de Liefde
Wijnkaart
Hartelijk welkom in de Liefde
Onze vinoloog Ben van de Brink staat bekend als ‘de wandelende wijnkaart’. Hij is
een echte wijnliefhebber en heeft voor iedereen een passend wijnadvies op maat.
Laat u verrassen en geniet van de Liefde.
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Witte wijnen
Huiswijn: La Qroix d’Argent – Gascogne, Frankrijk
Expressieve witte wijn met bloemen, wit fruit en citrus in het aroma. De smaak
is levendig met een lekkere melange van citrusvruchten en tropisch fruit
4,50 / 21,5
Le Versant Chardonnay – Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
Charmante Chardonnay met vanille en wit fruit in het aroma. Volle smaak,
breed en zacht met een vleugje hout in de finale

5,85 / 27,5

Le Versant Sauvignon Blanc – Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
Stuivende witte wijn, kruisbes, peer en limoen in de geur. Heel smakelijk,
krachtig en fris

5,85 / 27,5

La Misión Chardonnay – Chili
Levendige en sappige wijn met fijne nuances van ananas en perzik in het
aroma. De volle, zachte smaak is goed gestructureerd en heerlijk fris

6,85 / 28,0

Goldschild Riesling Trocken – QBA Mosel, Duitsland
Droge Riesling met een verfijnd aroma van wit fruit en citrus. Een zeer zuivere
en mineralige smaak met veel lengte

6,85 / 28,0

Southbank Sauvignon Blanc – Nieuw-Zeeland
Groengele wijn met een stuivend aroma van kruisbes, passievrucht en
nectarine. Intens frisse smaak met een extra lange finale

7,25 / 32,5

Viento Aliseo Viognier – Spanje (Biologisch)
Aromatische en rijk aroma met bloemen en citrus. De smaak is stevig en vol
met een florale toets die fris eindigt

7,25 / 32,5

Bergsic Chardonnay - Worchester, Zuid-Afrika
Fraaie Chardonnay met een fijn aroma van eikenhout, fruit en toast. De smaak
is sappig, romig en rond en blijft lang nahangen
7,25 / 32,5

Rosé wijnen
Huiswijn: La Croix d'Argent Gascogne – Frankrijk
Moderne rosé met heerlijk rood fruit in de geur, zoals aardbeien en kersen.
Een verfrissende smaak die soepel en rond eindigt

4,50 / 21,5

De Bortoli Rosé - Zuidoost Australië
De geur is aantrekkelijk met frambozen en zuurtjes. De smaak is levendig met
het zoete fruit van aardbeien in mooie balans met de zuren

6,85 / 28,0

Rode wijnen
Huiswijn: La Croix d'Argent Gascogne – Frankrijk
Pittige rode wijn boordevol bramen in het aroma. De smaak is krachtig en
tegelijk fruitig met fijne tannines in de finale

4,50 / 21,5

Dr. Faust Dornfelder – QBA Nahe, Duitsland
Expressieve en fruitige rode wijn met herkenbare tonen van bramen en kersen.
Harmonieus in de smaak met indrukken van rode vruchten
5,75 / 23,0
Nouveau Monde Merlot – Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
Soepele rode wijn met pruimen en framboos in de geur. De smaak is romig en
fruitig en eindigt warm
5,75 / 23,0
Purato Nero D’Avola – Sicilië (Biologisch)
Volrode, fruitige wijn met lichtkruidig aroma. De smaak zet vol in en eindigt
evenwichtig en soepel

5,75 / 23,0

De Bortoli Shiraz - Zuidoost Australië
Schitterende Shiraz met veel kruidigheid en body. De smaak is vol en smeuïg
met een zwoele afdronk

6,85 / 28,0

Bergic Cabernet Sauvignon - Worchester, Zuid-Afrika
Dieprode wijn met veel zwart fruit en eikenhout in het aroma. De smaak is vol
en pittig. De afdronk is rond, krachtig en zeer aromatisch

7,25 / 32,5

3 Fincas Crianza Castillo Perelada – Spanje
Zachte rode wijn met een kruidig aroma en een fluwelige structuur, iets vanille
en zoet fruit in de afdronk

7,25 / 32,5

Valpolicella Ripasso Torre Del Falasco - Venetië, Italië
Prachtige robijn rood. De geur is zeer karakteristiek met elementen van pruimen
en rozijnen. De smaak is krachtig en complex met toch een zekere frisheid en
een lange afdronk
7,50 / 34,5
5 Fincas Reserva Castillo Perelada – Spanje
Krachtige, aromatische rode wijn met indrukken van rijp zwart fruit en vanille.
Geconcentreerde smaak met mooi geïntegreerd hout en een ferme afdronk

8,75 / 42,5

Dessert wijnen
Pedro Ximenes Sherry - Spanje

7,25

Colheita Port 1997 - Douro, Portugal

7,25

Banyuls Cuvee 2008 - Frankrijk

7,25

Moscato d'Asti Piemonte - Italië

7,25

De Bortoli, Botrytis Sémillon “Noble One” Botrytis - Zuidoost Australië

7,25

Exclusieve wijnarrangementen
3-gangen wijnarrangement

21,0

4-gangen wijnarrangement

28,0

5-gangen wijnarrangement

35,0
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