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Huiswijn
											per glas
Wit									
Braña Vieja, Viura
         €4,50
Laurant Miquel Solas Chardonnay
€5,75		

€25,25
€28,00

Rood
Mountain View Cape Red, Cabernet Sauvignon, Zuid Afrika
Laurant Miquel, Solas Pinot Noir

€25,25
€28,00

€4,50
€5,75		

per fles

Maandwijnen

Elke maand heeft Woudschoten een speciaal voor u geselecteerde wijnaanbieding.
Wij laten u als gast zo kennis maken met de verschillende wijnen uit uiteenlopende gebieden.  
Wit
Terra d’ Alter Branco Reserva, Alentejo, Portugal
			
De wijn heeft een intens aroma van meloen, abrikoos, perzik en
een hint van vanille. De smaak is fruitig met minerale tonen.
De afdronk is lang en verfrissend.

€5,75		

€29,50

Rood										
Terra d’ Alter Tinto Reserva, Alentejo, Portugal				€5,75		€29,50
Trincadeira, Tinta caida, Aragonez, Alicante Bouschet en Petit verdot.
De wijn heeft een aroma van rijp zwart fruit en kruiden.
De smaak is vol en fruitig met een lange afdronk.
Mousserende wijn
Cava Clos Amador Brut reserva Delicat
€5,00
Een aangenaam droge Cava met elegante belletjes. Fruitig en fris
met een groengele kleur met gouden reflecties. Aroma’s van
citrusfruit en groene appel en een hint van gerijpt wit (perzik) fruit.
Champagne Ayala Brut Majeur						
Langdurige rijping in de kelders en een lage dosage maken deze
Champagne geschikt voor iedere gelegenheid. Uitnodigend,
expressief en fruitig met een heerlijke lange afdronk.
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€10,00

€28,00

€62,50

Witte wijn
Artesis Blanc Côtes du Rhône, Frankrijk						
Een blend van maar liefst zes (lokale) druivenrassen. Subtiele aroma’s
en smaken van mandarijnen, rozen, pruimen, peer, amandel en acacia
honing. Fris met een lange afdronk met een hint van munt.

€29,50

Errázuriz Max Reserva Chardonnay, Chili						€31,50
Een luxe Chardonnay van Errázuriz. De typische aroma’s van deze druif:
ananas mango en honing. Frisse citrus tonen met een mooie minerale
afdronk.
Grauburgunder Trocken, Ellermann-Spiegel, Pfalz, Duitsland		
€32,50
Tropische geur, zeer aangenaam. Ananas, passiefruit, perzik, citrus.
Heel zuiver. Prettige frisfruitige aanzet, die lang aanhoudt. Frisse rijpheid
van tropisch fruit.
Salentein Selection Sauvignon Blanc, Argentinië				
€35,00
Deze wijn bevat intense aroma’s en smaken van limoen, peren, vijgen en
kruidige tonen van witte peper en buxus. De smaak  van de wijn is vol en
sappig.
Mar de Frades Albariño Atlántico, Spanje						€35,00
De wijn heeft een bleekgele kleur. In de neus zitten aroma’s van bloemen
en citrusfruit. Mooie zuiverheid en elegantie. De smaak is sappig met
mooie zuren.
Riesling Alsace A.O.C. Signature, Frankrijk
					€37,50
Intense aroma’s van citrusfruit en bloesem. Wordt elegant en robuust
n de mond.
Saumur Blanc A.O.P. Vieilles Vignes Langlois-Chateau, Frankrijk		
€42,50
Intense wijn met prachtige zuren en een delicaat aroma. Helder gele
kleur met gouden tinten. Complex aroma met rijp fruit (perzik) en fijne
vanilletonen. Vol en rijk in de mond met een mooie smaak-zuurbalans en
een lange afdronk.
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Rode wijn
Errázuriz Estate Series Carmenère, Chili							€29,50
Errazuriz Estate Series Carmenère heeft een dieprode kersenkleur. Aroma’s
van bosvruchten en vijgen zijn duidelijk te herkennen. Een fijne kruidigheid van
noot-muskaat en peper geeft samen met een goede body een prachtige wijn
Saumur Rouge A.C. Domaine Langlois-Chateau, Frankrijk				
Op fruit gemaakt cabernet franc (100%) van Terra Vitis gecertificeerde
wijngaarden. Rode wijn met een mild-pittige, frisse smaak. Rijp rood fruit in
geur en smaak.
Château Vieux Moulin, AC Lussac-Saint-Emilion, Frankrijk
Mooi bouquet met aroma’s van kruiden en rijp rood fruit en pruimen.
Fluweelzacht en sappig. In de smaak wederom zwart fruit
(zwarte bes en braam) met een lange zachte afdronk.

€32,50

€33,50

Salentein Barrel Selection Malbec, Argentinië						€35,00
Heerlijke geuren en aroma’s van rood fruit, bramen, pruimen, chocolade en
vanille. Deze Malbec heeft een mooie body en fruitig karakter.
Ramón Bilbao Reserva, Spanje								€46,00
Een prachtige dieprode wijn met subtiele fruitaroma’s van bramen, zwarte
pruimen en specerijen. Hint van hout en vanille. Vol fijne elegantie en een
lange afdronk.
Crozes-Hermitage Les Paillanches, Frankrijk						€47,50
Dieprode kleur. Aangename tonen van frambozen en zwarte bessen met iets
van kruiden en leer. Stevige body en mooi in balans met zijdezachte tannines.
Solèr I.G.T. Veneto De Stefani, Italië								€47,50
Helder robijnrood van kleur. De geur is zuiver, fris, en verfijnd. Heerlijk rijp fruit,
een mooie complexiteit en een lange afdronk met een prettige frisheid. Een
complete wijn.
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