SPECIAAL WIJNEN
RESTAURANT “ZEEUWS VERLANGEN”

Beranger Picpoul de Pinet

Fles 0,75 l: € 24,75
Smaak: Citrus—Gele appel en milde afdronk
Lekker bij schaal– en schelpdieren en vissoep.
Oorsprong: Frankrijk, Languedoc
Alleen wijnen gemaakt van Picpoul druiven, die groeien op de kalkrijke terrassen, rondom het stadje Pinet in de Languedoc mogen zich
Picpoul de Pinet noemen. De druiven kijken uit op de mossel– en oesterkwekerijen in de Middellandse zee. De wijn is niet toevallig
een perfecte begeleider van zeevruchten. Sappige witte wijn met een verleidelijke aroma van peer, citrusfruit en zuidvruchten, gecompleteerd door een hint van specerijen.

Hiemelstiege Grüner Veltiner Smaragd
Smaak: Complex, intens en rijp geel fruit

Fles 0,75 l: € 29,75
Lekker bij gerechten met veel smaak
(Weiner Schnitzel gegrilde kip & pittige visgerechten )

Oorsprong: Oostenrijk, Wachau
Smaragd is de TOP: een wijn van optimaal rijpe druiven, minimaal 12,5% alcohol en bewaarpotentie!
Gemiddeld groen geel, open en expressief op de neus. Speels met door kruiden gedomineerde aroma’s van zwarte peper, zwarte
thee, gedroogde kruiden, wat lychees en hints van exotisch fruit. In het gehemelte complex met gelaagde aroma’s, zeer elegant met
veel drinkgenot en een lange afdronk.

Domaine Louis Moreau petit Chablis

Fles 0,75 l: € 34,75
Oorsprong: Frankrijk, Bourgogne
Smaak: Zeer fruitig—Citrus—Abrikoos en rijpe peer
Lekker bij (geiten)kaas, pasta met vis & schaal– en schelpdieren
Chablis noemt men ook wel ‘oesterwater’: de frisse minerale smaak van deze Chardonnay past namelijk erg goed bij schelpdieren. Petit Chablis is zeer fris en aromatisch, presenteert Petit Chablis-wijn een fruitige en dynamische neus met een vleugje appel
en citrus. In de mond wordt een mooie smaakaanval gecombineerd met een rond en fijn verhemelte.

Santa Alicia Gran Reserva Carmenere 2017

Fles 0,75 l: € 24,75
Smaak: kruiden, peper, zwart fruit, rijpe kersen—kaneel
Lekker bij: pittig vlees, steak, hamburgers, bbq & chocolade
Oorsprong: Chili
95% Carmenère, 5% Syrah. Voor wie houdt van krachtige volle rijke rode wijn. Zeer goed in balans met in de smaak mokka, vanille,
chocolade en toast. Een galante wijn met een volle smaak en lange afdronk. Hoge kwaliteit, om van te genieten! Het is een wijn met
meerdere awards en is verbluffend goed voor zijn prijs. 14 maanden gerijpt op frans eiken. Bewaarpotentieel: 5 tot 6 jaar

La Macota Malbec 2018

Fles 0,75 l: € 24,75
Lekker bij: rood geroosterd vlees, lam of kaas

Smaak: kruiden, peper, zwart fruit, rijpe kersen—kaneel
Oorsprong: Argentinië, Mendoza
La Mascota is in al zijn wijnen vooruitstrevend. Deze 100% Malbec wordt met de hand geplukt, ontsteeld en 25 dagen lang gegist in
inox tanks. Daarna volgt 6 maanden vatrust op een combinatie van Franse en Amerikaanse eik. Deze Malbec toont de veelzijdigheid
van de druif: mooi fruit, stevig wat tanninnes, maar eigenlijk niet te zwaar afgewerkt, zodat hij voor veel mensen toegankelijk blijft.

Jacques Charlet Beaujolais Villages

Fles 0,75 l: € 26,75
Lekker bij: salades, eendenborst en desserts met rood fruit

Smaak: veel rijpe rode kersen, frambozen en bessen
Oorsprong: Frankrijk, Beaujolais
Gamay is dé blauwe druif van de Beaujolais. Hij geeft een frisse en elegante rode wijn met veel fruit. Veel mensen kennen hem van
de piepjonge Beaujolais Primeur, een fruitige wijn die al een paar weken na de oogst wordt gebotteld.
Maar de Beaujolais is zoveel meer! Beaujolais-Villages is een van de meest zuidelijke wijngebieden in deze regio. Je proeft de zomerwarmte in de wijn.
De wijn is heerlijk sappig, rond en toegankelijk, tegelijkertijd verfijnd, luchtig en vriendelijk. Een perfecte wijn om het voorjaar of de
zomer mee in te luiden.

