AHHAAL EN BEZORG LIJST
Wijnen

BIO EN/OF VINS NATURES

Fles

Mousserend
Crémant de Bourgogne/St.Bris/chardonnay

17,00

Wit
Château de l’Aulnaye / Confluent / Muscadet bio
12,50
Van oude wijnstokken op granieten bodem. Geuren van citrus, maar ook
lichte zilte mineraliteit, druiven groeien dicht bij de zee.
Heerlijk bij schelpen.
La Mancha / Biotiful / verdejo/ bio 2018
11,50
Hele sympathieke, vriendelijke wijn van de verdejo
Wagram Oostenrijk / Diwald/ grüner veltliner/ bio 2018
12,50
Diwald maakt sinds 1980 deze bio wijn met tonen van appel, peer en
snufje peper. Ook heerlijk als aperitief.
Pays D’Oc/ G. Bertrand/sauvignon/ bio 2018
16,50
Fris, grassig, beetje citrus, heerlijk bij witte vis
Pays D’Oc/ G. Bertrand/ chardonnay/ bio 2018
16,50
Heel frisse chardonnay,prettig licht mineralig
Pays d’Oc / Dom. de Begude / chardonnay /
17,50
lichte houtlagering/bio 2018
Gascogne /Vain de Ru/ Dominique Andiran/colombard/vin nature 2018
22,50
In locale dialect heet deze wijn : ‘feestwijn’. Heel frisse vin nature,
die zelfs aan muscadet doet denken, maar complexer, rijker. Bij gegrilde vis.
Soave / Fasilo Gino/ Garganega /bio 2019
15,50
Fris en vrolijk, bloemig en vleugje mint
Rhone Vienne/Cuilleron/Reméage blanc/viognier chardonnay marsanne
bio 2018
18,50
Typische Noord Rhone smaak, rijk met geel fruit, hint laurier en drop,
maar ook mooi zuurtje met een ziltige nasmaak. Natuurlijke gisten
Sancerre / Dom Fouassier/ bio sauvignon 2018
18,50
Heerlijke Sancerre met alle moois van de sauvignon : grassig,
knisperend fris als groene appel
Bourgogne / Chablis / La Jouchère /chardonnay 2017
22,50
Chablis die fris is, maar ook tikje vettig, citroenig en tikje ananas,
licht hout. Kan bv goed bij de wat vettere Zeeuwse oesters, of bij kreeft
Bourgogne / St Romain / fr Buisson / chardonnay/ bio 2015
32,00
Een heel geconcentreerde St Romain, serious wine….
Abruzze / Zero Puro/ Peccorino / 2017 biodyn vin nature
17,50
Veel wijn ! Rijp fruit als perzik, beetje anijs, venkel, maar ook fris
appelig. Kan spannende combinatie zijn.
Romagna / Tre Monti Vigna Rocca/ Albana/ 2019 Vin nature orange wine 17,50
Briljant volle kleur. Tonen van rijpe abrikozen, sinaasappelzest, honing en bloemen.
Vol, met mooie bitters, rijp fruit en een heerlijke lange afdronk. Uitgesproken smaak
kan veel rijke gerechten aan!

Rood
Beaujolais / Boutinot / gamay uva non grata / vin nature 2018
Frisse rode vin nature, licht gekoeld aan te bevelen…
La Mancha / Biotiful / Merlot / 2018
Soepele merlot, value for…
Chateuaneuf du papa/Graveirette/grenache mourverdre/ bio
Een serieuze wijn. Mooi op leeftijd.

17,00
12,50

2010

39,00

Rosé
Pays d´Oc / Gérard Bertrand / Gris Blanc /Grenache / 2017
16,50
Een heerlijk frisse ´gris´. Licht van kleur, maar veel smaak.
Met bijvoorbeeld kruidige, exotischere gerechten, of gemarineerde vis
Pays d´Oc /Bertrand / Naturae /syrah / bio 2017
Wat vollere rosé, bij gebakken vis….

16,50

