BUBBELS
Vega Caliza Frizzante
Druif: Airen, Sauvignon Blanc
Land: Spanje, Tierra de Castilla
Wijnmaker: Jorge Pradillo

glas

4.50

ﬂes

25.00

Deze biologische bubbel met vrolijke belletjes heeft een boterzacht
mondgevoel met stuivend wit fruit en is perfect om op elk moment
van de dag aan je lippen te zetten!

Ormarine Extra Brut

45.00

Druif: Picpoul Blanc
Land: Frankrijk, Languedoc
Wijnmaker: “Cave de l’Ormarine”

Delicaat en complex, deze unieke crémant uit het zuiden van Frankrijk.
Een zachte mousse met tonen van brioche en noten.

Wijn is een belangrijk
onderdeel bij restaurant
Magnolia. Om deze reden
werken wij alleen met
familiebedrijven en kleine
coöperaties om onze wijnen
in te kopen. Hiermee
houden wij scherpe controle
op de kwaliteit van de
wijn en kunnen wij jou de
leukste, lekkerste en meest
bijzondere wijnen vanuit
de hele wereld aanbieden.
Om jou te helpen de wijn
te vinden die past bij jouw
gemoedstoestand, hebben wij
onze wijnkaart ingedeeld op
smaak. Van lichte en frisse
wijnen, naar aromatische en
krachtige wijnen.

- Proost!

Fleurs du Mal

WIT

4.00

Druif: Colombard, Gros Manseng, Sauvignon Blanc
Land: Frankrijk, Pays de Côtes de Gascogne
Wijnmaker: Elisabeth Prataviera

22.50

Lichtvoetig, toegankelijk en oh, zo fris! Deze wijn vraagt gewoon om
de volgende slok en gelukkig zitten er genoeg slokken in deze ﬂes!

Forte Alto

Druif: Pinot Grigio
Land: Italië, Dolomieten
Wijnmaker: Lucio Matricardi

4.50

25.00

Pinot Grigio heeft een enorme fanbase. Wij werden extra lyrisch
na het proeven van deze elegante en soepelfruitige variant uit de
hooggelegen Dolomieten.

Megyer Hárslevelű
Druif: Hárslevelű
Land: Hongarije, Tokaj
Wijnmaker: Istvan Bai

5.00

27.00

Hárslevelu, probeer deze druif maar eens uit te spreken. Gelukkig
hoeft dat ook niet, want na één slok ben je sprakeloos!

El Bohemio

Druif: Chardonnay
Land: Chili, Central Valley
Wijnmaker: Felipe Vial

5.00

27.00

Ze stuiven je glas uit, de expressieve smaken van deze eigenwijze
Chileen. Chardonnay zonder hout en dus helemaal opnieuw
uitgevonden.

Catalan Eagle La Bascula

32.00

Druif: Garnacha Blanca, Viognier
Land: Spanje, Terra Alta
Wijnmaker: Pepe Fuster i.s.m. Ed Adams MW & Bruce Jack

Lekker vol met exotisch fruit en een ﬂinke dosis hout. Deze mollige
Spanjaard kan wel tegen een stootje.

ROOD
134,5 Nahe
Dornfelder trocken
Druif: Dornfelder
Land: Duitsland, Nahe
Wijnmaker: Dominik Meyer

glas

ﬂes

4.00

22.50

Grote kans dat je nog nooit van deze druif hebt gehoord. Een nog
grotere kans dat je na het drinken van deze lichte, fruitige en zachte
wijn de Dornfelder nooit meer vergeet!

Le Coq Noir

Druif: Carignan, Grenache
Land: Frankrijk, Coteaux de Peyriac IGP
Wijnmaker: Jean-Luc Bourrel

ZOET WIT
glas

Hausmann

4.00

ﬂes

Lista Negra

ROSÉ

Druif: Castelao
Land: Portugal, Sétubal
Wijnmaker: Jaime Quendera

4.00

Ferry Lacombe Mira

5.00

Druif: Caladoc, Grenache Blanc, Grenache Noir
Land: Frankrijk, IGP Méditerranée
Wijnmaker: Michel Pinot

Druif: Bobal, Cabernet Sauvignon
Land: Spanje, Utiel-Requena
Wijnmaker: Manuel Olmo

Druif: Primitivo
Land: Italië, Puglia
Wijnmaker: Alessandro Michelon

27.00

5.00

27.00

Puglia ligt in de hak van de laars en daar is het verzengend heet.
Gelukkig is Primitivo een echte zonaanbidder en vertroetelt hij je
smaakpapillen met jammig zwart fruit en een vleugje specerijen.

27.00 Ontañon Crianza

Deze hemelse Provence rosé is elegant, licht van kleur en staat bol
van citrusfruit, kruiden en bloemen.

5.00

Hier zijn we nogal trots op. Want voor elke ﬂes wordt er ergens ter
wereld een boom geplant. Meer weten? We komen het graag aan
tafel uitleggen…

22.50 Masseria Borgo
dei Trulli

Zwoel rood zomerfruit afgewisseld met frisse zuren maken van deze
rosé het lekkerste onder de zon (zelfs in de winter).

25.00

Dit haantje-de-voorste is me der één! Hij kraait het hele zuiden
van Frankrijk bij elkaar met z’n donkerrode fruit en boterzachte
tanninestructuur. Doordrinkbaar, sappig en een spannende
kruidigheid op het einde.

22.50 Treeborn

Druif: Rivaner
Land:Duitsland, Nahe
Wijnmaker: Weinvertrieb Nahetal GmbH
Verﬁjnde zoete en fruitige witte wijn met een bloemige ﬁnish.

4.50

Druif: Tempranillo, Garnacha
Land: Spanje, Rioja
Wijnmaker: Ruben Perez Cuevas

32.00

Ook in de bekende Riojastreek laat krachtpatser Tempranillo zijn
spierballen zien. Donker fruit, kruiden, specerijen en in de laatste
ronde een pittige comeback door dat kleine verﬁjnde pepertje.

