Huys bubbels
Cava Naveran - Vintage - Brut

6,00

28,00

Cava Naveran Rosé - Vintage - Brut

6,00

28,00

4,00

19,00

Lekkere Spaanse bubbels met een subtiele en frisse smaak. Droog en millésime.

Een rozenkrans van ﬁjne belletjes. Verﬁjnde aroma’s van rode vruchten. Drinkt lekker droog weg!

Witte Huys wijn
Chardonnay - Domaine de Rodié - Frankrijk

Vol en zacht karakter. Een vleugje boter kleurt de ronde ﬁnale.

Chardonnay - Les Jamelles 0,5l

Bourgondische stijl witte wijn met veel zacht fruit en een vleugje witte bloesem.

Sauvignon Blanc - Les Sensibles - Frankrijk

17,00
4,80

17,00

24,00

4,80

17,00

24,00

Smakelijke sauvignon die zich vlot laat wegdrinken bij ﬁjne visgerechten, zeevruchten en salades.

Rosé Huys wijn
Clair de Rosé - Les Jamelles - Frankrijk

Droge, zalmkleurige rosé uit Zuid Frankrijk. Mond vullend met zeer aanwezige bosaardbeitjes.

Opale - Coteaux d'Aix en Provence Les Vignerons du Roy René - Frankrijk

Deze gouden medaille rosé blijft lekker lang nazinderen en vraagt om meer … en meer!

28,00

Rode Huys wijn
Merlot - Frankrijk

4,00

Cabernet Sauvignon - Les Jamelles - Frankrijk

4,80

17,00

4,80

17,00

Volle, rijpe en weelderige persoonlijkheid. Fruitig en geconcentreerd met vriendelijke inborst.
Een zuiderse cabernet die een meerwaarde is bij elk stukje vlees of stoofpotje.

19,00
24,00

Zoete Huys wijn
Dulce Sauvignon Blanc - Cortijo Triﬁllas - Spanje

Tropische vruchten met notities van citrusvruchten. Lange afdronk met hints van perzik en abrikoos.

Gros Manseng - Mademoiselle Juliette - Gascogne - Frankrijk

Exotische neus met veel ananas en lychee. Fris in de zomer of bij lekker zoet dessert.

24,00

Wit - fruitig & speels
Sauvignon e Chardonnay - Russolo - Due - Friuli - Italië

Italiaanse verleider met de typische geur van witte vruchten en acaciabloesem.
Fruitig in de mond met een goede textuur. Uitstekende balans en een lange afdronk.

27,00

Wit - fris & frivool
Grüner Veltliner Classic - Landhaus Mayer - Wenen - Oostenrijk

27,00

Zuiver, fris en mineraal als een kabbelend bergriviertje, groene appel en limoen en een pittig witpepertje
in de afdronk. Verfrissend als aperitief maar ook lekker bij zeevruchten en ﬁjne visbereidingen.

Wit - vol & rijk
Top Portugese Blend - Monte Do Carrapatelo - Alentejano - Portugal

27,00

Wijnmaker Luis Duarte is de enige die driemaal werd uitgeroepen tot Portugees wijnmaker van het jaar.
Proef vooral waarom!!

Wit - klassiek & compex
Sancerre - Domaine Paul Thomas - Loire - Frankrijk

0.375l 21,00

36,00

Een genereuze klassieker met een mooie expressie van het terroir die zijn mineraliteit en zijn frisse
levendigheid benadrukt.

Rood - elegant & fruitig
Malbec - La Espera - Mendoza - Argentinië

27,00

100 % Malbec. Deze druif, oorspronkelijk uit de Cahors, is ondertussen de nationale trots van Argentinië
geworden. Donkere wijn met diepe tonen van zwarte bes.

Rood - kruidig & uitbundig
Zinfandel - Epicuro - Puglia - Italië

27,00

Gevaarlijk lekker! Sterke en dikke aroma´s van kruiden en mokka vullen je neus, waarna intense smaken
van zwart fruit, mokka, chocolade, vanille en rijke tannine je gehemelte verwennen.

Rood - vol & rijk
Rioja Crianza - Sendero Royal ‘Tempranillo’ - Rioja Alta - Spanje

27,00

Intense robijnrode kleur; mooie, heldere en overvloedige tranen. Aroma’s van vanille, kokos, zwart fruit,
bosbessen en pruimen. Zeer aangenaam in de mond met zoete ingang. Lang en aanhoudend einde.

Rood - klassiek & complex
Lalande Pomerol - Château La Croix Romane - Bordeaux - Frankrijk

0.375L 21,00

Aangename neus van kersen en bessen, zwarte fruit en toetsen van specerijen en mokka.
De wijn heeft een lange, plezierige ﬁnale. Weetje: Martin Solveig is mede-eigenaar.

36,00

