Wijn kaart
Rode Wijnen
Vin de Pays d’Oc, Bushman, cabernet/merlot – 15.50
Een mediterrane wijn met een vleugje nieuwe wereld. Gloedvolle
wijn met een spetterend scala aan smaken, amoronekersen,
aardbei en rode bes zijn het opvallendst. Fijne frisse zuren,
een prima fruit/hout balans alsmede elegantie maken deze wijn
tot een feest. Lekker bij vleesgerechten uit de tandoori-oven.

Touraine, Château de la Presle, gamay – 18.50
Een fruitige, aangename gamay met veel souplesse en fruit.
Voldoende zuren en structuur maken hem zeer geschikt voor bij
de maaltijd, o.a pittige gerechten en curries. Licht gekoeld
ook erg lekker.

Beaujolais, Fleurie, Domoine la Couture – 27.50
Zijn het meestal niemendalletjes, deze mooie, door Patrick en
Natholie Brunet gemaakte Fleury heeft body en finesse en is
mede door een zekere kruidigheid een prima partner bij
vleesgerechten uit de lndiase keuken

Pic Saint Loup, Château de Lancyre La Coste d’ Aleyrac
– 21.50
Pic Saint Loup is een eigen appellation binnen de Coteaux du
Languedoc en ligt zo’n 25 kilometer ten noorden van
Montpellier De familie Durand maakt hier schitterende
wijnen. Deze is gemaakt von syrah, grenache en carignan
druiven. Hij is mondvullend en rond en heeft een lange, zachte
afdronk Probeer hem bij vleesgerechten als de mixed grill en
lamskoteletten.

Puissegain Saint Emillion, Moulin de Curat – 33.50
Een van de satelliet gemeentes van het grote Saint Emillion.
Ook hier vinden we eenzelfde stevigheid en souplesse.
Druivensoorten cabernet sauvignon en merlot. Smakelijke
krachtige wijn met een pittige afdronk. Lekker bij
grillgerechten en lamsvlees.

Spanje Navarra Uxue, tempranillo – 14.75
Tempranillo is de bekendste druif van Spanje en is o.a. bekend
door de wijnen van Rioja.
Navarra is een buurstreek von Rioja en ook hier is de
tempranillo veel aangeplant.
Dit is een aimabele, toegankelijke wijn met een zachte ronde
smaak en veel souplesse.
Lekker bij kruidige curries zonder room en lamsvlees.

Chili, Maipo Valley; Los Sarmientos, cabernet sauvignon
– 17.95
Maipo in Central Valley is een der bekendste wijngebieden van
Chili. Met name door het gunstige klimaat en ligging worden
hier de mooiste wijnen geproduceerd. Deze cabernet sauvignon
is soepel en zwoel maar bezit ook voldoende ruggengraat om de
maaltijd te begeleiden. Lekker bij kruidige en pittige
vleesgerechten.

Rosé wijnen
Vin de Pays d’Oc, Domaine Saint Vincent, syrah – 14.50
Een stevige, donkergekleurde ros‚ gemaakt van 100%
syrahdruiven. Fris en fruitig met de volle smaak van rode
vruchtjes en licht zoete snoepjes. Lekker bij tandoori chicken
en tandoori garnalen.

Vin de Pays d’Oc, Bushman, cinsault syrah, grenache – 16.50
Smakelijke, volle ros‚ op basis van drie druivensoorten.
Soepel, fruitig maar ook licht kruidig.
Lekker bij gerechten uit de tandoori.

Witte wijnen
Vin de Pays dOc, Bushman, chardonnay / sauvignon / grenache
blanc – 15.50
Zwoel, krachtig en vol met een lange afdronk. Wijn en
presentatie vormen een mooie combinatie. Druivensoorten 113
chordonnoy 113 souvgnon 113 grenoche. Een deel van de wijn
rijpt kort op nieuw hout. De druiven groeien op kalkrijke

kleibodem op hoger gelegen terrassen. Lekker bij medium en hot
curries.

Vin de Pays des Coteaux de Murvief, Châteaux Coujan, rolle
– 15.50
Het domein gelegen in de buurt van Béziers wordt gerund door
de vrouwelijke eigenaresse Florence Guy.
Zij produceert er zelf de wijnen. Dit is een droge, sappige
wijn gemaakt van de druivensoort rolle. Door zijn frisse zuren
is deze wijn lekker bij pittige- en vindaloo gerechten.

Vin de Pays d’Or, Maison Maurel & Vedeau, viognier, les
cépages – 17.50
Niet alleen in de Noordelijke Rhone maar ook in de Longuedoc
brengt de viognier voortreffelijke wijnen voort. Verleidelijk
en licht aromatisch. Lekker bij milde curries en garnalen.

Macon Villages, Charnay, Didier Tripoz, Clos des Tournons
– 22.50
Echte Bourgogne van een jonge dynamische wijnmaker die het
beste nastreeft. Licht vettig en droog met tonen van vers
gemaaid gros en zomergroente, kenmerkende smaken van
Mocon. Lekker bij de milde en romige curries.

Chablis, Daniël Dampt – 38.50
Een van de betere wijnmakers uit Chablis. Prachtige, zuivere
wijn, vettig en boterig.
Dit maakt hem geschikt als begeleider van de milde, romige
curries.

Sancerre Florian Mollet – 32.50
Florian Mollet is een van de nieuwe rijzende sterren in
Sancerre. Een jonge vent die weet wat hij wil produceert een
spatzuivere wijn met frisse zuren en een aangename mineralige
smaak. Deze Soncerre is er voor bij vis en garnalen maar hij
blust ook prima de hete curries.
Pouilly Fumé Jean Paul Mollet – 32.50
Inderdaad de vader van Florion Mollet uit Sancerre. Een fijne,
strak droge wijn met mineraaltonen en het voor Pouilly Fumé zo

karakteristieke rokerige vuursteen accent. Lekker bij
visgerechten en pittige curries, vindoloo.
Vin de Pays des Cotes de Thongue Domaine Monplezy, MarsanneRousanne – 31.50
Complexe wijn met een uitdagende geur en een rijke smaak
abrikoos, perzik en vanille.
Manuele oogst, koele vergisting en 8 maanden lagering op nieuw
hout.
Totale productie 2000 flessen. Lekker bij garnalen en milde
curries.
Chili, Maipo Valley, Los Sarmientos, chardonnay – 17.95
Rijke, sappige chardonnoy met een prima zuurgrood. Hints van
appel en geroosterd brood
met een mooie ronde, rinse, licht vettige smaak. Op zijn best
bij milde romige curries maar pittige gerechten weerstaat hij
ook.

