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BUBBELS

By glass Half bottle / Bottle

Le Contesse
Prosecco - Veneto - Italië
Heldere gele kleur met groene tint. Delicaat fruitig aroma van limoen en grapefruit.
Plezierige afdronk met een puntje zoet.

6,00

27,50

Leo Hillinger
Pinot Noir - Burgenland - Oostenrijk
Geur van aardbeien met een verfrissende elegante mousse, zomerfris met fijne zuurgraad
die prachtig harmonieert in de afdronk. Echte Rose Secco.

6,50

29,50

Jospeh Perrier
Blend - Champagne - Frankrijk
Licht goud gekleurd, geeft fijne belletjes, is fruitig zacht en harmonieus en door zijn
elegante stijl het perfecte aperitief.

12,50

37,50 / 69,50

Moët & Chandon
Blend - Champagne - Frankrijk
Deze Champagne is iets rijker en voller met een lichte toon van vers rood fruit. Met in de
neus verfrissende tonen van citrus. Deze dient gedronken te worden met ijs.

105,00

food

Bottle

Finca LA CALANA
Verdejo / Sauvignon Blanc - La Mancha - Spanje
Perfecte balans tussen het elegante van de Verdejo druif en de frisheid van de
Sauvignon Blanc.

3,80

18,50

Leo Hillinger
Riesling / Muscat - Burgenland - Oostenrijk
De wijn is bleek strogeel met groene accenten. De geur is fris en fruitig met een vleugje
nootmuskaat. Het zuur en de vruchten vormen een harmonieus samenspel.

5,50

25,00

Nugan Estate
Pinot grigio - Coonawarra - Australië
Sappige, fruitige en levendige wijn met rijpe peer en grapefruit, florale tonen, witte peper,
salie en veel mineraliteit. Veelzijdige wijn genaamd Annelise.

4,50

22,50
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HUISWIJNEN WIT

HUISWIJNEN Rosé

By glass

Bottle

Domaine Colombette
Grenache - Hérault - Frankrijk
Helder zalmroze van kleur. Zuivere, frisse geur van klein rood fruit met een licht
kruidje erin. In de mond lekker sappig met grip en kracht. Een lekkere door drinker.

3,80

18,50

Leo Hillinger
Zweigelt / Pinot Noir - Burgenland - Oostenrijk
Rozerood met heldere reflexen. Levendige goede balans in fris, fruit en zuurgraad.
De perfecte zomer metgezel en om te combineren met lekker eten.

5,50

25,00

food
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Bottle

3,80

18,50

Leo Hillinger
Merlot / Pinot Noir - Burgenland - Oostenrijk
Het aroma doet denken aan donkere bessen en (subtiel op de achtergrond) chocolade.
De smaak is vol en harmonieus.

5,50

25,00
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Finca LA CALANA	
Tempranillo - La Mancha - Spanje
Een aantrekkelijke wijn met een diepe kersenkleur, een heerlijk bouquet van rijp rood fruit
en kruiden. Een full-bodied smaak met hinten van chocolade en goede tannine.

love

HUISWIJNEN ROOD

WITTE WIJNEN
Martin Waßmer
Weisser Burgunder - Baden - Duitsland
Puur wit fruit aroma’s van peer en appel wordt opgevolgd door nuances van hazelnoten.
Zuiver en knisperende smaak, overwegend rijp wit fruit maar ook een hint van fijne kruiden.

37,50

Meyer & Klumpp
Grauer Burgunder - Baden - Duitsland
Heerlijke romige geur met een krachtige en geprononceerde licht kruidige smaak,
harmonieus en lange volle afdronk.

37,50

Christoffel
Riesling - Moezel - Duitsland
In de geur leisteen, zuiver met in de smaak witte druiven, sappig met een fris zuurtje en
mooie mineraligheid.

23,00

Leo Hillinger
Gruner Veltliner - Burgenland - Oostenrijk
Fel geel in het glas. In de geur zijn exotisch fruit en witte peper herkenbaar.
Licht en fris van smaak. Aromatische sappige witte wijn.

29,00

food
love

42,00

Francis Boudin
Chardonnay - Bourgogne - Frankrijk
Chablis zoals die hoort te zijn, helder geelgroen, fris, mineralig maar vooral elegant en
verfijnd. Krachtige wijn waarbij de houtrijping niet gemist wordt, prachtige finale.

45,00

Domaine Moillard
Chardonnay - Bourgogne - Frankrijk
Zeer rijk en geconcentreerd, met stevige fruitaroma’s, botertonen en rokerigheid.
Top Chassangne-Montrachet.

89,00

Philippe Chavy	
Chardonnay - Bourgogne - Frankrijk
Ruikt naar lindebloesem en amandelen. Het heeft een zachte mineraliteit met enorm veel
lengte maar ook een zeer grote zuiverheid. Door de vele terroirs wordt deze Meursault gemaakt.

85,00
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Regis Jouan
Sauvignon Blanc - Loire - Frankrijk
Mooie Sancerre. Aangename fruitige geur van perzik. Lange frisse en sappige afdronk.
Schitterende mineraliteit van de bodemstructuur verweven met de eigenschappen van de druif.

WITTE WIJNEN
Finca los Aljibes
Verdejo - La Mancha - Spanje
Fris en bloemig. Elegante en tropische geuren in de smaak kruisbessen en citrus,
deze Rueda gWenaamd Cata de Morante is zeker het proeven waard.

28,00

Terras de Gondarei
Albariňo - Rias Baixes - Spanje
Uitbundig aromatische en frisse geur met een tikje ziltigheid, de smaak is strak droog met
veel indrukken van fruit zoals rode grapefruit en rijpe meloen. Lange elegante en frisse afdronk.

29,00

Monte Tondo
Garganega - Veneto - Italië
In de geur leisteen, zuiver met in de smaak witte druiven, sappig met een fris zuurtje
en mooie mineraligheid.

30,00

Terredirai	
Pinot Grigio - Veneto - Italië
Een stijlvolle pinot grigio die vol zit met verleidelijk fruit en een zachte en elegante smaak
met zich mee brengt, iets kruidig. Minerale frisse ondertoon en een opwekkend bittertje.

19,50
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32,00

Nugan Estate
Pinot grigio - Coonawarra - Australië
Sappige, fruitige en levendige wijn met rijpe peer, grapefruit en florale tonen.
Veelzijdige wijn met veel mineraliteit.

22,50

Nugan Estate
Sauvignon blanc / Semillon - Riverina - Australië
Super frisse neus boordevol stuivend fruit aroma’s van citrus, papaja en ananas.
Volle uitbundige sappige smaak met een aangenaam mondgevoel.

26,00

Babich
Sauvignon Blanc - Malborough - Nieuw-Zeeland
Herkenbare grassige geur. De bijzonder fris-fruitige smaak van kruisbessen, mango en
perzik en een ongekende lange afdronk. Een wijn gemaakt om bij te eten.

37,00
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Quinta do Vallado
Moscatel - Douro - Portugal
De kleur van de wijn is citrusgroen met een subtiele geur van bloemen hoofdzakelijk rozen.
Een delicate smaak, erg zuiver en levendige wijn.

RODE WIJNEN
Marcus Klumpp
Spätburgunder - Baden - Duitsland
Mooie Duitse Pinot Noir. Voortreffelijke geur, heerlijk kruidig met veel hinten van vanille.
Zachte tannines en een hele fijne afdronk.

42,00

Tinhof
Blaufränkisch / Zweigelt - Burgenland - Oostenrijk
Kruidige neus van donkere kersen, sappig in de mond met een stevige structuur.
Mooie lengte in de afdronk.

29,00

Domaine du Caboche
Grenache / Syrah - Rhône - Frankrijk
Donkerrode kleur met zweem van violet, in de neus delicaat fruitaroma van rode
en zwarte bessen en confiture, kruidigheid en kreupelhout (Chateau neuf du-pape).

60,00

Domaine Moillard
Pinot Noir - Bourgogne - Frankrijk
Diep gekleurde wijn met in de geur zwarte en rode bessen.
De smaak is vol en krachtig met rijpe tannine en een eindeloze afdronk.

95,00
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49,00

Bodega Iniesta
Syrah / Petit Verdot - La Mancha - Spanje
Aroma’s die doen denken aan wierook, cacao, kruidnagel en getoast brood.
Volle ronde gulle smaak met ruimhartige tannines.

40,00

Fattoria Lavachhio
Sangiovese - Toscane - Italië
Deze prettige wijn zal voor veel monden smaken.
Zacht en robuust met intense aroma’s van rijp bosfruit en een hint van zwarte peper.

35,00

Monte Tondo
Rondinella / Corvina - Veneto - Italië
De neus is zeer intens en vol, met aroma van bessenen kersen met hinten van kruiden,
zoals nootmuskaat en kaneel. In de mond zeer intens.

42,00
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Chateau Piney
Cabernet Franc / Merlot - Bordeaux - Frankrijk
Volle krachtige St.Emillion Grand cru. Tonen van leer en rood fruit zoals bramen en kers.
Deze prettige gebalanceerde wijn is op dronk.

RODE WIJNEN
Buglioni Amarone
Corvina / Rondinella - Veneto - Italië
Intense robijnrode wijn met de smaak en geur van rijpe kersen, kruiden, vanille,
chocolade en anijs. Vol van smaak maar toch elegant zoals een Amarone hoort te zijn.

75,00

Quinta do Vallado
Touriga Nacional - Douro - Portugal
De kleur van de wijn is die van rode pruimen, geconcentreerd rijp rood fruit met een hint
van viooltjes. Een wijn met een perfecte balans.

32,00

Kaesler Wines
Shiraz - Barossa Valley - Australië
Volle wijn met een fluwelen mondgevoel. Donkere bessen, specerijen en zoethout mengen
in de mond.

43,00

Babich Black Label
Pinot Noir - Marlborough - Nieuw-Zeeland
Prachtige dichtheid en rijpheid, kersen, aarbeien, bosvruchten, kruidige aroma’s
en zachte tannines. Een met een fluweelzachte afdronk.

45,00
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23,00

Las Ninas
Cabernet Sauvignon - Valle Colchaqua - Chili
De wijn is vrij donker, intens van kleur en heerlijk zacht van smaak.
In de geur ontwaakt de stijl met cassis van rode en zwarte bessen en met tonen van pralines.

24,00

Familia Belasco
Malbec - Mendoza - Argentinië
Door opvoeding op nieuw Frans eiken, een rijke diep robijn paarse kleur.
Elegante smaken van zwarte bessen en rijpe pruimen, met een goede balans en structuur.

30,00

Renwood
Zinfandel - California - Amerika
De wijn heeft een aangename fruitige geur met impressies van frambozen en pruimen.
De finale met een verleidelijke lange afdronk en perfecte balans.

32,00
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Riebeek Cellars
Mouvedre / Grenache - Swartland - Zuid-Afrika
Volle rode wijn met Mouvedre aan de basis, goed in balans met uitgesproken smaken van rode
bessen en bramen. Met subtiele vanille tonen van het eiken.

Saké
Mukai Shuzõ
Inemankai - Japan
Gedeeltelijk gemaakt van zwarte rijst daardoor de unieke rode kleur. Verfijnde smaak
van granaatappel en opgevolgd door olijven smaak.

Half bottle / Bottle

25,00 / 47,50

Wakabayashi Shuzõ
Ishi no Kanbase - Japan
Fruitige aroma’s en smaken van rijpe ananas. Met een mooie balans tussen bitter
en zuur. Heerlijk koud te drinken.

45,00

Mutemuka Shuzõ
Mutemuka - Japan
Mooie medium droge aardse saké met aroma van chocolade en een bijzondere
rijke afdronk.

39,00

Heiwa Shuzõ
Yuzu - Japan
Deze rijstwijn is gemaakt met de populaire Japanse citrus vrucht Yuzu. Drink dit goden
drankje op een zonnige avond of als aperitief. Mooie mix tussen zuur en zoet.

57,50
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6,00

30,00

Vina Anakena
Viognier - Cachapoal Valley - Chili
Tonen van amandelen, walnoten en ananas. Smaakvol fruitig, blijft ondanks dat de wijn
zoet is verrassend fris. Tonen van perzik en kaneel.

7,50

37,50

Fattoria Lavacchio
Traminer - Toscane - Italië
Volle, krachtige dessert wijn met een subtiele florale, honing en lichte gekruide tonen.
Heerlijk rozijnen in zijn smaak. De top van Italiaanse bodem.

52,50
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Val de Brun
Moscato di Sicilia - Sicilië - Italië
Intense geur van onder andere honing en meloen. Rijkheid en compexiteir door gebruik van
deels ingedroogde druiven. Weelderig zoet, met plezierige frisse zuren.

love

DessertwijnEN

Maandag t/m zondag 11.30 - 22.00 uur
Feestdagen 11.30 - 22.00 uur

Van Loenshof 35, 7511 HE Enschede
053 303 1799 I info@yuzuenschede.nl
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