Wijnkaart

Huiswijnen (ook per glas te bestellen)
Opta Wit – Dão Vinho Branco 2015

€20,50

Sappige, droge witte wijn uit de Dão regio. Deze wijn is gemaakt van de Encruzado, Malvasia
Fina en Cerceal Branco. De combinatie van deze druiven zorgt voor een mooie frisse witte
wijn met tinten van citrus. Deze wijn is een echte aanrader bij schaal- en schelpdieren!

Opta Rood – Dão Vinho Tinto 2015

€20,50

Rustieke rode wijn uit de Dão regio. De smaken van rood fruit zijn duidelijk aanwezig in deze
wijn. De wijn is gemaakt van de Touriga Nacional, Alfrocheiro, Tinta Roriz. Een echte
aanrader bij wit vlees of vlees van de grill!

Opta Rosé - Dão Vinho Rosé

€20,50

Deze rosé uit de Dão heeft een lichte kersenkleur. De smaak die je vooral terug vind in deze
wijn is rood fruit zoals aardbei, framboos en zwarte bes. De zuren in deze wijn zijn perfect in
balans. Heerlijk bij een stevig stukje vis.

Opta Espumante

2015

€28,50

Een mooie Espumante uit de Dão. Deze Espumante is hoog in de zuren en mineralen, maar
deze zijn perfect op elkaar afgestemd. In de neus vooral citroen en grapefruit. Heerlijk als
aperitief of bij ons zeeplateau!

Espumante/Bubbels
Opta Espumante

2015

€28,50

Een mooie Espumante uit de Dão. Deze Espumante is hoog in de zuren en mineralen, maar
deze zijn perfect op elkaar afgestemd. In de neus vooral citroen en grapefruit. Heerlijk als
aperitief of bij ons zeeplateau!

Vertice Cuvee

€35,50

Heerlijke Espumante met rijp fruit aroma’s met kracht en robuustheid maar zonder het
verlies van de elegantie. Deze espumante komt uit de Douro regio. Veel noten in de mond
met als gevolg dat de smaak zacht en goed is uitgebalanceerd terwijl de zuurgraad goed is
geïntegreerd. Lekker als aperitief, bij salades, schelpdieren en visgerechten.

Vinho Verde
Quinta do Soalheiro Allo 2016

€27,00

Deze jonge wijn is afkomstig uit de regio Minho. De Allo is een blend van Alvarinho en
Locheiro. Citrus is de smaak die vooral terug komt in deze wijn. De wijn is vrij hoog in zijn
zuren maar niet te overheersend. Heerlijk als aperitief of bij een van onze visgerechten.

Quinta do Soalheiro Alvarinho 2016

€34,50

Deze jonge wijn is afkomstig uit de regio Minho van wijnhuis Quinta de Soalheiro. Heeft een
heerlijke frisse geur van mineralen en een beetje van tropisch fruit. De smaak is mooi
geconcentreerd met een vettige structuur, rijpe fruittonen en is prachtig zuiver. De druifsoort
is Alvarinho. Past uitstekend bij zeefruit, visgerechten, gevogelte en heerlijk als aperitief.

Quinta do Soalheiro Primeiras Vinhas 2016

€42,50

Deze vinho verde uit de regio Minho is elegant en complex met aanhoudende aroma’s in de
neus. De kleur is citroengeel. In de mond is deze wijn vol, fris en complex. De druifsoort is
alvarinho. Past goed bij vis en gevogelte.

Witte wijnen
Quinta de Chocapalha Chardonnay 2015

€31,50

Deze wijn is erg uitgesproken in de aroma’s. Het is een volwassen Chardonnay met een ietwat
vettige structuur. Bevat mineralen, is heerlijk fris en heeft een lange afdronk. Een wijn die
goed samen gaat met eten. Afkomstig uit de regio Do Vinho Regional Lisboa, van het
wijnhuis Chocapalha. Heerlijk bij vis, zeefruit, wit vlees en als aperitief.

Casa da Passarella Dão Œnologo Encruzado 2014

€39,00

Deze Œnologo wit is gemaakt van de bijzondere encruzadodruif van 45 jaar oude
wijnstokken. Fraai geurende droge witte wijn met florale nuances en rijp geel fruit in het
aroma. De smaak zet fris, rond en evenwichtig in, de afdronk is aanhoudend en sappig. Deze
karaktervolle wijn is heerlijk bij koude voorgerechten met vis of vlees of bij gestoofde vis.

Quanta Terra 2013

€36,50

De Quanta Terra is een top wijn van het wijnhuis Vertice. De tonen van wit fruit zijn duidelijk
aanwezig in deze wijn. De afdronk van deze wijn is romig en vol. De wijn past uitstekend bij
stevige vis en wit vlees.

Prunus Wit 2016

€22,00

Sappige, droge witte wijn uit de regio Dão met florale nuances en rijp geel fruit. De smaak zet
rond, geurig en evenwichtig in, met een volle, aanhoudende afdronk. Druifsoorten zijn
encruzado (meer dan 50%) aangevuld met malvazia, bical en cerceal branco. Een wijn voor
bij vissalades, sardientjes van de grill of kip piri piri.

Torre do Frade Viognier

€43,50

De wijn heeft 5 maanden gerijpt in nieuwe Franse eiken vaten. Deze Viognier onthult tonen
van gedroogde abrikoos en citrus in de neus. Frisse minerale, lichte tonen van hout met een
tikkeltje zuurgehalte die de wijn mooi in balans maakt. Fris, zeer fruitig en met een lange
afdronk op het eind. De wijn is zeer elegant en heeft net zoals de klassieke Viognier een fijne
structuur. Lekker bij gegrilde of gebakken vis en wit vlees.

Rode wijnen
Vinha da Valentina 2015

€26,00

De Vinha da Valentina is afkomstig uit Setúbal. De wijn heeft een mooie dieprode kleur en
bevat tonen van rijp rood fruit en vanille. De wijn heeft een volle lange afdronk en past
uitstekend bij onze vleesgerechten.
Casa da Passarella Dão Œnologo 2013

€39,00

Deze wijn uit de Dão regio heeft een mix van gedroogd donker fruit, gedroogde kersen, grafiet
en mineralen. Je proeft een dichte mix van zwarte bessen en kersen en complexe tannines.
De druifsoorten zijn Touriga Nacional, Alfrocheiro en Jaen. Lekker bij rood, gegrild vlees.
Chaminé 2010

€32,00

Deze wijn komt uit de Alentejo. De druifsoorten zijn Aragonez en Syrah. De hoge kwaliteit
van de perfect rijpe druiven zorgt voor een intense fruitigheid in de wijn. Om deze te
behouden, rijpt de wijn niet op eikenhout, wat doorgaans gebruikelijk is in deze streek. Mooie
wijn bij gekruide gerechten, pasta of gegrild vlees.
Syrah 2012

€40,00

Een heerlijke wijn met hand geplukte, rijpe druiven. De wijn is 100% Syrah en heeft 8
maanden op eiken houten vaten gerijpt. Je proeft tonen van donkere bessen en steenvruchten
aroma’s en vanille. Deze smakelijke wijn heeft uitstekend, gebalanceerde tannines en een
mooie structuur. Lekker bij rood vlees en kip piri piri.
Prunus Rood 2016

€22,00

Volrode geurige wijn uit de regio Dão met rijpe fruittonen en licht gebrande nuances. De
smaak zet vol en soepel in, met een tikje eikenhout in de frisse afdronk. Een originele blend
van touriga nacional, jaen, tinta roriz en alfocheiro preto druiven. Heerlijk bij gerechten van
de barbecue, stoofschotels en romige, kruidige kazen.

