WIJNKAART RESTAURANT BASTILLE
Huiswijnen

Mousserende wijnen

Herkomst

glas

fles

Cava Aretey Brut
Spanje
6.00 35.00
Deze heerlijk verfrissende cava is gemaakt van de Macabeo, Parellada en Xarel-lo druiven. Hij heeft
een mooie goudgele kleur met een verfrissende geur als appel en brioche. Lekker zuiver met
verfijnde bubbeltjes en witte perzik in de afdronk.
Witte wijnen
Kleindal, Chenin blanc, Robertson Valley
Zuid Afrika
3.90 19.50
Deze heerlijke Chenin blanc is zeer aromatisch met tonen van ananas, citrus en iets nootachtig,
aandronk is verfrissend, heeft wat banaan en zachte peer met in de afdronk een verrassend wit
pepertje.
Quinta Do Casal Monteiro, Almeirim
Portugal
3.90 19.50
Mooie witte wijn gemaakt met 50% Arinto en 50% Fernão Pires, heerlijk stuivende geur met
abrikozen,witte perzik en zoete appel. Deze wijn heeft op een leem/zandbodem gerijpt waardoor
deze wijn een mooie frisheid opbouwt. Afdronk heeft hij een aangenaam citrusbittertje.
Rosé

Kiwi Cuvée Bin 520, Cabernet Franc, IGP Val de Loire
Frankrijk
3.90 19.50
Zalmroze van kleur. Uitdagende geur, waarin veel fruittonen zoals die van frambozen. De smaak is
sappig en elegant met lekkere, frisse fruitzuren in de afdronk.
Rode wijnen

Kleindal, Ruby Cabernet, Robertson Valley
Zuid-Afrika
3.90 19.50
Deze mooie volle rode wijn heeft in de geur tonen van rijp fruit en bosbessen/cassis. Heerlijk zachte,
zwoele wijn met bramen en een lichte toets van zwarte peper.
Quinta Do Casal Monteiro, Almeirim
Portugal
3.90 19.50
Deze verrassend lekkere rode wijn is gemaakt van 40% Touriga Nacional, 30% Merlot en 30% Syrah.
Heeft een leem/zanderige terroir gehad. Donker en rood fruit met pepers in de neus, zachte en zeer
fruitige aandronk. Goede balans qua zuren met een aangename zachte tannine in de afdronk.

Witte wijnen

Kaartwijnen

Per fles: 32.50
per glas: 6.50
Red Heads ’’Yard Dog’’ – Chardonnay, Riesling, Verdejo – Barossa, Australië

Lekkere allemans vriend die in zijn geur begint met heerlijke witte bloesem tonen en steenfruit, vol
en romig van smaak met vooral perzik, abrikoos en tropische vruchten. In zijn afdronk een fris
citroenzuurtje die de wijn mooi in balans houdt. De druiven komen van wat oudere wijnstokken die
ze na enige tijd weer aandacht geven en passie insteken om deze heerlijke wijn te creeën.
Per fles: 27.50
per glas: 5.50
Bergsig Estate – Gewürztraminer – Breedekloof, Zuid-Afrika

Deze Zuid-Afrikaanse Gewürztraminer heeft een heerlijke aromatische geur wat doet denken aan
rozen en lychee en vanille, ook citrusfruit is heel herkenbaar in zijn geur en smaak. Hij is frisser en
subtieler in zijn zoetheid dan de bekende Gewürztraminer uit Duitsland.
Zijn smaak is erg tropisch met tonen van mango en guave, het geeft een rijk maar zuiver mondgevoel
met een frisse rijpe finale.
Per fles: 29.50
per glas: 6.00
Les Bertholets Grande Reserve – Chardonnay – Languedoc, Frankrijk

Heerlijke Chardonnay die in zijn geur aangename brioche en boter tonen met zich meebrengt.
Zijn goudgele kleur laat al zien dat het een lekkere volle wijn is. Smaak is vooral tropisch en rijp geel
fruit met een zacht mondgevoel. Tijdens het produceren van deze wijn ondergaat hij een houtrijping
van 6 maanden. Daardoor wordt hij robuuster en filmender met subtiele vanille tonen in zijn lange
en plezierige afdronk.
Per fles: 27.50
per glas: 5.50
De Bortoli – Semillon, Chardonnay – New South Wales, Australië

In de geur van deze heerlijke australische wijn komt voornamelijk de Semillon heel goed naar voren
met herkenbare tonen van perzik, mango en abrikoos. In zijn smaak aangename tonen van kweepeer
en meloen met subtiele kruiden voor een stevig karakter. De afdronk brengt wat kruidig hout met
zich mee en is licht filmend.
Per fles: 32.50
per glas 6.50
Paolini Filara 72 – Catarratto – Sicilië, Italië

Mooie frisse en kruidige wijn. Een heerlijke complexe geur met tonen van citrus, lichte vanille en rijpe
banaan. Smaak brengt veel tropisch fruit met zich mee zoals rijpe gele perzik, ananas en rijpe peer.
Vooral door zijn 3 maanden houtopvoeding wordt de wijn rijper in zijn totaliteit en krijgt daardoor de
rijpe fruittonen. In zijn afdronk een verrassende witte peper die hem kruidig/pittig maken, met
passende zuren die de wijn goed in balans brengen.
Per fles: 29.50
per glas 5.90
Chateau d’Aigueville – Viognier, Clairette, Roussanne, Grenache blanc – Côtes du Rhône, Frankrijk

Heerlijke Rhône wijn die in zijn geur veel witte bloemen en rijp steenfruit heeft. Smaak is complex en
aangenaam fruitig. De Viognier maakt de afdronk pittig, de 2 andere Rhône druiven zorgen juist voor
een elegante stijl. De familie Coulon van het wijnhuis d’Aigueville zijn ook eigenaren van het
welbekende wijnhuis Beaurenard in Châteauneuf-du-Pape waar zeer goede wijnen vandaan komen.

Per fles: 34.50
per glas: 7.50
Heritage Blanc – Rolle, Ugni Blanc – Provence, Frankrijk

Mooie licht goudgele witte wijn uit de Provence. Heerlijke frisse geur met veel bloesem en rijp wit
fruit zoals peer en banaan. Mondgevoel is verrassend fris met ook de hint naar rijp wit fruit en een
lichte zweem van honing in zijn smaak. Daarnaast veel mineralen in zijn afdronk en een verrassende
‘’salty’’ touch met een kruidigheid die wat neigt naar pittig.
Per fles: 29.50
per glas: 5.90
Bodegas Enguera, Casa Lluch – Verdil – Valencia, Spanje

Deze spaanse goede wijn bestaat voornamelijk uit de lokale druif verdil, hij wordt aangevuld met een
klein beetje chardonnay, sauvignon en viognier.
De wijn komt meteen binnen, de geur is licht rokerig met een zweem van honing, meloen en groene
vijgen. Smaak heeft veel sappig fruit en doet denken aan fruitdropjes die meegaan in zijn rijke maar
frisse afdronk door het prettige limoenzuurtje.
Per fles: 29.50
Per glas 5.90
De Linie – Riesling, Gewürztraminer, Pinot Noir en Pinot Blanc - Noord-Brabant – Nederland

Sprankelende Nederlandse witte wijn gemaakt van de Riesling, Gewürztraminer, Pinot Noir en de
Pinot Blanc. Deze wijn wordt gemaakt in Made, Noord-Brabant. Bijzonder is deze witte wijn van
eigen bodem om zijn mooie aroma’s van witte bloemen, abrikoos, honing, meloen en iets wat
caramel. In de smaak heeft de wijn sappige en frisse tonen van grapefruit, peer en rijpe appel.
Per fles 29.50
Per glas 6.00
Winzer Krems Classic – Grüner Veltliner - Niederösterreich – Oostenrijk

Knisperende frisse witte wijn gemaakt van 100% Grüner Veltliner druiven.
De wijn heeft een heerlijke frisse geur waarin je groene appels, wit fruit, limoen en zelfs wat anijs
waarneemt. Zoals Grüner Veltliner hoort heeft hij mooie passende zuren met lekker wat abrikoos,
appel en een licht pepertje in de afdronk.
Per fles 24.50
Per glas 4.90
Kiwi Cuvee Bin 36 – Pinot Grigio – Veneto – Italië

Lekker verfrissende Pinot Grigio met in de geur zacht exotisch fruit zoals mango en ananas met hints
van anijs. Deze witte wijn heeft een heerlijk fris mondgevoel met lekker wit fruit, citrus schil en
groene appel. De afdronk van deze lekkere Pinot Grigio heeft onder andere perzik en een kruidige
hint van gember.
Per fles 29.50
Per glas 5.90
Tariquet – Sauvignon Blanc – Côtes de Cascogne – Frankrijk

Één van de modernste wijnhuizen ter wereld die oorspronkelijk begonnen zijn met het maken van
Armagnac. Nu in deze tijd zijn ze wereldberoemd om hun heerlijke witte wijnen. Bij ons nu ook de
heerlijk verfrissende Sauvignon van Tariquet met een stuivende bloemige geur, denkend aan witte
bloemen en buxus. In de smaak neigt hij naar wat geconfijt fruit en rijpe druiven met tonen van
mineraliteit. Afdronk is lekker fris met goede passende zuren en tonen van kruisbessen.

Per fles 29.50
Per glas 5.90
Tariquet – Chardonnay – Côtes de Cascogne – Frankrijk

Één van de modernste wijnhuizen ter wereld die oorspronkelijk begonnen zijn met het maken van
Armagnac. Nu in deze tijd zijn ze wereldberoemd om hun heerlijke witte wijnen. Bij ons nu ook de
heerlijke tropische Chardonnay. In de neus lekker boter en vanille met veel gedroogd fruit. De smaak
heeft ook fruit zoals ananas en mango met iets nootachtigs o.a. door zijn rijping op frans eiken vaten.
Per fles 37.50
Per glas 7.50
Amedea – Albana – Romagna - Italië

Deze fan-tas-tische witte wijn is erg rijk aan tropisch fruit. In de geur is hij lekker fruitig met tonen
van ananas, oranje bloessem en jasmijn. Een heerlijk zacht banaanachtig mondgevoel. Door zijn 6
maanden houtrijping op frans eiken wordt deze wijn intens genieten vanwege zijn heerlijke tonen
van abrikozenjam en honing.
Per fles 32.50
Per glas 6.50
Boutinot – Clairette, Grenache blanc, Viognier,Marsanne,Roussanne, Bourboulenc – Rhône – Frankrijk

Zeer verfijnde Franse witte wijn volledig gerijpt door de warme zomerzon gemaakt van de Rhône
druiven Clairette, Grenache Blanc, Marsanne, Roussanne, Bourboulenc en om er een kruidige touch
aan te geven hebben ze een klein vleugje viognier bijgedaan. De geur is rijk aan bloemen en tropisch
fruit ook het tropisch fruit komt terug in de smaak met heerlijk vers fruit zoals peer, meloen, appel en
citrus. Deze wijn dankt zijn perfectie onder andere aan 6 maanden houtrijping die hij kijgt ( 25% ). De
ene helft wordt gerijpt in nieuwe frans eiken vaten en de andere helft in gebruikte houten vaten.
Per fles 34.50
Per glas 7.50
Casa Silva Angostura – Chardonnay – Colchagua Valley – Chili

Deze handgeplukte Chardonnay uit Chili is boterzacht is heerlijk exotisch. De geur heeft wat perzik,
peer en limoen. Smaak heeft een mooie frisheid met tonen van citrus. 30% van de wijn verblijft 6
maanden in frans eiken houten vaten.
Mede door het aanwezige hout krijgt deze wijn een lange en complexe afdronk met rokerige tonen,
boter en vanille.
Per fles: 39.90
Per glas 8.50
Spice Route – Viognier – Swartland, Zuid-Afrika

Deze Viognier is er één die je geproeft moet hebben. Deze wijn bestaat uit 100% viognier en is vergist
op frans eiken vaten waarna hij nog 10 maanden op de lie heeft gerijpt. Dit geeft een volle en
complexe smaak. De geur is mooi zacht met tonen van rijp tropisch fruit, vanille en een zweem van
witte bloesem. In de smaak komt ook dit rijpe fruit weer tevoorschijn met een vleugje groene
kruiden en witte peper in de afdronk.
Per fles: 26.50
Per glas 6.00
Zambartas – Xynisteri – Paphos, Cyprus

Deze nieuwe wereld wijn bestaat uit 100% Xynisteri. Door deze druiven in roestvrijstaal de
fermenteren komt het fruit en het karakter van deze mooie Xynisteri druif tot zijn recht in deze
verfrissende wijnstijl. De geur is heerlijk aromatisch met herkenbaar fruit zoals perzik, lychee en
geroosterde kaneel. De smaak heeft wat gedroogde appel, perzik en grapefruit. De lange afdronk
zorgt voor wat minttonen en lichte pepertjes.

Rosé wijnen
Per fles: 34.50
per glas: 6.90
Estandon Heritage – Syrah, Cinsault,Grenache – Provence, Frankrijk
Een rosé zoals je mag verwachten uit de Provence met een mooie heldere zalmroze kleur.
Zijn geur is bloemig en heeft de frisheid van wit fruit zoals wilde perzik waarna zijn aandronk en smaak fruitig
wordt met tonen van frambozen en een lichtzoetje van de aardbei. Fruitige afdronk met het pit van witte
pepers die hem kruidig doet overkomen.

Rode wijnen

Per fles: 28.50
per glas: 5.75
Adega de Vila Real – Tinta Barroca, Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional – Douro, Portugal

Mooie robijnrode wijn met aroma’s van rijp rood fruit en zwarte pepers. In zijn smaak zeer fruitig
met typerend donkere bramen en een spicy touch met tonen van cederhout, laurier en zwarte
pepers. Zijn afdronk heeft lichte zoethout tonen en maakt het tot een zachte finale.
Per fles: 27.50
per glas: 5.50
Giarola, Saint Valery – Corvina Veronese – Verona, Italië

Hele fruitige rode wijn met in zijn geur aartse tonen zoals rode biet en cederhout. Smaak is vooral
veel fruit zoals bramen, donkere kersen en frambozen met een zoutige touch die doet denken aan
lakrisal. Gepaard met lekkere specerijen maakt het tot een kruidige wijn met in zijn afdronk zoethout,
cederhout en zwarte peper die hem een spicey touch geven.
Per fles 38.50
Per glas 8.00
Avondrood – Regent – Wekerom, Nederland

Deze verrassend lekkere nederlandse rode wijn is 100% op biologisch geproduceerd van de Regent.
Het leuke aan deze wijn is dat deze afkomstig is vanuit onze biologische kalfsproducent. Deze wijn
sluit dan ook naadloos aan bij een heerlijk stuk kalfsvlees.
De wijn heeft in de geur veel rood fruit met een rokerige zweem. Het mondgevoel is droog en stevig
met wat groene kruiden in de smaak. De afdronk is gemiddeld tot lang met behoorlijk wat tannine.
Per fles 34.50, halve fles (0.375L) 18.95
Marqués de Cáceres – Tempranillo – Rioja, Spanje

Deze prachtige Rioja wordt gemaakt van 100% Tempranillo die volledig handgeplukt worden.
Deze wijn krijgt een houtrijping van 14 maanden in frans eiken vaten om een mooie complexiteit te
krijgen met fijne tannines. Na deze houtrijping wordt deze wijn nog 12 maanden op fles gerijpt
voordat hij uitgebracht wordt. De geur heeft vooral donkerfruit zoals bosbessen, bramen en kersen.
Heerlijk zachte smaak met rood fruit, houttonen en vanille in de afdronk.
Per fles 47.50
Per glas 9.95
Orione – Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella – Valpolicella, Italië

Deze geweldige rode wijn is echt intens genieten. Hij wordt gemaakt van 65% Corvina Veronese, 20%
Corvinone en 15% Rondinella. Deze wijn wordt middels een bijzondere methode gemaakt, namelijk
deze druiven krijgen een 2e vergisting waardoor de body, kleur en alcohol toeneemt in de wijn.
Hierna krijgt de wijn nog een houtrijping van 12 maanden op frans eiken en een rijping op fles van 6
maanden voor deze uitgebracht wordt. De geur heeft duidelijk vanille, caramel en donkerfruit. De
smaak heeft mooi cacao, pruimen, geconfijt fruit en vanille. Zijn lange afdronk is rijp en zeer intens.

Per fles: 29.50
per glas: 6.00
Le grand noir – GSM – Minervois, Languedoc, Frankrijk

Heerlijke rijke en volle rode wijn van 60% Grenache, 35% Shiraz en 5% Mourvedre.
De Mourvedre zorgt voor de heerlijke parfumerende geur die overeen komen met viooltjes en
donkere kersen. De smaak is fris en fruitig en zorgt dan ook voor een rijp mondgevoel met tonen van
rijpe bramen en pruimen die we te danken hebben aan o.a. de Grenache, waar juist de Shiraz weer
zorgt het kruidige pitje zoals zwarte peper en in zijn verfijnde afdronk tonen van laurierdrop.
Daarnaast is dit wijnhuis met deze wijn de eerste en nog steeds de enige in deze regio met deze
bijzondere assemblage.
Per fles: 29.50
per glas: 6.00
Feudo Arancio – Syrah, Nero d’Avola – Sicilië , Italië

Intense zwoele italiaanse wijn met een donke paarse kleur en een goddelijke geur die heel veel fruit
in zich heeft zoals kersen, bramen, pruimen en rode bessen. Zijn smaak is rond en geeft een romig
mondgevoel met tonen van zoete specerijen en hints van tabak en vanille door zijn verfijning in hout.
In zijn afdronk herkenbaar cacoa en fijne rijpe tannine met mooie zuren die de wijn goed in balans
brengen.
Per fles: 34.50
Per glas: 6.90
Niepoort – Verschillende druivenrassen – Douro, Portugal

Niepoort is één van de bekendste en naar onze mening ook één van de beste wijnhuizen in Portugal.
Deze top wijn is gemaakt van o.a. Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Tinta Barocca en
Tinta Cão. 20% van de wijn ondergaat een Frans eiken rijping van 12 maanden. De wijn heeft een
verrassende geur met veel zoet rood fruit en rijpe kersen. Daarna een mooie kruidigheid zoals o.a.
tijm, kervel en in de afdronk fijne tannine met tonen van laurierdrop.
Per fles 27.50
Per glas 5.50
Calmel&Joseph – Carignan – Languedoc, Frankijk

Deze bijzondere franse wijn wordt gemaakt van 100% Carignan druiven. Deze worden handgeplukt
en pas geperst wanneer deze samengevoegd zijn en de tanks ingaan om te gisten. Voor de Carignan
was 2016 een extreem heet en droog jaar waardoor een explosie van rood fruit ontstaat met kruidige
tonen van kaneel en pepers in de geur. De smaak is krachtig, mooie pepers, zwart rijp fruit en
afdronk is kruidig met tonen van laurierdrop.
Per fles 24.50
Per glas 5.00
Barrique d’Or – Merlot – Languedoc, Frankrijk

Mooie Merlot druiven afkomstig uit de Languedoc. Hij heeft een dieprode kleur met een violette tint.
De geur is heerlijk fruitig en zacht met bramen, bosvruchten en zwarte bessen. Smaak is zacht en
rond en heeft de heerlijke tonen van pruimen, vijgen en ietwat kaneel. Afdronk is lang en zacht en
heeft de herkenbare smaak van zoethout en laurierdrop. Door zijn korte houtrijping wordt hij nóg
verleidelijker met een vleugje vanille.
Voor de merlot liefhebbers een echte aanrader!

Per fles 47.50
Per glas 9.95
Spice Route Chakalaka – 6 druivensoorten – Swartland, Zuid-Afrika

Deze intens lekkere rode wijn bestaat uit 41% Syrah, 17% Carignan, 15% Mourvèdre, 10% Grenache,
10% Petite Syrah en 7% Tannat. 6 mooie karakteristieke druiven. Na de gisting krijgen alle
druivensoorten voor ze bij elkaar komen een opvoeding van 12 maanden op frans én amerikaans
eiken. Na deze rijping worden ze geblend. De geur in deze wijn heeft tonen van pruimen, rijp zwart
fruit en kruidnagel. Het mondgevoel geeft een rijke structuur, heerlijk rijp fruit en vanille met in zijn
lange afdronk fijne zwarte pepers en rijpe tannines.
Per fles 28.50
Per glas 5.90
Tarapaca – Carmenère, Cabernet-sauvignon – Maipo Valley, Chili

Deze Chileense schone wordt gemaakt van 94% Carmenère en 6% Cabernet-sauvignon.
De Cabernet-sauvignon in deze wijn wordt gebruikt om de natuurlijke zoetheid van de Carmenère in
balans te brengen. Tijdens de verouderingsfase wordt 65% van de 2 druivensoorten 8 maanden in
Frans, Amerikaans en Hongaars eiken gerijpt. En de overige 35% verblijft in roestvrijstalen tanks om
de frisse fruitigheid in de wijn te behouden. De wijn heeft een heerlijke geur met pruimen, bramen,
zwarte peper en leder. Heerlijk zoete specerijen, chocolade en rijp zwart fruit in de smaak. Een lange
afdronk met rijpe en zachte tannine, zoethout en zwarte pepers.
Per fles 37.50
Grace Vineyard – Merlot, Cabernet – Shanxi, China (ong 550 km ten westen van Peking)

Deze nieuwe Chinese wijn wordt gemaakt van 60% Cabernet-sauvignon, 30% Merlot en 10%
Cabernet-Franc. Het is een frisse fruitige wijn die in zijn geur zwart fruit heeft zoals bosbessen en
bramen. In de smaak is de wijn lekker soepel met sappig rood fruit en levendige zuren. Zachte
caramel en zoethout in de afdronk.
Per fles 64.50
Gadia Barolo – Nebbiolo – Monvigliero, Italië

Deze intense Barolo bestaat uit 100% Nebbiolo druiven. De wijn heeft een prachtige rode kleur met
een oranje ondertoon. Deze wijn krijgt een opvoeding van 24 maanden op Frans eiken vaten waarna
de wijn nog eens 12 maanden op fles rijpt voor de wijn uitgebracht wordt. Zijn zwoele geur met
tonen van wilde rozen en zoethout nemen je mee in zijn smaak met bomvol fruit en een vleugje
kruidigheid. Met zijn 15% alcohol is het een stevige wijn maar zeker de moeite waard.
Per fles 79.50
Amarone Della Valpolicella – 3 druivensoorten – Verona, Italië

Deze prachtige amarone uit 2009 is puur genieten. Deze overheerlijke amarone wordt gemaakt van
60% Corvina Veronese, 25% Corvinone en 15% Rondinella. Vanaf halverwege September worden de
druiven met de hand geoogst en pas tegen het einde van Januari langzaam geperst en gegist in tanks.
Waarna deze wijn 48 maanden in zowel kleine als grote Frans eiken vaten wordt gerijpt. De kleur is
intens robijnrood, heerlijk aromatische geur met rijpe kersen, pruimen en gedroogde bloemen. De
smaak is fluweelzacht met tonen van caramel, zoethout, rood fruit, vanille en zoete specerijen.
Afdronk is zeer lang en mooi rond.

Port
Amãvel Tawny Reserve
Portugal
5.50
Onder andere zorgen de druiven soorten Tinta Barocca, Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz
dat deze rijke port een heerlijke beleving geeft in het glas. Deze port heeft fijne geroosterde en
houtachtige smaken, denk hierbij aan geroosterde koffie en gebrande noten. Specerijen zoals kaneel,
vanille en cacao maken zijn rijke lange afdronk.
Niepoort Ruby Port
Portugal
5.50
Naar onze mening een perfecte Ruby port door zijn robijnrode kleur die opgroeit in grote houten
vaten. Deze port is lekker fris en heerlijk fruitig met aroma’s van vers fruit zoals bosbessen, kersen en
aardbeien. Smaak en afdronk zorgen voor een beleving van hiervoor beschreven fruit en chocolade
tonen. De druiven Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Francisca, Tinta Amarela,
Sousão, Tinta Roriz zorgen onder andere voor deze levendige jonge port.
Niepoort Late Bottled Vintage Port
Portugal
6.50
Deze rijke port is voornamelijk gemaakt van de Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Cão, Tinta
Francisca, Tinta Amarela, Tinta Roriz.
Dieprood van kleur en heerlijk aromatisch met vooral zwarte kersen en bramen. Mooi complex en
goed in balans met in de finale heerlijk bosfruit, mokka en aangename zuren.
Amãvel Costa White Port
Portugal
5.50
Goed gebalanceerde witte port met onder andere Viosinho, Malvasia, Verdelho en Códega.
Heerlijke bloemige geur met tonen van citrus, meloen en perzik. Mondgevoel is fluweelzacht met
tonen van witte chocolade, caramel en ook citrus die naar voren komt. Mooie lange afdronk met
zachte houtachtige nuances en amandelen.

Royal Oporto Colheita 2000
Portugal
9.95
Dit is een erg rijke port van vooral de Touriga Nacional, Touriga Franca en Tinta Roriz.
Hij heeft een prachtige licht bruine kleur door zijn vele jaren opvoeding op eikenhout. De geur is
zacht en complex met tonen van krenten en rozijnen. Smaak heeft gedroogd fruit zoals sinaasappel,
dadels en een vleugje lavendel. Een heerlijk lange afdronk met zachte caramel.
Dessertwijnen wisselen bij ons regelmatig. Wij adviseren u graag wanneer u graag een bijpassende wijn bij uw
dessert wenst.

