Tollius Take-Away Wijnkaart
De mooiste wijnen voor bij u thuis geselecteerd door Niels van Wijnhuis van Druiven en sommelier Charlie van
Tollius.
Wij zijn natuurlijk wijnliefhebbers en houden erg van onderscheidende wijnen met karakter en elegantie. En vooral
van wijnen die veel drinkplezier opleveren. Een kleine, maar oh zo fijne selectie treft u onderstaand aan. Wijnen van
gespecialiseerde wijnboeren/wijnhuizen uit de bekende en minder bekende wijngebieden.

Wijnarrangement
U kent het wel van Tollius: een wijnarrangement met wijnen die prachtig passen bij uw gerechten. Dat kan nu ook
bij u thuis. Daarvoor hebben wij speciale kleine flesjes laten maken. En deze vullen wij dagelijks met wijnen die
steeds wisselen met het menu.
3 glazen bijpassende wijnen: 15,- euro per persoon

Mousserend wijnen
Bailly Lapierre | Cremant de bourgogne | Reserve Brut
Veel rijp fruit en elegante mouse en verfrissende afdronk
Grongnet | Champagne | Blanc de blanc
geel fruit gecombineerd met brioche en verse kruiden en zacht afdronk

0,375 15,50
0,750 25,55,-

Witte wijnen
Saladini Pilastri | De Marken | Falerio |Trebbiano – Pecorino | 2018
Mooie combinatie van rijp fruit met frisse citrus, rijke vulling en lange afdronk

12,50

Weingut Schlör |Baden ǀ Cuvée Tauber | Kerner - Silvaner ǀ 2018
Lekker fris fruit met citrus, wat bloemige tonen en intense zuren

19,50

Nivarius | Rioja | Blanca Barrica | Viura – Tempranillo blanco | 2017
Rijp fruit gecombineerd met fors houtgebruik en zachte afdronk

24,50

Pierre Martin Sancerre “chavignol”| Loire | Sauvignon blanc | 2018
Fris fruit met aangename zuren en veel mineraliteit in de afdronk

35,-

Domaine D’Heilly Huberdeau | | Givry 1er cru | Bourgogne ǀ Chardonnay | 2017
Rijk wijn met rijp fruit en elegant houtgebruik en lange afdronk

39,50

Rode wijnen
Rocca Ventosa | Abruzzen | Montepulciano | 2018
Rijp en rijk met veel zwart fruit, lichte specerijen en warme afdronk

12,50

Weingut Schnaitmann | Wurtemberg | Evoé| Lemberger – Dornfelder | 2018
Sappig fruit met aardse tonen en kruidige afdronk

18,-

A Capella Crianza | Ribera del Duero | Tempranillo | 2016
Zwart fruit gecombineerd met kruidige tonen en een complexe afdronk

25,-

Renzo Marinai | Toscane | Chianti Classico | Sangiovese | 2016
Kersen, aardbeien en bramen gevolgd door specerijen en mooi drogende tannine

32,50

Paul Cluver | Elgin | Pinot Noir ”Estate” | 2017
Elegant en subtiel, mooi fris fruit met kruidige en aardse tonen

37,-

