
Wit  
Biotiful - Verdejo 3,95 – 20,00
La Mancha, Spanje   

Deze Verdejo heeft een lekkere frisse smaak met een exotische tint. Mooi zuivere en  
frisse smaak met tropisch fruit zoals ananas en rijpe perzik.

Heritage – Chardonnay 4,05 – 20,50
Central Valley, Chili  

Een plezierig drinkbare wijn die niet snel verveeld met een zachte en rijpe afdronk

Birds of Paradise – Viognier 29,50 
Casablanca Valley, Chili 

De smaak is dik en zwoel. De volle fruittonen geven een lange afdronk, waarin een klein  
bittertje te herkennen is.

LaCheteau – Sauvignon Touraine 29,50  
Loire, Frankrijk 

Expressieve geur van gedroogd gras, kruisbessen en ctirusfruit. Een frisse en levendige smaak  
met duidelijke Sauvignon karakteristieken.

Xènius Brut Seleccion – Cava 4,75 – 23,50  
Penedès, Spanje 

verrassende Cava, mooie, fijne bubbels, fruitig aroma, fris en zacht mondgevoel

Rose  
Couleur de Rosé – Cinsault en Syrah 3,95 – 20,00
Pays d’Oc, Frankrijk    

Mooie droge rosé met een sappige aanzet van veel fruit en een ronde soepele afdronk. 

Rood  
Viña Ainzón – Garnacha – Tempranillo 3,95 – 20,00
Campo de Borja, Spanje   

Intens fruitig en fris met tonen van bosbessen, zwarte bessen en rood fruit. De smaak is vol  
en aangenaam met een lekkere afdronk.

Heritage - Cabernet Sauvignon 4,05 – 21,00
Central Valley, Chili   

Plezierige rode wijn, de smaak is vol en fruitig met zachte tannines aan het eind.

Covila Il Crianza – Tempranillo 5,25 – 26,00
Rioja, Spanje    

De smaak is vol en krachtig, waarbij het fruit goed wordt ondersteund door de invloed  
van het eikenhout. De lange afdronk maakt van deze Rioja een topper! . 

Birds of Paradise – Pinot Noir 29,50  
Casablanca Valley, Chili 

Deze Pinot Noir smaakt naar rood fruit, iets aards en karamel in de neus. Licht, zacht, goed evenwicht  
tussen fruit en houtlagering.

Angove – Shiraz en Cabernet 29,50  
McLaren Vale, Australië 

Een volle, stevige rode wijn met smaken van rood fruit, chocolade, een subtiel pepertje en zachte eik  
tonen met een zachte afdronk.

Wijnkaart 

PIT-wijnenRuben van PIT-wijnen is een echte wijnfanaat! Hij importeert wijnen van over de hele  wereld, maar ook gewoon uit Nederland! Hij zorgt er voor dat wij zulke heerlijke wijnen kunnen schenken bij  De Vang.  


