Beyaz Saraplar/Turkse witte
wijnen
Cankaya

20,00

Een droge witte wijn. Licht van kleur, zacht van smaak maar met een krachtige afdronk
Villa Doluca Legend

22,00

Een fris fruitige wijn. Zeer geschikt bij zeevruchten.
Sultaniye

22,00

Een zoete witte wijn met een bijzonder karakter. Ook prima geschikt als aperitief
Doluca Antik Emir-Narince-Semillion 25,00
Deze wijn bestaat uit een blending van de Narince- de Semillion en de Emirdruif.
Heerlijk bij Fruits de mer, vis- en kipgerechten
DLC Sultaniye-Emir

27,00

Een aromatische, zachte droge wijn. Lekker bij salades en gegrilde vis.
KAV Narince

28,00

Deze wijn wordt gemaakt van de Narince druivenras. Een elegante en verfijnde wijn met fruitige kenmerken
KARMA Chardonnay-Narince
35,00
Deze wijn is 12 maanden gerijpt in Franse eiken vaten. Een krachtige en fruitige wijn
SARAFIN Chardonnay

38,00

Wijn met een fluweelzachte smaak. Een goede begeleider bij gevogelte en visgerechten

Pembe Saraplar/Turkse rosé
Lal

22,00

Een droge Turkse rosé met een sterk, levendige kleur en een zeer verrassende smaak.

Glas
Kleine karaf
Grote karaf

Huiswijn

3,50
10,50
17,50

Beyaz Saraplar/Turkse rode wijnen
Serhazat Carignan & Merlot

17,50

Een volle rode wijn die goed samen gaat met rundvlees en pittige gerechten.
Yakut

22,00

Een droge volle rode wijn. Smaakt uitstekend bij alle vis- en kaasgerechten
Villa Doluca

22,00

Deze wijn is een blend van 3 druivenrassen waardoor hij een fruitige structuur heeft. Goed passend bij grillgerechten.
Doluca Antik ShirazCabernet Sauvignon

27,00

Deze wijn is een heerlijke blend van de druivensoorten.
DLC Kalecik Karasi
27,00
Een zachte en fruitige wijn. Uitstekende begeleider bij lamsvlees, kalfsvlees of kipgerechten
KAV Bogazkere-Okuzgozu
35,00
Een blend van 2 Turkse druivenrassen. Deze wijn heeft een stevige body met een mooie balans tussen krachtige, rijpe
tannine en
aroma’s van veel rood fruit , kaneel en viooltjes. Een goed begeleider bij gegrild rood vlees en pasta.
KARMA Shiraz-Bogazkere
33,00
Een donker robijnkleurige wijn door 12 maanden rijping in Franse eiken vaten.
Sarafin Cabernet Sauvignon

38,00

Deze wijn heeft een uniek aroma met lichte zilte tonen. Goede begeleider bij wild en pittige kaas.
Signium

45,00

De druiven zijn secuur geselecteerd en 6 maanden gerijpt in Franse eiken vaten. De wijn heeft een fruitige, krachtige en
lange structuurwaardoor je de rijpe kersen, wilde aardbeien, vanille, geroosterde amandelen en kruidenaroma’s proeft.

