Wijnkaart
WIT

WIT | PER FLES

Johanitter Solaris | 2018 | Reestlandhoeve | €4.5/25 Johanitter, Solaris & Vilaris | 2017 | Betuwse wijndomein | €36
Fris wit met geur van kruisbes en ananas.

Soepel wit met bloemige tonen & een volle afdronk.

Johanitter | 2018 | Reestlandhoeve | €4.5/25

Macabeo | 2018 | Neleman | €33

Fris, zoet met smaak van rijpe appel & abrikoos.

"Half op staal, half op Frans eiken gemaakt van de witte lokale macabeo
druif. Mooi aroma van appel, peer en abrikoos. Beetje romig."
Derrick Neleman

Chardonnay | 2018 | Neleman | €6.00/32
Romig met mooie mineralen en hints van ananas & vanille.

Macabeo & Sauvignon | 2018 | Neleman | €5.8/29
Uitbundig & vol met smaak van tropisch fruit en wat buxus.

ROOD

ROOD | PER FLES

Marselan | 2017 | Neleman | €7/35

Regent & Pinotin | 2017 | Betuwse Wijndomein | €38

Stevig rood met tonen van zwarte bes, framboos, wat
kruidigheid & hint van cacao.

Na 12 maanden rijping ontstaat een volfruitige wijn met subtiele
hout nuance.

Gamay | Beaujolais | 2017 | Chateau de L'eclair | €5.8/30
DIeprood met aardse tonen & veel fruit.

Monastrell-Tempranillo | Reserva 2015 | Neleman | €7/34
2 jaar hout & 2 jaar flesrijping maken dit een top wijn.
Vol & rond.

ROSE
Pinot noir | 2018 | Hoeve Nekum | €6/32
Licht & fris met smaak van bramen & kersen,

BUBBELS
Cava seco | Neleman | €6/32
Net iets zoeter dan de Nederlandse Brut.

Monastrell | 2018 | Neleman | €4.5/25
Bloemig met intense aroma's van aardbeien.

Garnacha | 2018 | Neleman | €6/32
"Een rosé met een prachtige kleur. Hints van bloemen en
cake en qua smaak fris en verleidelijk. Een ongekend lange en
zachte afdronk." Derrick Neleman

Johanniter Brut | Achterhoekse wijnbouwers | per fles €45
Frisse sekt met tonen van kiwi & kruisbes.

