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Ontbijt Royal
Reservatie gewenst

Vanaf 8u30 tot 11u30
€23.70 volwassenen - €11.50 kids

een origineel cadeau?

HIER TE KOOP

original Landerhuys
Kampweg gin

A fine wine
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Pigno Soave Classico - Corte Mainente

fles €21.80 - glas €4.50

Druif: Garganega
Land: Italië

Deze strogele wijn met groene tinten van 100% Garganega heeft een breed smakenpalet.
In de neus aroma’s die overgaan van amandel en kersenbloesem naar vlier.
In de mond is deze wijn full-bodied, harmonieus en met een lange afdronk
Decanter, An up-and-coming young producer

Reserva Chardonnay - Bodegas del Fin del Mundo
Druif: Chardonnay
Land: Argentinië

€22.10

Intens gele kleur met groenachtige reflecties. In de neus aroma’s van tropisch fruit, honing en vanille.
Fris en fruitig in de mond, evenwichtige wijn met een voortreffelijke zuurgraad. Zalvende afdronk.

Grüner Veltliner ‘Kugelberg’ - Weingut Weinwurm
Druif: Grüner Veltliner
Land: Oostenrijk

€24.20

Helder geelgroene Grüner Veltliner, zeer frisse en fruitige aroma’s van groene appels, banaan en citrus.
Heerlijk levendig en cripsy in de mond, met een nazinderende fruitige finale.

Chablis Felix

€34.20

Druif: Chardonnay
Land: Frankrijk

Deze wijn heeft een lichtgele kleur met groene schakeringen.
In de neus vinden we florale aroma’s en fruitige toetsen van nectarine, perzik, vanille en mineraliteit.
In de mond is de wijn fris en soepel met fruitige aroma’s en een aangename afdronk.
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Marafiance - Château Cavalier

fles €24.20 - per glas €4.50

Druif: Cabernet Sauvignon, Cinsault, Grenache, Rolle, Sémilion, Syrah
Land: Frankrijk

Marafiance Rosé heeft een aangenaam fruitig aroma met citrus-en exotisch fruit tonen.
De smaak is breed fruitig (kersen, frambozen) met wat provençaalse kruiden en een pepertje.
Een echte Provence rosé, sappig en smaakvol met mooie mineraliteit en zuren.
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Tempio di Giano - Vetrere

fles €21.80 - glas €4.50

Druif: Negroamaro
Land: Italië

Diepe robijnrode kleur en hints van purperen aroma’s van kers en pruim.
Fris en scherp, goed gebalanceerd en zijdezachte tannines.

Héritage Rouge - Château de Nages

€26.40

Druif: Grenache, Syrah, Mourvèdre
Land: Frankrijk

De gekende Vieilles Vignes Rouge van Château de Nâges in een nieuw jasje.
Granaatrood in het glas, met een krachtige en complexe neus van aroma’s van rijpe braamvruchten,
peper en Oosterse kruiden. Fruitige aanzet in de mond met fijne tannines en
een lange afdronk van kruiden, zoethout en minerale accenten.

Reserva Malbec - Bodegas del Fin del Mundo
Druif: Malbec
Land: Argentinië

€21.80

Donkere, robijnrode kleur. Aroma’s van braambessen, pruimen, viooltjes en met een
lichte kruidige toets van hout en specerijen.
Zachte tannines, volle smaak en aangename zuren. Een heerlijk complexe Malbec!

Geachte gast,
Zaakvoerder Johan Geenen en
wijnhuis Christiaens kozen samen
voor een compacte kaart met
de meest actuele wijnen.
Door de hoge rotatie bieden wij u
deze wijnen in de allerbeste conditie.
Bij specifieke nieuwe aankopen volgen
suggesties en kunt u de hedendaagse
markt mee op de voet volgen.

Heeft u vragen of opmerkingen,
wij communiceren graag met u.
Vraag een envelopje aan de kelner
en wij behandelen uw vraag met de
grootste zorg en geven u feedback bij
een volgend bezoek of per mail.
Wijnselectie bewerkt door Johan Masco

Wijnhuis Christiaens - 0477/17.87.72

