BUBBELS
Vega Caliza Frizzante

glas

ﬂes

4.50

25.00

Druif: Airen, Sauvignon Blanc
Land: Spanje, Tierra de Castilla
Wijnmaker: Jorge Pradillo
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.

Fleurs du Mal

WIT

4.00

22.50

Druif: Colombard, Gros Manseng, Sauvignon Blanc
Land: Frankrijk, Pays de Côtes de Gascogne
Wijnmaker: Elisabeth Prataviera
Lichtvoetig, toegankelijk en oh, zo fris! Deze wijn vraagt gewoon om
de volgende slok en gelukkig zitten er genoeg slokken in deze ﬂes!

Wijn is een belangrijk
onderdeel bij restaurant
Magnolia. Om deze reden
werken wij alleen met
familiebedrijven en kleine

The Great Bustard

4.00

22.50

Druif: Pinot Blanc
Land: Hongarije, Matraaljai
Wijnmaker: Danubiana Kft
Na urenlange zonneschijn kreeg deze eigenwijze vogel zijn bijzonder
smaakpallet van fris appelfruit en elegante door-drink-zuren.

coöperaties om onze wijnen
in te kopen. Hiermee

Pistola

houden we scherpe controle

Druif: Verdejo
Land: Spanje, Tierra de Castilla
Wijnmaker: Jorge Pradillo

op de kwaliteit van de
wijn en kunnen we 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!

4.50

25.00

Uit hét hart van Spanje komt deze knaller van een wijn. Toegankelijk,
aromatisch fruitig en voorzien van de zinderende Verdejo-frisheid.

Semeli Feast

4.50

25.00

Druif: Moschoﬁlero
Land: Griekenland, Peloponnesos
Wijnmaker: Leonidas Nasiakos
Aroma’s van bloemen, perzik en abrikozenfruit. Deze culinaire Griekse
held is een échte sensatie aan tafel!

El Bohemio

5.00

27.00

Druif: Chardonnay
Land: Chili, Central Valley
Wijnmaker: Felipe Vial
Ze stuiven je glas uit, de expressieve smaken van deze eigenwijze
Chileen. Chardonnay zonder hout, helemaal opnieuw uitgevonden.

Cave Alignan Icare

32.00

Druif: Chardonnay
Land: Frankrijk, Côtes de Thongue
Wijnmaker: Alignan du Vent
Een klassieke Zuid – Franse Chardonnay met een moderne twist. Proef
rijp geel fruit, hout en frisse mineralen.

ROOD
Winzergenossenschaft
Nahetal

glas

ﬂes

4.00 22.50

Druif: Dornfelde
Land: Duitsland, Nahe
Wijnmaker: Dominik Meyer
Grote kans dat je nog nooit van deze druif hebt gehoord. Nog grotere
kans dat je na het drinken van deze lichte, fruitige en zachte wijn de
Dornfelder nooit meer vergeet.

Roc d’Opale

4.50

25.00

Druif: Grenache, Merlot
Land: Frankrijk, IGP Pays d’Oc
Wijnmaker: Jean-Luc Bourrel
“Twee zielen, één gedachte” moet de ﬁlosoﬁe van Claude zijn
geweest toen hij deze wijn maakte.

ZOET WIT
glas

Hausmann

4.00

De Grenache en Merlot zijn namelijk twee enorm fruitige druiven die
samen in deze blend een gebalanceerd en sappig duo vormen.

ﬂes

22.50 Timbrus

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

Lista Negra

ROSÉ

4.00

27.00

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

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

5.00

25.00

Saperavi is een inheemse Moldavische druif die hoge ogen gooit
bij wijnkenners. In Oost – Europa genieten ze al vele jaren van deze
powerdruif met smaken van leer, rood fruit en heel veel kruidigheid.

22.50 Masseria Borgo dei Trulli 5.00

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

Ferry Lacombe Mira

4.50

Druif: Saperavi
Land: Moldavië, Purcari
Wijnmaker: Manuel Ortiz

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 Vina Zorzal

Land: Frankrijk, IGP Méditerranée
Wijnmaker: Michel Pinot
Deze hemelse Provence rosé is elegant, licht van kleur en staat bol
van citrusfruit, kruiden en bloemen.

5.00

27.00

Druif: Graciano
Land: Spanje, Navarra
Wijnmaker: Jorge Navascués
Deze biologische en spannende klassieker barst van het sappige
kersenfruit, kreeg een verleidelijke tik hout mee en is misschien wel
onze nieuwe persoonlijke favoriet.

Alyan Reserve

32.00

Druif: Carmenere
Land: Chili, Central Valley
Wijnmaker: David Gonzalez
Deze zuiderling is van veel markten thuis. Blauw fruit van bessen en
bramen wordt afgewisseld met een ﬂinke snuf peper en een dosis
hout. Een echte culinaire held!

