Restaurant GROOS!

RESTAURANT GROOS BY ALBEDA

Herkomstgebied

Per glas

Per fles

Almansa
Spanje

€3,00

€ 17,00

Colchagua Valley €3,00
Chili

€ 17,00

Abruzzen
Italië

€3,00

€ 17,00

Almansa
Spanje

€3,00

€ 17,00

Provence
Frankrijk

€3,00

€ 17,00

WIJNKAART
Huiswijnen
Palacio de Cirat Almansa White Label
Verdejo-Sauvignon Blanc 2016
Geurige, droge witte wijn uit Spanje, met de geur van guave, citrus en
specerijen. De smaak is fris, sappig en soepel. Heerlijk om te drinken
als aperitief, maar ook lekker bij vis.
Verdejo, Sauvignon Blanc

Panul Central Valley Chardonnay 2016
Fruitige witte wijn uit Chili met een lichte toastgeur, een vleugje eiken en
een frisse, sappige smaak. Uitstekend als aperitief, maar ook erg lekker
bij vis, zeevruchten of salades.
Chardonnay

Madregale Terre di Chieti Rosso 2017
Smaakvolle Italiaanse rode wijn, gemaakt van montepulcianoen sangiovesedruiven. Ruikt lekker fruitig en kruidig. De smaak
is vol, sappig en pittig. Lekker bij de barbecue, buffetten of
gegrild vlees.
Sangiovese, Montepulciano

Palacio de Cirat Almansa Black Label SyrahMonastrell 2014
Spaanse rode wijn met een kruidig en fruitig aroma en een toets van
eikenhout. Goed te combineren met wat rijkere stoofschotels of
gebraden rundvlees.
Syrah, Monastrell

Domaine Saint Ferréol Coteaux Varois en Provence
rosé 2015
Rood fruit is bijna vanzelfsprekend ook present, evenals een
mooie kruidige toets en goede zuren.
Grenache, Cinsault, Syrah
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Witte wijnen

Herkomstgebied

Pfalz

Reichsrat von Buhl Pfalz Riesling Trocken 2015

Per glas

Per fles

€ 17,50

Duitsland

Sappige Duitse witte wijn, met een bloemige en fruitige geur. Droog en
verfrissend van smaak. Lekker als aperitief, maar ook heerlijk bij vis of
schaal- en schelpdieren.
Riesling

Clos Marguerite Marlborough The Grape Whisperer
Sauvignon Blanc 2016

Marlborough
Nieuw-Zeeland

€ 18,00

Friuli
Italië

€ 18,50

Elzas
Frankrijk

€ 27,50

Bourgogne
Frankrijk

€ 37,50

Nieuw-Zeelandse witte wijn met het aroma van citrus en buxus. De
smaak is fris en zacht. Lekker als aperitief, maar ook zeer geschikt
bij visschotels of aspergegerechten.
Sauvignon Blanc

Di Lenardo Vineyards Venezia Giulia Pinot Grigio 2016
Geurige, droge witte wijn uit Noord-Italië, met een frisse, licht-tintelende
smaak. Lekker bij gepocheerde of gebakken vis, schaal- en
schelpdieren of als aperitief.
Pinot Grigio

Domaine Engel Elzas Grand Cru Altenberg
Gewurztraminer 2013
Franse witte wijn met een intens aroma van perzik, honing en
bloemen. De volle, zachte en mildzoete smaak past uitstekend bij
pikante gerechten of pittige kaas, zoals munster.
Gewurztraminer

Domaine Caillot Meursault 2012
Franse witte wijn met een verfijnd aroma van wit fruit, bloemen en een
eikenhoutnuance. De smaak is evenwichtig, fris en zacht. Een mooie
wijn bij fijne vis, gevogelte of kalfsvlees.
Chardonnay
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Rode wijnen

Herkomstgebied

Cantine Due Palme Primitivo del Salento Don Cosimo 2015

Apulië

Een volle, rode wijn uit het Zuid-Italiaanse Apulië, met frisse
kruidigheid en de geur van rijp fruit. De smaak is zacht en vol. Lekker
bij kruidige gerechten of pittige kaas.

Italië

Per glas

Per fles

€ 17,50

Primitivo

Tierras de Murillo Rioja Crianza 2014
Heel herkenbare, zijdezachte Rioja, met een prachtige balans tussen
frisheid en zachtheid. Heerlijk bij vele gekruide gerechten, zowel van

Rioja
Spanje

€ 18,50

Mendoza
Argentinië

€ 19,50

Bordeaux
Frankrijk

€ 28,50

Veneto
Italië

€ 31,50

gevogelte als vlees. Ook lekker bij pittige voorgerechten.
Tempranillo

Chakana Mendoza Estate Nuna Malbec 2015
Volle en krachtige rode wijn met een heerlijke zachte smaak en een
fraai aroma van rijp rood fruit, eikenhout, koffie en wat mint. Goed te
combineren met smaakrijke gerechten van rundvlees of wild.
Malbec

Château Cordet Margaux 2012
Aromatische Franse rode wijn met de geur van hout en zwarte
bessen. De smaak is vol en soepel. Heerlijk bij verfijnde gerechten
zoals gevogelte, kalfs- of rundvlees en rijpe kaassoorten.
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

Monte del Frá Lena di Mezzo Amarone della
Valpolicella Classico 2012
Italiaanse rode wijn met de geur van eikenhout en gekonfijt en gedroogd
fruit. De smaak is zacht en aromatisch. Heerlijk bij rijke en kruidige
gerechten van wild of rundvlees, maar ook erg lekker bij oude kaas.

Corvina Veronese, Rondinella
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Mousserend en dessertwijnen
De Pró Cava Brut
Frisse, mousserende witte wijn uit Spanje, met de geur van sappig
fruit. Door de evenwichtige, zachte smaak is deze wijn heel geschikt

Herkomstgebied

Per glas

Per fles

Penedès
Spanje

€ 3,25

€ 19,00

als aperitief of als sorbet met citroenijs.
Xarel.lo, Macabeo, Parellada

Veuve Clicquot Brut Champagne
Het Yellow Label of Carte Jaune is de bekendste champagne van
Veuve Clicquot Ponsardin. Samengesteld uit 50- tot 60 verschillende
Crus (gebieden) met 50-55% Pinot Noir, 15-20% Pinot Meunier en 28-

€ 49,50

Champagne
Frankrijk

33% Chardonnay.

Château Gravas Sauternes 2011
Franse witte wijn met een intens aroma van honing, marsepein en rijp
fruit. De smaak is volzoet en past heel goed bij blauwaderkazen of
zachte desserts en gebak.

Sauternes
Frankrijk

€ 4,75

Sémillon, Sauvignon Blanc

Alvear Montilla-Moriles Pedro Ximénez Solera 375ml. 1927
Volle sherry met een donkere mahoniekleur. Intens van smaak, met
een vleugje pruimen en chocolade. Heerlijk bij blauwaderkaas en
gedroogd fruit, maar ook bij desserts of als topping over ijs.
Pedro Ximénez

Montilla-Moriles € 3,75
Spanje

€ 16,00

