € 15,00 Fles 0,75 l: € 22,50 

Een goede rosé moet fruitig zijn - en dat is deze beslist. Zo geurt en smaakt deze droge, zacht frisse, ronde wijn naar peer en 

rijpe aardbeien.  

 

Gris Blanc   Gérard Bertrand, Frankrijk,  Pays d’Oc € 5,95  0,5 l karaf € 19,75 Fles 0,75 l: € 28,75 

Wat is er lekkerder dan een fris, fruitig glas wijn op een warme (lente) dag? Een aperitief moet je vrolijk maken en dus licht, 

fris en opwekkend zijn. Deze wijn is precies dat. Deze Gris Blanc is een elegante rosé gemaakt van de Grenache Gris.  

Een bleekroze kleur. In de neus uitgesproken fruitige tonen en de smaak is aangenaam fris door zijn frisse zuren. 

Deze wijn is goed te combineren met gebakken vis en pittige gerechten, maar ook heerlijk als aperitief.  

 

Pronol  Frizzante Blanc of Rosé      € 6,75     Fles 0,75 l: € 30,00  

Populaire bubbel: sprankelend en toegankelijk.  

Prosecco is inmiddels uitgegroeid tot een regelrechte hit. Ook deze Frizzante is een voorbeeld van een frisse licht parelende 

wijn met delicate fruittonen. Een goede balans en niet te zwaar. Ongecompliceerd en toch feestelijk door zijn milde frisheid. 

Een perfecte terraswijn en excellent als aperitief, probeer deze Frizzante ook eens bij een mooi voorgerecht.                                                                                                        

      
Zie ommezijde voor onze speciaal wijnen ! 

 
 

https://www.vivino.com/wineries/pronol

