
 Vino Tinto
Abadia del roble 15€
La mancha/joven

cepage : monastrell

Deze jonge complexloze Tinto is een soepele, volle
rode wijn met aroma's van rijp zwart fruit en
kruiden.

Viña Collada 17 €
Rioja/joven

cepage : tempranillo (98%), graziano, mazuelo

intense zwarte kersen kleur, met paarse glans. De
neus is jong en open en van gemiddelde intensiteit.
De aroma’s zijn aardbei en kersen .

Coto de hayas 18€
Campo de borja/roble

Cepage : tempranillo, cabernet

Kersen rood met paarse tinten, duidelijk en helder.
Aroma’s: Van gemiddelde intensiteit, fruitig met
kruidige noten door de rijping op eiken vaten.

Monte haro 19€
Rioja/ joven

Cepage : garnacha en tempranillo (80%),

Kersrood, aroma’s van rood fruit en zoethout.

Banda Azul 23€
Rioja/crianza

cepage : tempranillo en garnacha

Goed toegankelijke rode wijn. rijp fruit, een vleugje
kruiden, hout tonen, subtiele tannines en een goede
afdronk van het bekende wijnhuis Paternina,

Monasterio de las viñas 25€
Cariñena/reserva

cepage : 70% garnacha, tempranillo, cariñena.

Aroma’s van specerijen, kers en pruimen met volle
afdronk.

Marques de Valparaiso   27 €
Ribera del duero/roble

cepage :  100% tempranillo

intense kersenrode kleur met paarse accenten. Een
expressieve boeket van rode bessen, van
rozenblaadjes en zoethout.

Pissarres 30€
Priorat/roble

cepage :  60% garnacha en 40% Samsó,

Een wereld van kleuren en sensaties, zoals het
landschap van de priorat zijn terug te vinden in deze
klassewijn.
De smaak is complex met rijp fruit en herinneringen
aan middellandse zeehout.

Marques de Riscal 33€
Rioja/reserva

cepage :  90 % tempranillo,  graciano, mazuelo.

Goede wijn behoeft geen krans, dit geld zeker voor
deze klassieker.
24 maanden op Amerikaanse eik zorgen voor een
harmonieuze dieptegang  van de aroma’s van fruit,
hout en vanille.



  Vinos blancos
Abadia del roble 15€
la mancha

cepage : aríen

Fruitige witte wijn met frisse aroma’s.Goed
gestructureerd en fruitig in de mond met een
fantastische afwerking.

Coto de hayas 16€
Campo de Borja

cepage : chardonnay

een lichtgeel kleur met groenachtige nuances, het is
van grote intensiteit met de fruitige en florale
sensaties van deze variëteit van druiven.
In de mond is het zacht, harmonieus en vol met een
lange en elegante volharding..

Diamante 21€
Rioja

cepage : viura

De Van gouden kleur met een bleke gele reflectie, de
Diamante wijn ontvouwt een complexe bouquet van
rijp fruit, bloemen, ondersteund door aroma’s van
zoete must. Glad, elegant en makkelijk te drinken
kortom een heerlijke zoete dessertwijn.

Viña mayor 23€
Rueda

cepage : verdejo

Lichte strogele kleur. In de neus intense aroma’s van
rijpe tropische vruchten en wit fruit. In de mond een
rijke smaak van rijp fruit en evenwichtige zuren. Een
elegante en aangename wijn met een lange finale

Marqués de riscal 24€
Rueda

cepage :100% verdejo

Een strogele witte wijn met intense aroma’s van
tropisch fruit.
Een aanrader voor liefhebbers van de verdajodruif

Burgans,  : 28€
Rías Baixas

cepage : 100% albariño

Zeer typische smaak. Aantrekkelijke citroengele
kleur met groenachtige tonen.
Geuren van appel, abrikoos en rijpe perziken. licht
bruisend op de tong.



Vinos rosados
Artajona 15 €
Navarra

Cepage : 100% garnacha

Frisse aardbeienrode roséwijn met hints van
framboos. Een fris en fruitig zomerwijntje.

Abadia del roble 15€
La mancha

Cepage : Tempanillo.

Fris, met fruitige aroma’s. Glad en gehoornde in de
mond met florale nuances en een elegante afdronk.

Coto de hayas 16€
Campo de borja

cepage : garnacha en cabernet sauvignon

Aardbeien roze kleur heel heldere wijn met violette
en blauwe reflecties, typerend zijn voor zijn jeugd

Bordon 18€
Rioja

cepage : garnacha en viura

Framboos kleur met roze zalm tinten, zeer helder.
De neus toont framboos en citroenzuur. Het is fris in
de mond, lekker en groot, zeer persistent.

Marqués de riscal 23€
Rioja

Cepage : 60 %tempranillo en 40% garnacha,

Een licht roze wijntje uit het bekende wijnhuis met
hints van bloesem. De smaak is fris en gebalanceerd.



cava
Visiega           16€
Brut

cepage : macabeo parellada xarel-lo

Deze frisse cava met groengele kleur, verassend
intens

Castelltort 24€
brut

cepage : macabeo parellada xarel-lo

Eenvoudige cava uit de hoofdstad van de cava

Juvé y camps cinta purpera    27€
semi-seco

cepage : macabeo parellada xarel-lo

Voor de liefhebbers  een zoete, zijdezachte cava van
het huis van vertrouwen.

Segura viudas   28€
brut reserva

cepage: macabeo parellada xarel-lo

Strogele cava met ketens van fijne belletjes. Zacht,
fijn en elegant met een heel aangename en lange
afdronk, uitstekend bij tapas

Rene barbier 28€
brut reserva

Cepage : macabeo parellada xarel-lo

Strogeel met gouden flitsen en een stijlvolle schuim
die verticaal stijgt tot een goede kroon te vormen,
het is rijk aan smaak met een volle neus.

René barbier rosado 28€
Brut

cepage : trepat garnacha monastrell

Fijn en vol rood fruit aroma's van rode bessen,
aardbeien en een vleugje braam, met zelfs een
vleugje grenadine. Licht en levendig op de opening
gehemelte, ontwikkelt zich tot steviger rode vruchten
weer, met een zachte, lange romige afdronk.

Anna de codorníu 28€
brut

Cepage : chardonnay macabeo parellado xarel-lo

Aangename cava fijne droesem, bloemen, en een
vleugje kruiden. Goede zuurgraad.


