ROSÉ
Culemborg Blanc de Noir rosé (huiswijn)
Zuid-Afrika

Glas
4,00

fles
21,50

Shiraz en Pinotage
Toegankelijke droge wijn, soepel en rond met rood fruit
en bloemengeuren.

Chateau D’Esclans Whispering Angel Frankrijk 		

37,50

Grenache, Rolle (Vermentino) en Cinsault
Deze top rosé behoort tot de beste rosés ter wereld. Deze
mooie rosé heeft een aromatisch bouquet en blinkt uit
in mineraliteit en elegantie. Prachtig glas wijn, sierlijk, breed
en rijk met een mooie frisheid en lichte kruidigheid.

MOUSSEREND
Prosecco Frizzante Follador Italië

Een milddroge, zacht mousserende wijn met ingetogen
aroma’s van appel, peer en citroen. Een lichte, verfrissende
dorstlesser en feestwijn. Ook aan te raden als aperitief.

4,50

Cava brut MVSA Spanje 		
Een milddroge, zacht mousserende wijn met ingetogen
aroma’s van appel, peer en citroen. Een lichte,
verfrissende dorstlesser en feestwijn.

23,50

27,50

Champagne Brut Reserve, Taittinger Frankrijk 		
69,50
Een zuivere, verfrissende, verfijnde champagne met
nootachtige aroma’s en een delicate, milde mousse.
De smaak is levendig en fris, waarin de aroma’s en
geuren van vers fruit en honing goed tot ontwikkeling komen.

WIJNKAART
www.spize.nl

WITTE WIJNEN
Marques del Turia Spanje (huiswijn)

Glas
4,00

fles
21,50

Sauvignon Blanc
Een zachte, volle wijn die zo, als glas op zich, lekker drinkt.

Urmeneta Chili

4,00

21,50

Chardonnay
Intense Chardonnay met aroma’s van perzik, tropisch fruit
en een hint van banaan die perfect samensmelten met de
rijke geur van vanille.

Chateau Ste. Michelle Two Vines Verenigde Staten

4,75

24,50

4,25

22,50

Glas
4,00

fles
21,50

4,50

23,50

4,50

23,50

Merlot
Frisse, fruitige wijn met aroma’s van aardbei en
zwarte bessen die perfect samensmelten met
de subtiele hints van vanille en chocola.

Cabernet Sauvignon
Diep donkerrood, krachtig en tegelijkertijd soepel en zacht.
In de geur en smaak typische cabernet aroma’s van cassis,
gedroogde pruim en kruiden.

Bodega Norton Finca la Colonia Argentinië

Verdejo
Zeer aromatische aantrekkelijke strak droge wijn met een
bouquet van venkel maar ook volop tropisch fruit.
Verfrissende zuren in de volronde afdronk.

Culemborg Zuid-Afrika

Urmeneta Chili (huiswijn)

Place in the sun Zuid-Afrika

Chardonnay, Pinot gris
Deze volle stijl Chardonnay heeft in de geur en smaak
frisse aroma’s van appels, peren, citrusfruit en bloesem.
Stevige romige smaak.

Vicente Gandia Nebla Spanje

RODE WIJNEN

Malbec
De geur is complex met rijp, zoetig fruit en spicy-aroma’s
waaronder zwarte peper. Fruit smaak kent naast een
mooie structuur ook een goede balans.

Beringer Founders Estate Verenigde Staten 		

4,00

21,50

Moscato
Verrukkelijke zoete en frisse smaak met een aangename
aanhoudende afdronk.

Antinori Campogrande orvieto Italië

Boschendal 1685 Zuid- Afrika		
29,50

24,50

Procanico, Grechetto, Verdello, Drupeggio en Malvasia
Volle en fruitige aroma’s zoals tropisch fruit, groene appel
en peer. De smaak is zacht, in balans, fris en vol fruit.

Vicente Gandia Con un Par Spanje

27,50

Zinfandel
De zuiverste Californische zinfandel; een prachtige volle
en intense wijn. Tonen van vanille en nootmuskaat
worden aangevuld met volle geuren van bramen.

Shiraz
Donkere robijnrode kleur met een paarse gloed,
in het bouquet royaal rood fruit, zwarte bessen en
zwarte pepertonen. Lange fruitige afdronk met zachte
tannines.

Masi Bonacosta Valpolicella Classico Italië 		
32,50
24,50

Albariño
Strokleurig, een waaier van impressies; mandarijn,
oranjebloesem, wit fruit en citrus, waarbij de mooie
zuurgraad zorgt voor pit en de juiste balans.

Corvina
Heldere kersenrode kleur. De karakteristieke kleur,
het intense bouquet van rijpe kersen en de smaak
worden bepaald door het gebruik van de Corvina druif.
Mooie lange en droge afdronk met zijdezachte tannines.

El Coto Rioja Reserva Spanje		
32,50
Masi Masianco Italië		
27,50
Tempranillo
Pinot Grigio & Verduzzo
Intense geur en smaak door het drogen van de Verduzzo druiven.
Originele en aantrekkelijke geur met aroma’s van citrusfruit,
witte bloemen en honing. Frisse smaak met citroen, perzik,
abrikoos en honing, gevolgd door een droge afdronk.

Finca Constancia Parcela 52 Spanje

Mooi Spaans, echt Rioja en overduidelijk een Gran Reserva,
een wijn die lang op zowel hout als in de fles heeft gerijpt.
Hij is zacht, zwoel, rijp, rijk, kruidig, krachtig en elegant.

Tormaresca Torcicoda Primitivo Italië
29,50

Verdejo
In de geur diverse aroma’s van steenfruit, zoals perzik en
abrikoos, diverse fijne kruiden, anijs en venkel, die prachtig
combineren met de houttonen van de lagering. Krachtige en
frisse smaak met wat grassige tonen en lange afdronk.

Jean Marc Brocard Chablis Frankrijk

32,50

Chardonnay
Elegante frisse smaak met tonen van limoen en perzik.
Smakelijk en verfrissend met een mineralige toets.

Antinori Bramito del Cervo Italië 		
Chardonnay
Strogele kleur met groene accenten. Het rijke bouquet is
fruitig met een zuiver Chardonnay karakter. Tropische fruit
met vooral ananas, naast appels, mooie vanilletonen en wat toast.
De elegante en zachte smaak met mineralen heeft een mooie balans,
en schitterende structuur en delicaat hout in de afdronk.

37,50

Primitivo
Intense robijnrode kleur. In de geur en smaken komen
de typische kenmerken van de Primitivo terug.
In de vrij intense geur pruimen, kersen, vanille en chocolade.
Krachtige, volle, maar zachte smaak met rijpe en levendige
tannines in de afdronk.

37,50

