
Italy: Zenato Ripassa Valpolicella ‘Corvina, Molinaria  en Rondinella’                                     €30,-

… Vol, fruitig, warm en robijnrood met het pittige karakter van een rijke ‘Amarone’ wijn…

Rich & Herbaceous

Spain: Rioja Edulis 'Tempranillo'                                                                                €22,50

… Veel rijp fruit, een zachte wijn met aangename vanille hout tonen, kruidig en een mooie zachte structuur…

Argentina: Salentein ’Malbec’                                                                                    €25,-

… Een druif die zich in Argentinië beter thuis voelt door zijn stevigheid met veel rijp fruit te combineren…

Italy: Puteus Salice Salentino ‘’Negroamare, Malvasia’                                                       €25,-

… Uitzonderlijke rondborstige wijn uit de hak van de laars van Italië, die door de smaak van zwarte

bessen en paddestoelen een feestje is voor de liefhebber…

South Africa: Brampton Rustenberg Estate old vines red blend                                           €25,-

… Handgeplukte druiven van oude wijnstokken, prachtige boerse wijn met zomers fruit en cederhouttonen…

Chile: Carmen Estate Nativa ‘Cabernet Sauvignon’                                                          €27,50

… Een organische wijn rijk aan zonnig Chileens fruit, bessen en laurier door de kruidige Cabernet druiven…

South Africa: Fairview ‘S.M.V.’                                                                                  €30,-

… In stijl van de grote Rhône wijnen, een sensuele wijn gemaakt van de peperige Shiraz, de smaakvolle 

Mourvèdre en de aromatische Viognier!… 

Deep & Intens

California: Kendall Jackson ‘Zinfandel’  1998!                                                              €32,50

… Een ontwikkelde wijn met veel bessen, specerijen en door de koele Atlantische zeebries een frisse finale…  

South Africa: Laibach ‘Pinotage’ 1999!                                                                      €32,50

… Hèt druivenras van Zuid-Afrika uit het beste vintage van het laatste decennium in een prachtige stijl!….

South Africa: Akkerdal -garagiste movement- ‘Wildboar’                                                    €35,-

… Van een ‘garagiste’ wijnmaker die met lef Malbec, Merlot en Mourvèdre harmonieus en krachtig blend ….

Australia: Yering ‘Shiraz-Viognier’                                                                               €39,50

… Echt Shiraz from Down-Under, veel rood fruit aroma, mint en vol met pepers van de Viognier druiven…

  

wereld wijnen 

 
Om het u zo makkelijk mogelijk te maken hanteren we een nieuwe indeling.  

Onze wijnen zijn ingedeeld naar de hoeveelheid fruitaroma’s en de intensiteit van de wijn. 
Zo kunt u qua wijnstijl de beste keuze maken.  

De wijnstijlen gaan van fresh & crispy (wit), fresh & juicy (rood) tot deep & ripe (beide).  
Uiteraard adviseren we U graag bij het maken van uw wijnkeuze!… 

 
...Specktakel heeft voor bijzondere avonden een assortiment wereldse bubbels en  

VIP wijnen in de kelder liggen…. 



Fresh & Crispy

New Zealand: Nautilus ‘Sauvignon Blanc’                                                                      €24,50

… Deze wijn uit Marlborough is aangenaam fris, mineralig, een groen aroma en een pepertje in de neus…

Australia: Jim Barry 'Dry Riesling'                                                                             €28,-

… Dit delicate duivenras in Clare Valley combineert op een fris, elegante manier bloemigheid en appel...

Bright & Friendly

Australia: Yalumba Y-series 'Unwooded Chardonnay’                                                         €22,50

… Door het weglaten van de houtrijping, een fris en fruitige Chardonnay met veel meloen en grapefruit…

South Africa: Old Vines Blue White ‘Chenin Blanc’                                                           €22,50

… Vanuit de culinaire hoofdstad van Z.A. Franschoek, een verfrissend fruitige wijn met super lange finale…

Rich & Aromatic

Spain: Raventos i Blanc ‘Perfum de vi’Blanc’                                                                 €27,50

… Uit de populaire Penedès komt deze aromatische wijn met een druivensuikertje van ‘Muscadelle’…

South Africa: Boschendal Grand Cuvée ‘Sauvignon Blanc'                                                  €28,-

… Complex door het drupje oaked Chardonnay in de blend; vol, kruidig met veel tropisch fruit…

South Africa: Fairview ‘Viognier'                                                                                €28,50

… De trend! Zeer aromatische en verfijnde wijn denk aan peer, mandarijn en oranje bloesem…

Australia: Capel Vale ‘Verdelho’                                                                                €29,50

… Aroma’s van citroengras, passiefruit, zacht vanille-hout en door wat druivensuiker prima bij pikant eten!…

Deep & Ripe

South Africa: Eikehof Bush vine ‘Sémillon’                                                                    €22,50

… De 103 jaar oude wijnstokken zorgen voor complexe smaken als sinaasappel, honing en noten…

Chile: Carmen Estate Reserve ‘Oaked Chardonnay’                                                           €24,50

… Explosieve smaken van peer, citrus, ananas en vanille-hout door de typische Chileense vinificatie…  

South Africa: Mulderbosch 'Chenin Blanc'                                                                     €29,50

… "Steen op hout" met smaken als watermeloen en acacia honing; wereldse combinatie met gegrilde vis…

California: Beringer-Blass 'Fumé Blanc'                                                                         €30,-

… Op hout gerijpte Sauvignon Blanc, volle smaken van citrus, grapefruit, honing “and a smokey finish”…

Fresh & Pink

South Africa: Pierre Jourdan ‘Tranquille’                                                                       €22,50

… Elegant frisse wijn van Pinot Noir & Chardonnay gemaakt door de excentrieke Haut Cabrière wijnmaker…

Bright & Pink

South Africa: Boschendal Coastal Region ‘Blanc de Noir’                                                   €24,50

… Prachtige, fruitige rosé vol met rijpe meloen en zwarte bessen uit een van mooiste ‘ ’estates’ van de Kaap… 

Rich & Pink

Australia: Duck 'Shiraz' rosé!                                                                                    €27,50

… Deze verrassend licht pittige en volle rosé werd uitgeroepen tot beste Australische rosé van het jaar!…

Fresh & Juicy

Australia: Deakin Estate 'Merlot’                                                                              €22,50

… Een volle, ronde Merlot, rijk aan fruit met lichte kruidigheid en een mooie zachte finale…

New Zealand: Villa Maria cellar selection ‘Pinot Noir’                                                       €32,50

… Zachte, volle wijn uit de bekende streek Marlborough, classic Burgundy style in the New World…

Bright & Smooth

Australia: Yalumba Bush vine ' Grenache’                                                                     €25,-

… Een opvallende wijn met smaken als bramen, kruiden en een zachtheid van vanille-hout…

Spain: Raventos i Blanc ‘Setembre’                                                                             €27,50

… Zwoele wijn gemaakt van Merlot, Garnatxa en Syrah, heerlijk fruitig en kruidig met lichte houtlagering…




