MOUSSERENDE WIJNEN

CORPINNAT
Corpinnat werd in 2017 opgericht uit onvrede met de
kwaliteitsnormen en het beleid van de cavaproducenten en
groepeert 9 wijnhuizen uit het topsegment van de cava.
De focus bij de nieuwe appellatie ligt op organische landbouw,
langere rijpingsprocessen en manuele oogst. De naam ‘Corpinnat’
komt van ‘Cor’ de plek waar 130 jaar geleden de eerste mousserende
wijn geproduceerd werd en‘pinnae’, wat verwijst naar de regio
Penedes.
Torello brut reserva ( Xarel-lo, Macabeo en Parellada )
Droge wijn met aroma’s van wit fruit – 30 maanden rijping
Per glas 8

fles 38

Llopart rose brut reserva (Monastrell , Garnacha , Pinot Noir )
Roséwijn met aroma van aardbeien, rabarber en bosvruchten
Minimum 18 maanden gisting op fles.
Per glas 9

fles 42

Torello finca can marti (Chardonnay, Macabeo, Xarel-lo, Parellada)
Droog met fijne pareling, intense tonen van wit fruit, glad en
evenwichtig met lange afdronk - 42 maanden rijping
Per fles 55

CAVA

Grans Moments – Brut
Zacht-fruitige cava met fijne pareling. Aroma’s van bloemetjes en
citrus.
Per glas 6

per fles 30

CHAMPAGNE

De Venoge – Corden Bleu
Elegante Champagne met fijne bubbels en subtiele, complexe smaak.
Per fles

80

Wit
per glas of per fles

LES TANNES – CHARDONNAY (Pays d’Oc, Frankrijk)
Gedeeltelijke houtrijping – exotisch fruit, vanille en romig karakter
4,2 - 20
LES TANNES – SAUVIGNON BLANC (Pays d’Oc, Frankrijk)
Typische Sauvignon met grassige tonen, kruisbes en een licht
pepertje
4,2 - 20
SECRET MOMENT – FRIZZANTE 7% - VERDEJO/MOSCATO (Spanje) Licht zoet
Slechts 7% alcohol en aroma’s van bloemen, rijpe appel en citrus
4,2 - 20
CUVEE KIWI – PINOT GRIGIO (Veneto, Italië) - 100% Pinot Grigio
Droge Pinot Grigio met crispy smaken van limoen, ananas en wit fruit
5 - 24
TORELLO MALVAREL-LO - XAREL-LO,MALVASIA (Penedes,Spanje) –
biowijn
Floraal, witte pitvruchten, mooie mineraliteit, afdronk met citrus
6 - 28
QUINTA DE VALLADO PRIMA – GALLEGO BRANCA(Douro,Portugal)
Droge wijn, subtiele aroma’s van bloemen, rozen en pepermunt.
Frisse afdronk.
6,5 - 31

Per fles
Cantine Teanum - Alta Falanghina (Italië, Puglia)
Strogele wijn met rijpe steenvruchten en kruiden.
25
Boland Cellar - Five Climats Chenin Blanc (Zuid-Afrika, Paarl)
Zachte, toegankelijke wijn met veel exotisch fruit en een frisse
ondertoon.
25
Fernand Engel - Riesling BIO (Frankrijk, Elzas) - 100% Riesling
Goudgele wijn met een neus van bloemen en de typische combo van
frisheid en zacht exotisch fruit.
26
Weingut Huber - Terrassen Grüner Veltliner BIO (Oostenrijk,
Traisental) - 100% Grüner Veltliner
Heel zuivere, minerale, kruidige wijn met het typische Grüner
Veltliner-pepertje op de achtergrond.
30
Vine in Flames - Chardonnay (Roemenië, Dealu Mare) Houtgerijpte Chardonnay met tropisch fruit en een mooie vanilletoets.
30
Moulin les Lys - Sancerre (Frankrijk, Sancerre) - 100% Sauvignon
Blanc
Het beste wat Sancerre te bieden heeft: mineraliteit, finesse en
kruidigheid.
39

ROSE WIJN
Per glas of per fles

TUSSOCK JUMPER - GRANACHE Rosé(Vin de France,Frankrijk) – 100%
Grenache
Rosé uit Zuid – Frankrijk met een rond mondgevoel. Frisfruitig.
4,2 - 20

DELHEIM - PINOTAGE Rosé(Stellenbosch, Zuid-Afrika) – 96%Pinotage
4%Muscat
Zachte en levendige rosé met verse bloemen, framboos en aardbeien
5,5 - 26

ROOD
Per glas of per fles

LES TANNES – MERLOT (Pays d’Oc,Frankrijk) - 100% Merlot
Zachte, volle Merlot met aroma’s van pruimen,Zwarte bessen en
chocolade.
4,2 - 20

QUINTA DO VALLADO TINTO – TOURIGA NATIONAL, FRANCA
(Douro,Portugal)
geconcentreerd, wilde vruchten, kruidig, lange frisse en
gebalanceerde afdronk
6,5 - 31

KAUZO - MALBEC, SYRAH (Uco Valley, Argentina)
Aroma’s van zwart fruit, kruidig, afdronk met blauwbessen en
sappige tanninnes
7 - 33

Per fles

Finca Sophenia - Altosur Malbec (Argentinië, Mendoza) - 100%
Malbec
Licht-houtgerijpte Malbec met een mooie balans tussen fruit,
kruidigheid en de vanille van het hout.
25
Boland Cellar - Five Climates Shiraz (Zuid-Afrika, Paarl) - 100% Shiraz
Zachte, kruidige Shiraz met een houtrijping op oude Franse eik.
25

Pico Maccario - Lavignone (Italië, Barbera d’Asti)
Elegante, zacht-fruitige Barbera met geconcentreerd rood fruit en
lange finale.
28
Bodegas Maddi - Rioja Crianza (Spanje, Rioja) - 100% Tempranillo
Tempranillo met 12 maanden houtrijping. Veel kruidigheid naast fris
fruit en getoaste aroma’s.
30

Torello Raimonda – (Spanje, Penedes) – Merlot, Cabernet sauvignon
Volle wijn met aroma’s van rood en zwart fruit, kruidig en een zachte
en lange afdronk.
40

Chartron et Trébuchet - Bourgogne Pinot Noir (Frankrijk,
Bourgogne) - 100% Pinot Noir
Vlotte Bourgogne met een rijping op Franse vaten van verschillende
leeftijden.
33

Zédé de Labégorce (Frankrijk, Margaux) - Merlot, Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon en Petit Verdot
Tweede wijn van Château Labégorce. Expressieve Cru Bourgeois, vol
van smaak met fraaie zuren en versmolten tannines
49

