WIJNKAART

Bruggelerweg 4 | 7361 CX Beekbergen | 055 - 506 1230 | info@foyerriant.nl
www.foyerriant.nl

HUISWIJNEN

Organica blanco | Airèn-Sauvignon blanc-Verdejo............................................................... 4,50........... 23,50
Vino de la Tierra de Castilla, Spanje. Biologisch

Deze wijn is gemaakt van airèn, sauvignon blanc en verdejo druiven.
Het resultaat is een frisse en fruitige witte wijn. De wijn is aromatisch, soepel en breed inzetbaar.

Cesari | Pinot Grigio.......................................................................................................................................................... 4,50........... 23,50
Venezië, Italië

Het gerenommeerde wijnhuis Cesari maakt van de druif Pinot Grigio uit het prachtige Venetië een mooie,
licht naar kruiden geurende wijn. Een delicate wijn met een licht strogele kleur, mooie zuurgraad en een
klein vetje in de mond.

Coste Meliac | Chardonnay..................................................................................................................................... 4,50........... 23,50
Pays d’Oc,Frankrijk. Biologisch

Fruitige en aromatische wijn met een goudgele kleur en een frisse neus van anijs. In de mond een mooie
toon van steenfruit en een hint van meloen.

3 | Grenache Gris rosé................................................................................................................................................... 4,50........... 23,50
Pays d’Herault, Frankrijk

Een typische mediterraanse wijn gemaakt van de grenache gris druif.
Fruitig en elegant met bloemige tonen.

3 | Grenache Noir.................................................................................................................................................................. 4,50........... 23,50

WITTE & RODE WIJNEN
La Forge Estate | Viognier������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24,95
Pays d’Oc, Frankrijk

F
 risse en complexe wijn met tonen van gedroogd fruit, viooltjes, en acacia-honing.
In de mond is hij rijk en fluwelig, mooi fris. De finale is lang, met tonen van geroosterd brood.

Baron Philippe de Rothschild Escudo | Chardonnay�������������������������������������������������������������������������������������������29,95
Valle de Casablanca, Chili

R
 ijp fruit, abrikozen, perzik en vanille zijn de tonen die in deze mooie volle chardonnay naar boven komen.
Qua smaak komen tropisch fruit, boter en toast naar voren.

Baron Philippe de Rothschild Escudo | Rojo�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29,95
Valle Central, Chili

E
 en blend van Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc met Chileens karakter door toevoeging van de Syrah
en Carmenère druif. Mooi aroma van rijp fruit, zwarte bessen, gedroogde abrikoos gecombineerd met
kruidige tabak tonen. De smaak is vol en stevig, veel zwart fruit en een rijpe lange afdronk.

Pays d’Oc,Frankrijk

Elegante wijn gemaakt van de Grenache noir druif. Soepel in de mond,
subtiele hint van eiken en rijp rood fruit.

Finca el Origin | Cabernet Sauvignon..................................................................................................... 4,50........... 23,50
Mendoza, Argentinië

Stevige donkere wijn met aroma’s van zwart fruit en peper.
Zacht in balans zijnde tannines geven deze wijn een mooie volle afdronk.

Cesari Mara di Ripasso�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29,95
Valpolicella, Italië

M
 ara is een Valpolicella Ripasso Superiore, welke in januari na de oogst verrijkt wordt met druivenschillen
afkomstig van Amarone wijn. Door deze toevoeging ontstaat een lichte tweede gisting op de schilletjes van
de Amarone druiven. Het resultaat is een volle stevige wijn met een intens bouquet en een warme, zachte
afdronk.

Cesari Amarone Classico�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������49,95
Valpolicella, Italië

S
 chitterend donker robijnrood van kleur met de weelderige en karakteristieke geur van donkere kersen, zwarte
bessen en pruimen. Complexe wijn, krachtig en geconcentreerd; intens fruit naast stevige, rijpe tannines.

Lux Sparkling // 5,95 // 26,50
Sadurni d’Anoia, Spanje

E
 en fris gouden sparkling wine met een frisse en fruitige smaak. Lux Sparkling is sappig met genereuze
impressies van onder andere Goji bessen, gele aalbes en perzik.

Laurent Perrier Champagne Brut // 69,95
Champagne, Frankrijk

