KIEZELHUYS SUGGESTIEWIJNEN
BUBBLES
CAVA MVSA - Brut – Penedès		
		
Groengele nuance en levendige sprankel met aroma’s van rijpe meloen,

fles €29,00
glas
6,00

banaan en vooral groene appel. Deze zeer elegante cava heeft een droge,
pittige en fruitige smaak met een mooie aciditeit in de afronding.
(30% Macabeo, 40% Xarel-Lo, 30% Parellada) – Spanje.

CHAMPAGNE Veuve A. Devaux - Grande Reserve Brut - Bar-sur-Seine
fles €56,95
		
Groengele nuance en levendige sprankel met aroma’s van rijpe meloen,
banaan en vooral groene appel. Deze zeer elegante cava heeft een droge,
pittige en fruitige smaak met een mooie aciditeit in de afronding.
(30% Macabeo, 40% Xarel-Lo, 30% Parellada) – Spanje.

WITTE WIJNSUGGESTIES
Monterre – Languedoc - Chardonnay 		
		

fles €19,90
glas €3,80

La Gloire de Guillaume - Sauvignan/Viognier – Languedoc		

fles €23,95

Perfect gerijpte Chardonnay, goudgele kleur, rijke neus van gele vruchten
met voldoende alerte zuren en een correcte smaakrijke afdronk. (Chardonnay) - Frankrijk

Deze Sauvignon Viognier prikkelt uw zintuigen door zijn frisheid en explosie
van smaken in de mond. Noties van tropisch fruit en citroenaroma’s. Frisse aanzet
met mooie evenwichtige zuren. (Sauvignon - Viognier) - Frankrijk

(Luigi Bosca) - Finca La Linda – Chardonnay – Mendoza		

fles €25,95

Mooie goudgele kleur, grassige aroma’s met noties van perzik en frisse appel.
Mollige en boterachtige impressies in de mond. (Chardonnay) - Argentinië

Montecillo – Rueda - Verdejo (Grupo Osborne) 		

fles €27,95

Super goede aromatische intensiteit met tonen van citrusvruchten,
bergkruiden en hints van lavendel. In de mond zeer geparfumeerd en
zalvend met een lange afdronk. (Verdejo) - Spanje

Balthazar Fry - Pinot Gris Réserve (Marcel Hugg)		

fles €29,95

Aroma’s van licht hout, zeer licht gerookt. In de mond is deze wijn rijk,
rond en heeft hij een lange finale.( Pinot Gris) - Frankrijk

Domaine Réverdy Ducroux - Moulin les Lys - Sancerre – Loire

fles €39,95

Heldere soepele kleur. Impressies van appelen en een vleugje groene kruidigheid.
Royale en perfect droge finale. (Sauvignon Blanc) - Frankrijk

Saint Veran – Meurgey-Croses - Côte Maconnais (Pierre Meurgey)
Een heldere gouden kleur met hints van groen. Een goede aromatische intensiteit
met aroma’s van acacia, perzik en exotisch fruit. De concentratie van fruit biedt
een mooie balans tussen frisheid en weelde. (Chardonnay) - Frankrijk
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fles €44,95

KIEZELHUYS SUGGESTIEWIJNEN
RODE WIJNSUGGESTIES
Bellero - Barbera – Piemonte (Roccavini) 		
		

fles €19,90
glas €3,80

Silenzi Infinity –Primitivo Puglia IGP (Cantine San Giorgio)

fles €23,95

Volle, evenwichtige en zijdezachte wijn. Rood rijpfruit en fijne noties
van heerlijke confituur. (100% Barbera) - Italië

Een aangename wijn met hints van rood fruit zoals pruimen en marascakersen.
Harmonieus, met de juiste hoeveelheid tannines en een lange afdronk. (Primitivo) - Italië

Abélard & Héloise - Grande Reserve - Rouge 		

fles €25,95

In de neus een elegant en complex boeket van zwarte bessen, pruimen en
groene paprika samen met subtiele hints van vanille. Een geconcentreerde wijn
met een fluweelzachte en sappige smaak. (50% Cabernet Sauvignon – 50 % Merlot) - Frankrijk

Montecillo - Crianza - Rioja (Grupo Osborne) 		

fles €27,95

Een zeer intens en geparfumeerde neus, met een overwicht van heerlijke tonen
van zwart fruit: bramen, bessen en framboos. Fris en zacht in de mond met noties
van viooltjes, drop en muntaroma’s. (85% Tempranillo, 10% Garnacha, 5% Graciano) - Spanje

Finca La Linda - Private Selection - Smart Blend (Luigi Bosca)

fles €31,95

Mooi gebalanceerde blend met een goede structuur. De elegante Malbec-druif
zorgt met zijn zoete tannines voor een ronde wijn. De syrah zorgt voor een verfijnde,
stevige en gekruide toets met een opmerkelijke zuurtegraad. Deze wijn bevat ook
subtiele noties van Merlot die zorgen voor een zachte en gebalanceerde blend.
(50% Cabernet Sauvignon, 35% Syrah, 15% Tannat) - Argentinië

Château Louvie - Christian Veyry - Saint-Emilion – Bordeaux
(Jean-Baptiste Audy)

fles €43,95

Een volle, rijpe en zijdezachte wijn met intense aroma’s van rijp rood fruit.
Soepele tannines met lichte houttoetsen. (80% Merlot, 20% Cabernet Franc) - Frankrijk

Mac Murray - Pinot Noir - Sonoma County – California
(Mac Murray Ranch)
Aroma’s van framboos, kers, rode aalbessen. Subtiele toets van lavendel en
paddenstoel. Zijdezachte en mondvullende wijn met zeer fijne noties van vanille
en karamel door de korte lagering in Franse en Amerikaanse eiken vaten. (Pinot Noir) - USA
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fles €46,95

