Wijnkaart De Greune Weide
Cazal Viel wit 22,00 p.fl. 4,00 p.gl
Een heerlijke aromatische frisse witte wijn uit ZuidFrankrijk. Denk aan aroma's van exotisch fruit en
zachte wilde bloemen. De witte wijn is mooi in balans
en heeft een fijne afdronk.
Druivensoort(en) Sauvignon Blanc, Colombard,
Grenache Vinificatie Laurent Miquel houdt wijn maken
simpel, zoals het bedoeld is. Dit betekent in de praktijk
gecontroleerde temperatuur tijdens de vergisting en
lichte filtering voor de wijn wordt gebotteld.
Ligging De goede kalk- en kleibodem in combinatie
met het warme klimaat, zorgt voor mooie rijpe druiven
van onder andere Sauvignon Blanc en Grenache.
De Vendanges Nocturnes Blanc is geliefd bij velen en
gaat goed samen met salade, vis of bij de borrel.

Cazal Viel rosé 22,00 p.fl. 4,00 p.gl.
Een lekkere rosé? De Vendanges Nocturnes van
Laurent Miquel zal je fruitige vreugde schenken.
Heerlijk geurend, met in de smaak aroma's van fris
klein rood fruit aangevuld met geurige wilde bloemen.
Druivensoort(en) Syrah, Cinsault Vinificatie De wijn is
modern vergist in RVS vaten. Hierdoor is de wijn mooi
fruitig. Zonder houtrijping is de wijn heerlijk
toegankelijk.
Ligging De rosé van Laurent Miquel komt uit de
Languedoc . De druiven worden hier mooi rijp op de
relatief arme grond.
Spijsadvies Of je nu een barbecue hebt of een gezellige
avond ongedwongen borrelen, deze rosé wijn past
uitstekend.

Cazal Viel rood 22,00 p.fl. 4,00 p.gl
Op zoek naar een zachte toegankelijke rode wijn? De
Vendanges Nocturnes heeft aroma's van fijn rood fruit,
aangevuld met warme kruiden. Heerlijk in balans met
lichte zuren.
Druivensoort(en) Merlot, Syrah, Grenache, Carignan
Vinificatie Naast dat Laurent Miquel beschikt over
mooie wijngaarden gaat het familiebedrijf het wijn
maken ook erg goed af. Door lichte filtering en lange
vergisting ontstaat een mooie fruitige wijn.
Ligging In de Pays d'Oc is het sap van deze heerlijke
droge rode wijn ontstaan. Op de arme kalkgrond is de
kwaliteit van de wijn des te mooier.
Spijsadvies De zachte Vendanges Nocturnes is een
prachtige borrelwijn. Ook als barbecuewijn of bij een
kaasplateau is deze rode wijn een geschikte keus.

Epicuro Pinot Grigio 24,50 p.fl 4,50 p.gl
Heerlijk rijp fruit van perzik en peer zijn mooi aanwezig
in deze Italiaanse witte wijn. Op de achtergrond proef
en ruik je witte roos. De frisse intensiteit vloeit mooi
over in de afdronk.
Druivensoort(en) Pinot Grigio Vinificatie Moderne
vinificatie, de wijn heeft gerijpt op roestvrijstalen
vaten.
Ligging De wijn wordt gemaakt op Sicilië.
Spijsadvies Een heerlijk aperitief of om te drinken bij
geroosterde vis, pasta's met roomsaus, prosciutto of
salades.

Epicuro Salice Salentino 25,00 p.f. 5,00 p.gl.
Intense dieprode kleur. Volle vlezige rode wijn met
aroma’s van rood fruit, maar ook pruimen, tabak en
leer. Robuuste wijn met een goede structuur.
Druivensoort(en) 80% Negroamaro, 15% Malvasia
Nera di Lecce, 5% Malvasia Nera di Brindisi. Vinificatie
Moderne vinificatie. Fermentatie op schil gedurende 6
dagen met gecontroleerde temperatuur van 26 °C.
Gerijpt in grote eiken vaten gedurende 6 maanden en
in roestvrijstalen vaten gedurende 18 maanden.
Gelegen in Salento (provincie Lecce in de regio Apulië)
in de laars van Italië.
Spijsadvies Dit is een heerlijke wijn bij rood vlees, wild,
lamsvlees, rijke pastaschotels en belegen kazen.

Bereich Bernkastel Peter Meyer 23,50 p.fl. 4,50 p.gl.
Frisse witte mildzoete Moezelwijn. Druivensoort(en)
Müller Thurgau Vinificatie Moderne vinificatie.
Ligging Gelegen in het gebied rondom het plaatsje
Bernkastel.
Spijsadvies Deze wijn kan het beste goed gekoeld
gedronken worden.

Côté Soleil Rosé Fruité 22,00 p.fl. 4,00 p.gl.
Een fruitige rosé met een mooi roze kleur. In de neus
tonen van rood fruit en bloesem, die ook terugkomen
in de smaak.
Druivensoort(en) Carignan, Grenache Vinificatie
Moderne vinificatie.
Ligging Het assortiment Côte Soleil wijnen biedt u
diverse druivenrassen van de zonovergoten
wijngaarden uit het zuiden van Frankrijk.
Spijsadvies Aanbevolen als aperitief of bij pizza’s, bbq,
gekruide gerechten of fruitdesserts.

Dessert en Mouserende wijnen
Huxelrebe auslese 4,00 p.gl.
Een fris zoete dessertwijn uit duitsland
Lekker bij bijvoorbeeld fruit

Dom Brial, Rivesaltes Ambré 4,00 p.gl
Complexe franse dessertwijn ook goed te drinken bij
chocolade gerechten

Fusta Nova, Moscatel 5,00 p.gl
Een elegante spaanse dessertwijn uit Valencia, lekker
bij kaas en volle zoete nagerechten

Cockburns special reserve 5,00 p.gl
Een donkerrode port, vol van smaak met een hint van
kaneel

Pronol, prosecco spumante picollo 7,50 p.fl
Mooi, fris en zuiver,heeft een aangename mousse
Voor een feestelijk moment of bij lichte gerechten

Cava MVSA Brut 27,50 p.fl
Strogele Cava uit Spanje met aroma’s van rijpe meloen
en banaan en vooral appel. Droog, pittig en fruitig

Cava MVSA Rosé Brut 27,50 p.fl.
Een licht kersenrode Cava uit Spanje, in de neus
elegant met fruitige impessies van aardbei en
framboos

