Wijnkaart Asado
In deze selectie vind u onze met zorg, samengestelde wijnkaart. Ons assortiment is zorgvuldig afgestemd op de
menukaart zodat wij bij elk gerecht een passende wijn kunnen serveren.
Of u nu houdt van mooie volle rode wijn, een fruitige rosé of een zachte witte wijn, er is voor ieder wat wils.
Elke wijn is kort omschreven wat u kan helpen bij het maken van een keuze.
Mocht u niet tot een keuze kunnen komen, dan kunt u zich laten adviseren door ons team.
Wij geven u graag een suggestie!

Trapiche Brut - €39,95 per fles
Categorie: Droge witte mousserende wijn
Herkomst: Argentinië - Mendoza - Maipú
Druivensoort: Chardonnay 70%, Semillon 20%, Malbec 10%
Vinificatie: De druiven zijn met de hand geoogst. Vergisting vindt plaats bij een temperatuur
van 14° C., met speciaal geselecteerde gisten. Hierna volgt een tweede vergisting. De wijn
wordt hierna gedurende 120 dagen "surlie" gerijpt.
Karakter: Intens groengele kleur. Typische aroma's van de Chardonnay: groene appels,
tropisch fruit (ananas) en een kleine hint van toast. De Chardonnay geeft hem een volle,
ronde smaak, terwijl kleine hoeveelheden Semillon en Malbec zorgen voor een krachtige afdronk.

Fresita sparkling Rosso - €39,95 per fles
Categorie: Mousserende wijn
Herkomst: Chili – Patagonië
Druivensoort: Chardonnay – Sauvignon Blanc - Bosaardbei
Vinificatie: Vergisting van ongeveer een maand op lage temperatuur in autoclaves waardoor
het koolzuur dat bij de alcoholische gisting vrijkomt, oplost in de wijn. Bij 6,5% alcohol word
de wijn gekoeld en gefilterd om verder gisten te voorkomen en dus restsuiker achter te laten.
Karakter: Roze-rode kleur. In de geur veel fruit (aardbei en framboos) en rozen met
lichte gistaroma’s. In de mond frizzante (licht bruisend) en mild zoet.

Trapiche Broquel – Chardonnay - €34,95 per fles
Categorie: Volle houtgerijpte witte wijn
Herkomst: Argentinië - Mendoza
Druivensoort: 100 % Chardonnay
Vinificatie: Handmatige selectie van druiven. De druiven worden ontsteeld.
Vergisting vindt plaats in 100 hl. RVS tanks. Malolactische vergisting
op de schil van 25 dagen. 15 maanden houtrijping.
Karakter: Strogeel. Expressieve neus met vanille en vers eikenhout, gerijpt fruit en honing.
Volle, rijke smaak, met rijp en gedroogd fruit, vanille en kruiden. Mooie lange boterige afdronk.

Zuccardi serie A, Bonarda - €25,95 per fles
Categorie: Rode wijn
Herkomst: Argentinië – Mendoza Valley
Druivensoort: 100% Bonarda
Vinificatie: De druiven worden geselecteerd, ontsteelt, geplet. Koude vergisting gedurende
7 dagen. Een tweede vergisting op 25’C en rijping in gedeeltelijk nieuwe en gebruikte eiken vaten
gedurende 10 maanden.
Karakter: Heldere en aantrekkelijke rode kleur. Frisse aroma’s van pruimen en cassis. Een volle
structuur en veel volume. Volle smaak van rijpe rode vruchten. Een complexe wijn met
zachte en duidelijke afdronk.

Trapiche Broquel – Malbec - €34,95 per fles
Categorie: Rode Wijn
Herkomst: Argentinië - Mendoza
Druivensoort: 100 % Malbec
Vinificatie: Handmatige selectie van druiven. De druiven worden ontsteeld. Vergisting vindt
plaats in 100 hl. RVS tanks. Vergisting op de schil van 25 dagen. 15 maanden houtrijping.
Karakter: Zeer donkerrood. Expressieve neus met mokkatonen, donker fruit en
kruiden. Volle, rijke smaak, met rijp en gedroogd fruit, vanille en kruiden.

Trapiche Broquel – Cabernet Sauvignon - €39,95 per fles
Categorie: Stevige rode wijn
Herkomst: Argentinië - Mendoza
Druivensoort: 100 % Cabernet Sauvignon
Vinificatie: Handmatige selectie van druiven. De druiven worden ontsteeld.
Vergisting vindt plaats in 100 hl. RVS tanks. Vergisting op de schil van
25 dagen. 15 maanden houtrijping.
Karakter: Zeer donkerrood. Expressieve neus met zwarte bessen en kersen, tabak,
geroosterde paprika en chocolade. Volle, rijke smaak, met rijp en gedroogd fruit,
vanille en kruiden. Mooi in balans met diepgang en kracht. Complex en lange afdronk.

Trapiche Single Vineyard Malbec, Suarez Lastra - €149,95 per fles
Categorie: Stevige rode wijn met houtrijping
Herkomst: Argentinië - Mendoza Druivensoort: 100 % pure Malbec
Vinificatie: Handmatig geplukt. Zeer strenge selectie van druiven. De bodem is er zanderig met
kiezels afkomstig uit het Andesgebergte. De druiven worden volledig ontsteeld. Vinificatie met een
gemiddeld lange inweking van de druiven bij een temperatuur van 23°C gedurende 15 dagen.
De wijn verblijft gedurende achttien maanden op Frans-eikenhouten vaten.
Karakter: Een intense kersenrode kleur. In de geur warm, zwoel fruit met veel kruidige tonen.
De smaak is vlezig, krachtig, haast zoetig. De afdronk is heerlijk.

