rosÉ - BUBBELS - SPECIALS

fles / glas

Campo Bio Rosado
Fris en Droog
Spanje, La Mancha - Grenache Noir, Monastrell
Fris maar toch krachtig karakter. Bijzonder vol, fruitig en sappig in de afdronk.

22,00 / 4,40

Casta Rosado
Lichtzoet, Zacht, Fruitig
Torres - Spanje, Catalunya - Garnacha tinta, Cariñena
Een fruitige, milddroge wijn met een zachte en frisse afdronk.

24,00 / 4,90

AIX
Fris, stuivend
Frankrijk, Provence - Cinsault, Grenache, Syrah
Een hele mooie lichte zalm roze kleur. Mooie frisse geuren van aardbei,
framboos, mandarijnen en lichte citrus tonen.

30,50 / 6,15

Bubbels
MVSA
Spanje, Penedes - Macabeo, Parellada, Xarel-lo
Fruitige aroma’s van rijpe meloen, banaan en vooral groene appel. Een droge, pittige en
harmonieuze smaak met een mooie zuurgraad. De afdronk is vol, elegant en fruitig.

25,00 / 5,40

Spaanse Specialiteit
Tinto de Verano
De zomerwijn, maar kan stiekem eigenlijk altijd.
Rode wijn, met een heerlijk frisse prikkel.

5,40

Sangria de Tinto
Onze Spaanse specialiteit. Rode wijn, gecombineerd met een vleugje typische Tia Rosa liefde!
Heerlijk voor een glaasje, nog lekkerder in een karaf.

26,00 / 5,90

Sangria de Cava
De traditionele rode sangria schenken wij ook in een witte variant.
Op recept van onze Ibicenco, Enrique. Laat u verrassen bij Tia Rosa!

26,00 / 5,90

Wijnkaart

WITTE WIJN

fles / glas

rode WIJN

fles / glas
Campo Bio Organic
Spanje, La Mancha - Tempranillo/Syrah
Een soepel en fruitig karakter. De afdronk is fris en fruitig.

22,00 / 4,40

24,00 / 4,90

24,00 / 4,90

Mas Rabel
Torres - Spanje, Catalunya - Carinena/Garnacha Tinta
Een wijn met een diepe robijnrode kleur, een heerlijke melange van bramen, bosbessen,
mediterrane kruiden en een vleug zoethout.

25,50 / 5,30

25,50 / 5,30

Marques del Turia
Fruitig, Zacht én Krachtig
Vicente Gandia - Spanje, Valencia - Bobal/Syrah
Deze rode wijn wordt gedurende korte tijd op fust gelagerd, waardoor hij veel body en rondeur krijgt.
Het is een zeer fruitige en soepel wijn.

Campo Bio Organic
Elegant, Fruitig
Spanje, La Mancha - Verdejo
Een zacht en fris karakter. Rond fruitig en met een heel klein verleidelijk zoetje.

22,00 / 4,40

Mas Rabel
Zacht, Fruitig, Mild
Torres - Spanje, Catalunya - Parellada
Aroma’s van ananas en appel. Deze wijn is zacht en tegelijkertijd knisperend fris.
Een makkelijk drinkbare witte wijn met een zuivere en krachtige afdronk.
Verdeo
Fris, Fruitig, Elegant
Torres - Spanje, Rueda - Verdejo
Tonen van tropisch fruit alsmede citrus en een vleugje venkel.
De intense neus van de Verdeo verhoogt zijn frisheid en elegantie, met een lange afdronk in de smaak,
waarin opnieuw het groene fruit naar voren komt.

Merlot Crianza
Zacht, Rond, Aromatisch
Vicente Gandia, Hoya de Cadenas - Spanje, Utiel-requena - Merlot
Aromatisch en vol van smaak. Een robijnrode kleur en een wat zondoorstoofde geur
van bosbessen en pruimen. De smaak is zacht en rond.

27,50

Rioja Altos Iberico Crianza
Rond, Zacht, Vol
Torres - Spanje, Rioja - Tempranillo
Een mooie kleur van kersenrood, een aroma van bloemen en rood fruit.
Met tonen van toast, kruiden en nuances van eikenhout.
Zacht, vol en rond van smaak met soepele tannines.

29,50

Chardonnay
Fris, Fruitig, Elegant
Vicente Gandia, Hoya de Cadenas - Spanje, Valencia - Chardonnay
Een mix van tropisch fruit en rijpe appel. In de mond zeer fris, met een goedebalans in de zuurgraad.
De lange afdronk wordt gekenmerkt door scherpe groene appel aroma’s.

28,00

Ostras Pedrin!
Zacht, Levendig
Vicente Gandia - Spanje, Valencia (Alto Turia) - Verdosilla
Helder lichtgeel. Aangenaam fruitig bouquet van peer en meloen dat zich
voortzet in de zachte, elegante en levendige smaak met een lange afdronk.

29,50

Godello
Fruitig, Vol, Complex
Joaquin Rebolledo - Spanje, Valdeorras - Godello
Strogele kleur met groene tinten. Een milde geur en een vettige
structuur in de smaak met impressies van abrikoos, perzik en venkel.

32,00

Mencia
Fruitig, Zacht
Joaquin Rebolledo - Spanje, Valdeorras - Mencia
Een soepele wijn met een elegante smaak. Harmonieus en schitterend in balans
met een fruitige, lange afdronk.

Pazo de Bruxas – Albarino
Zacht, Fruitig, Mild
Torres - Spanje, Rias Baixas - Albariño
Een intense, schitterende glans en een diepe stroachtige kleur met hints van appelgroen en goudglans.
In de neus een intens aroma van fruit, appels en citroenschil. De smaak is fris met zachte binnenkomst en
wordt afgesloten met een lange, elegante afdronk.

33,50

UVA Pirata, Petit Verdot
Dé wijn voor piraten!
Vicente Gandia - Spanje, Valencia - Petit Verdot
Kersenrood met paarse reflexen en een bouquet van rijp rood fruit (bessen), karamel, vanille
en (mokka)koffie. De smaak is in fraaie balans, stevig en en tegelijkertijd elegant, fruitig,
kruidig, mineraal en met een afdronk die de mond slechts aarzelend verlaat.

Fransola
Fris, Fruitig, Elegant
Torres - Spanje, Penedès - Sauvignon blanc
Een complexe wijn met intens verfijnde aroma’s van nectarine en passievrucht.
Elegant, verfijnd en een mooie structuur. De afdronk is lang en stevig.

43,00

Museum, Reserva
Stoer en Krachtig
Finca Museum - Spanje, Cigales - Tempranillo
Een krachtige en kruidige wijn met de smeuïge, fruitige smaak van bosbessenconfiture en
gewelde zwarte pruim. De kruidigheid, met aroma's van specerijen en kokos.
Salmos
Robuust, Complex, Rijk
Torres - Spanje, Priorat - Garnacha, Syrah, Cariñena
Boordevol rijp fruit, mineralen, zwoele specerijen en bloesem, smeuïge sappige pruimen,
het pittige van mineralen en laurier, een vleugje tabak en wat chocolade. Ingetogen
kracht met een lange, zachte, levendige afdronk.
Mas la Plana
Rijk, Vol, Hout
Torres - Spanje, Penedès - Cabernet sauvignon
Een indrukwekkende wijn met intense aroma's van zwart fruit, zoethout, drop, truffel en vanille.
Een volle, rijke en complexe smaak met zachte tannines en een lange stevige afdronk.

33,00

34,50

40,00

43,00

53,00

