Wijnkaart
Witte Wijnen

Mir, Penedes, Spanje

glas
4,50

fles
22,50

Xarel-lo druif, een frisse droge wijn met tonen van rijp citrus fruit, een vleugje amandelen en kruiden.

Aberdeen Angus, Argentinië

4,75

23,75

Volle, frisfruitige Chardonnay met drie maanden hout rijping. In het glas lichtgeel van kleur met een groene
tint, zuiver in de neus met aroma’s van banaan, appel en ananas. Prima te combineren met visgerechten of
salades.

Copa Boca, Spanje

5,00

25,00

Deze 100% Verdejo is op een ecologische manier tot stand gekomen. De wijn is fris strogeel van kleur en
heeft kruidige en frisse aroma’s met een hint van kruisbessen, witte bloesem en het tropische fruit dat
de Verdejo typeert.

Bishop’s Leap, Nieuw-Zeeland

5,60

27,95

Krachtig en zuiver. Aroma, typische Sauvignon uit Nieuw-Zeeland, met frisse citrustonen. Heerlijke wijn bij
salades, gegrilde vissoorten en uiteraard als aperitief.
			

			
Lauverjat Sancerre, Frankrijk
37,50
Behoort tot de beste droge witte wijnen van Frankrijk. Gelegen aan de Loire past deze stevige, krachtige
100% Sauvignon uitstekend bij visschotels, maar ook als eetlust opwekkend aperitief.

Rose Wijnen

Mir, Penedes, Spanje

glas
4,50

fles
22,50

Merlot & Tempranillo druif, dieprode rosé met een lange afdronk en naast de nodige fruitzuren een volle
smaak waardoor hij een geheel eigen karakter krijgt. De smaak van aardbeien zorgt voor een lichte
zoetigheid.

Blush, Veneto, Italie

4,50

22,50

Wit of rosé? Er tussenin! Wat een heerlijke dorstlesser… Afkomstig uit noord-Italië .Geniet van deze
pinot - grigio met de blush van een rose. Proef het gehele jaar door de zon in uw glas. Als aperitief of bij
lichte (voor)gerechten.

Mousserende Wijnen
Casa Bianca Frizzante, Italie

glas
5,00

fles
25,00

Dit is Prosecco: Verfrissend, subtiel droog, met een feestelijke, delicate mousse. Bravo een lust voor uw
smaakpapillen!

Champagne Agrapart Grand Cru(!) extra brut, Frankrijk

Halve FLes. 37,50

57,50

Best of the best… Een edele bubbel van Grand Cru afkomst. Deze droge Champagne heeft in zijn
krachtige aroma veel fruit en wat gisttonen zitten. Hij is elegant mousserend, lekker droog van smaak en
heerlijk verfrissend in de aanhoudende afdronk. Beleef de prachtige frisheid van een 100% Chardonnay
Champagne.

Rode Wijnen

glas
4,50

fles
22,50

Mir, Penedes, Spanje
Merlot, Tempranillo & Syrah, een jonge wijn met dieprode kleur en een intens aroma van rood fruit en een
hint van kruiden. In de mond komt de smaak van appel goed naar voren met mooie zuren en lichte tanni.

Sycamore Lane, Verenigde Staten
4,75
23,95
Helderrode wijn van de Cabernet-Sauvignon druif met een fruitig, kruidig aroma met bedeesd eikenhout
op de achtergrond. Fraaie begeleider van vleesgerechten zoals fijn gegrild lams- of rundvlees met lichte
kruiden.
Chakana Estate, Argentinië
5,95
29,75
Ware Syrah uit de populaire mendoza Argentinië, met een dieprode tint en een krachtig, fruitig aroma met
nuances van bosbessen en bramen. Fraai bij gegrild vlees, wildschotels, kazen, etc.			
Tria American Oak, Spanje
6,50
32,50
De naam Tria verwijst naar de 3 druivensoorten waaruit de wijn is samengesteld: Syrah, Petit Verdot en de
Merlot. De wijn is in de neus vol aroma’s van rijp rood fruit, eucalyptus en balsamico. Een mooie full bodied
wijn, met een lange afdronk die naar meer smaakt.
Château La Gorce Medoc Cru(!), Frankrijk		
39,50
Dit is bordeaux! Alle voor de Bordeaux karakteristieke druivenrassen zijn in de Château La Gorce terug te
vinden. Zo is deze wijn gemaakt van hoofdzakelijk Cabernet Sauvignon en Merlot, aangevuld met een klein
beetje Cabernet Franc en Petit Verdot Robuust is deze dieprode “Cru Bourgeois” en heeft een intense geur
van rijp fruit, fijne kruiden en nuances van eikenhout en menthol.

Dessert Wijnen

glas

Elysium Black Muscat, Verenigde Staten
4,95
Elysium word gemaakt van de Black Muscat, in Europa bekend onder de naam Muscat Hambourg. Deze
druif heeft een weelderige smaak afgifte van bloemen en rood fruit zoals aardbei en framboos.
Essencia Orange Muscat, Verenigde Staten
4,95
Deze licht gekleurde portachtige wijn is gemaakt van de Orange Muscat druif. Deze wijn met een licht
zuurtje heeft een smaakpallet van sinasappelbloesem, muskaat, abrikoos en gekonfijte rozijnen.
PX Solera 1927(!), Portugal
4,95
Unieke amber-rode dessertwijn van een zeer oude Pedro Ximénez solera, gestart in 1927. Volzoet en
krachtig van smaak, perfect als begeleider van desserts met chocolade, caramel, ijs en kaas.
S’ Naranja, Spanje
6,95
De fles van deze bijzondere wijn verraadt zijn smaak al. S’ vino de naranja is gemaakt van 80% Pedro
Ximénez en 20% Palomino Fino druiven waaraan gedroogde sinaasappelschillen zijn toegevoegd. De wijn
heeft meer dan 10 jaar gerijpt op Amerikaanse houten vaten waarbij de sinaasappelschillen 18 maanden
zijn meevergist.

Bijzondere kelder juwelen(!)

Voor onze echte wijnliefhebber heeft Dining56 een aantal kelderjuwelen verzameld. Deze verzameling van
topwijnen kunt u vinden tegenover de bar. Vraag aan de bediening naar onze kelderwijnkaart en zij zullen u
voorstellen aan deze bijzondere selectie!

Wijn arrangement(!)

Zin in een bijzonder wijntje tijdens uw diner? Laat u verrassen door een lekker wijntje bij elke gang, onze
bediening schenkt ze graag voor u !
2 glazen: 10,95 • 3 glazen: 14,95 • 4 glazen: 17,95 • 5 glazen: 20,95
Heeft u geen chauffeur of wilt u van alles een klein glaasje proeven, dan hebben wij ‘het halve glaasjes
arrangement’.
2 glazen: 5,95 • 3 glazen: 7,95 • 4 glazen: 9,50 • 5 glazen: 11,00
Vraag de bediening om meer informatie.

