Wijn
kaart

Witte wijnen

per glas

per fles

CHENIN BLANC, SOLMS Delta, Zuid-Afrika

€ 4,00

€ 20,00

€ 4,25

€ 21,50

€ 4,25

€ 21,50

€ 4,75

€ 23,75

Met een uitnodigende geur van vers fruit, impressies van peer,
perzik en abrikoos. Een prachtige aperitief wijn, maar door zijn
prettige volle smaak ook een heerlijke maaltijdbegeleider.

SAUVIGNON BLANC, Partnership Vineyards,
Zuid Afrika
Deze pure, knap gemaakte Sauvignon Blanc met tonen van
kruisbessen, cassis, buxus en fris knisperend citrusfruit maakt
deze wijn erg gewild bij pikante gerechten, tapas en anti-pasti.

CHARDONNAY, Nugan Estate, Third Generation,
Australië
Aroma’s van witte perzik en nectarine. In de mond, heldere
citrusvruchten en perzikfruit met ondertonen van geroosterde
cashewnoten. Perfect bij gevogelte en visgerechten.

PINOT GRIGIO, NUGAN Estate, “Cool Climate”, Annelise,
Australië
Aroma’s van peer, appel en bloemen. De smaak is fris en droog met
hints van meloen.

Cantina BUGLIONI BIANCO Garganega,

€ 30,00

Delle Venezie, Italië
Gemaakt van 100% Garganega druiven uit de Valpolicella streek.
Een uitgesproken tropische flair; mango, abrikoos, ananas en
exotische bloemen voeren de boventoon.

SAUVIGNON BLANC, Babich ‘Black Label’,
Marlborough Nieuw-Zeeland
Marlborough in Nieuw Zeeland is wereldwijd geroemd voor de
allerbeste Sauvignon Blanc. Babich biedt het beste uit Marlborough:
de herkenbare grassige geur, de bijzonder frisfruitige smaak en een
ongekend lange afdronk.

Alleen PIN of creditcard. brazzerieabrona.nl

€ 36,50

Wijn
kaart

Rosé wijnen

per glas

per fles

GRENACHE ROSÉ, SOLMS Delta, Zuid-Afrika

€ 4,00

€ 20,00

Een heel licht getinte rosé met een verleidelijke kruidige geur
en smaaknuances van rode vruchtjes en citrusfruit. Behalve een
opwekkend aperitief is de wijn een verfrissende begeleider van
niet te zware gerechten.

ROSÉ GRANDE RESERVE, MiMi Côtes de Provence,

€ 32,50

Frankrijk
Sappige lichtroze rosé met een zeer fruitige afdronk, gemaakt van
Grenache, Cinsault en Syrah. Expressieve geur met impressies van
lente bloemen, citrus en watermeloen. Droge, elegante smaak met
veel sap en een mooie frisheid. Lange kruidige en fruitige afdronk.

Mousserend
Bedin PROSECCO Spumante, Brut Treviso, Italië

€ 5,00

€ 27,50

375 ml:
750 ml:

€ 32,50
€ 60,00

Een Prosecco uit de heuvels rond Asolo (Treviso). Door de zachte
frisse mousse uitermate succesvol als aperitief en maakt het een
heerlijke begeleider bij elke feestelijke gelegenheid.

Champagne Joseph Perrier Cuvée Royale Brut
Dit traditionele familiebedrijf bestaat sinds 1825 en heeft als Grande
Marque een reputatie opgebouwd. Het gerenommeerde champagne
huis staat bekend om zijn superieure kwaliteit en chique uitmonstering. Deze Brut is licht goud gekleurd, geeft fijne belletjes, is fruitig,
zacht en harmonieus. Perfect als aperitief.

Alleen PIN of creditcard. brazzerieabrona.nl

Wijn
kaart

Rode wijnen

per glas

per fles

SHIRAZ, SOLMS Delta, Zuid-Afrika

€ 4,00

€ 20,00

€ 4,25

€ 21,50

€ 4,25

€ 21,50

Robijnrood van kleur. Frisse doch volle vriendelijke smaak, rijp rood
fruit van zwarte bessen, viooltjes, zwoel met een zacht kruidige
afdronk. Modern gemaakte wijn, matig in tannine.

PINOT NOIR Third Generation, Nugan Estate, Australië
Soepele wijn met klein rood fruit: rijpe kersen, zwarte bes en een
elegante kruidigheid in geur en smaak. Het is de ultieme eetwijn, met
Pinot Noir kun je alle kanten op en is licht gekoeld een aanrader!

Farmers of Wine NEGROAMARO, Primitivo Italië
Deze unieke wijn wordt gemaakt van de druiven Negroamaro en
Primitivo Appassito en is afkomstig uit het zuiden van Italië. De wijn
is diep rood van kleur, vol en krachtig met veel rood fruit in zowel
geur als smaak.

Glorioso Crianza RIOJA, Bodegas Palacio

€ 27,50

Afkomstig van de mooiste Tempranillo druiven uit Rioja. De wijn heeft
een diepe, intens rode kleur en de zwarte bessen en frambozen domineren met een vleugje vanille. De smaak is heerlijk vol en complex.

CABERNET SAUVIGNON, Viña Echeverría, Chili

€ 35,00

Diep rood van kleur, Rond, zacht en vol van smaak, met tonen van
toast en boter samen met rijp fruit van kersen. Past goed bij kruidige
gerechten van rood vlees, gegrild vlees en zachte romige kazen.

Cantina BUGLIONI, RIPASSO Valoplicella, Delle Venezie,
Italië
Buglioni maakt uitsluitend wijn van traditionele druivenrassen als
Corvina, Corvinone, Rondinella en Croatina. Geconcentreerde diep
robijnpaarse Italiaan met veel complexe aroma’s. Je ruikt heerlijk
kersen en bessen, de smaak is romig en gepolijst, mooi sappig,
met bramen, specerijen en cederhout. Een heerlijk glas, met veel
verleiding.

Alleen PIN of creditcard. brazzerieabrona.nl

€ 42,50

Wijn
kaart

Port

per glas

Dalva PORT RUBY, Portugal

€ 3,75

per fles

Jonge fruitige rode Port met aangenaam zachte en zoete smaak,
lange intense afdronk.

Dalva PORT TAWNY, Portugal

€ 3,75

Een mooie licht roodachtige kleur. Aroma’s van vers en gedroogd
fruit met een vleugje vanille. Zeer evenwichtig in de mond met een
aangename nasmaak van kersen.

Dalva DRY WHITE PORT, Portugal

€ 3,75

Licht gele kleur, fruitige aroma’s van bloemen, gedroogde bladeren,
muskaat en honing, zachte licht zoete aanzet en droge crispy afdronk.

Dalva LVB RUBY, Portugal

€ 4,50

‘Late Bottled Vintage’ van Dalva wordt na onderbreking van de
gisting door toevoeging van wijnalcohol 4 tot 6 jaar gerijpt op
houten vaten. Dieprood met een krachtige geur van pittig fruit
met een verfijnde kruidigheid, gebrande tonen, vijgen, pruimen,
zwarte bes en cacao. Vol en zoetig in smaak, kruidig en zoethout.

Quinta da Devesa PORTO 10 years old, Portugal

€ 5,50

Deze port verbleef gemiddeld 10 jaar op Portvaten. De kleur is doorzichtig oranje-bruin, de geur bevat noten, abrikozen en houttonen.
De smaak is zacht met rozijnen, fruit en heerlijke zoetjes.

Tip: Port Flight
Een proeverij van 3 soorten Port
Dalva Ruby port, Dalva LVB port en Quinta da Devesa 10 years old
Tawny.

Alleen PIN of creditcard. brazzerieabrona.nl

€ 7,50 (per proeverij)

Wijn
kaart

Dessertwijnen

per glas

SAUTERNES, Schröder & Schyler, Bordeaux, Frankrijk

€ 5,50

Deze intense dessertwijn heeft een strogele kleur. In de geur is
duidelijk herkenbare tonen van boter, acaciahoning en citrus fruit.
In de smaak veel tropisch fruit en honing en zeer elegant en heerlijke
frisse zuurtjes. Een topper van een Sauternes; ook wel het vloeibare
goud uit Frankrijk genoemd.

BUGLIONI RECIOTO, Valoplicella, Delle Venezie, Italië
Donker robijnrood van kleur. Intens en elegant aroma van rijp fruit,
rozijnen, zwarte kersen en pruimen in alcohol. Pittige geuren van
cacao, vanille en tabak. Zoet en warm aroma, fluweelzacht en rond.

Alleen PIN of creditcard. brazzerieabrona.nl

€ 7,50

per fles

