dessertwijnen

wijnkaart

Spanje 
Moscatel

m. chapoutier banyuls
rimage rouge

Met een impressie van zwart maar ook gestoofd fruit
en cacao is de smaak zondoorstoofd met fijne tanines. 5,15 
De wijn blijft mooi na door het weelderige zoet.
Perfect bij pure chocola, rood fruit en schimmelkazen.
Spanje 
Pedro Ximenez

Valdespino pedro
ximenez el candado

Deze donkere mahoniekleurige sherry met aroma’s van
noten, rozijnen, vijgen, dadels, pruimen en chocola
heeft een fluwelige, lange afdronk.

4,75 

port
Portugal 
Blend

doW’s masterblend
White Port
Een friszoet aperitief met intense aroma’s van
amandelen en bloesem, met een zachte,
lange afdronk.

Portugal 
Touriga

doW’s masterblend
rose Port
Een zeer geurige en trendy portwijn met een
verrassende rosé kleur en een rijke schakering
van kersen, frambozen en aardbeien in geur
en smaak. Gekoeld of op ijs drinken.

4,10 

Portugal 
Touriga

doW’s masterblend
ruby port
Diep en levendig robijnrood. Met aantrekkelijke
aroma’s van rood fruit. Frisse, lange,
intensieve afdronk.

DOW’s Masterblend
Tawny Port, 10 years old

4,10 

4,10 

Portugal 
Touriga, Tinta

Kenmerkend voor de houtgerijpte tawny port is
zijn zachte, zwoele smaak met aroma’s van noten,
abrikozen en karamel.

5,10 

eten en drinken met karakter

Allergie of dieet?
Informeer ons personeel
en wij denken met u mee
Parkhotel Tjaarda Oranjewoud
Koningin Julianaweg 98
8453 WH Oranjewoud
Telefoon: 0513 433 533
E-mail: reserveringen@tjaarda.nl
Website: www.tjaarda.nl
Facebook: www.facebook.com/tjaarda.oranjewoud

mousserende wijnen
Spanje 
Macabeo

cruz del castillo
cava brut organic

Deze Cava heeft een licht gouden kleur en een fijne,
aanhoudende mousse met intense aroma’s van wit fruit, 32,00 
aangenaam en vriendelijk. Delicaat en in balans.
7,25 
Frankrijk 
Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier

castelnau
brut Reserve

Verenigde Staten 
Chardonnay

maDAMe wisdom
chardonnay

Een zuivere, verfrissende, verfijnde champagne
met nootachtige aromo’s en een delicate,
milde mousse.

57,50 

Rijpe appelgeuren, verleidelijke citrusaroma’s en
een vleugje vanille. Mooi in balans met mooi fruit,
zachte kruiden en een frisse afdronk.

Italië 
Pinot Grigio

borgo conventi
Pinot Grigio, Isonzo del Friuli
Verfrissend, verfijnd en op een lekkere manier
licht. Met florale, fruitige en nootachtige
aroma’s en een sappige, droge afdronk.

28,50 

Duitsland 
Blend

kloosterhof st. michael
liebfraumilch (zoet)
Rijpe fruitaroma’s met een zacht afdronk maken
deze wijn een prettig wijn om te drinken.
Bloemig met een zacht zoetje.

witte wijnen
loncomilla valley pedegal
chiloe sauvignon blanc

25,50 
4,75 

rose wijn

Chili 
Sauvignon Blanc
25,50 
4,75 

Spanje 
Chardonnay

vin de pays d’oc guillaume
chardonnay

Een lichtgele wijn met ingetogen aroma’s van appel,
peer, citrus en een vleug exotisch fruit. Een
verfrissende Chardonnay met een ronde afdronk.

27,50 
4,90 
Spanje 
Verdejo

cruz de castillo luna
verde Verdejo
Zeer aromatische strakdroge wijn met een bouquet van
venkel, versgemaaid gras maar ook volop tropisch
fruit. Verfrissende zuren in de volronde afdronk.

29,00 
5,10 

Argentinië 
Viognier

terres
viognier
Een lekkere wijn met body. Lichtgeel van kleur
met florale tonen en perzik in de geur.
De smaak is iets vettig met een droge afdronk.

28,50 

Oostenrijk 
Grüner Veltliner

Droog, sappig en lekker verfrissend met de
fruitige smaak van citrus. Het pittige vleugje
peper is kenmerkend voor de Grüner Veltliner.

28,50 
5,10 

Domain Figuiere
figuiere Magali rose

Frankrijk 
Cinsault, Grenache, Syrah

Bleekroze met een verleidelijk bouquet van citrus
en rood fruit, waarna de zachte en frisse smaak
aanvult met impressies van abrikozen en grapefruit.

Een levendig bouquet van rood fruit dat verweven
is met een zachte toets van karamel en vanille.
In de mond een waaier van smaken en ronde tanines.

29,00 
5,15 

alcoholarme wijnen
Italië 
Chardonnay

Goudkleurig met lichte reflexen, een ingetogen bouquet
van acacia, frisse amandel, boter en vanillig.
25,00 
Een fraaie balans tussen zoet en frisse zuren.
4,70 

appalina merlot
non alcohol (0,5% ALC.)

Frankrijk 
Merlot

Diep granaatrood. Een expressief, fruitig bouquet
van zwarte bessen en kersen, in de smaak omlijst
door zachte, zijdeachtige tannines en lange afdronk.

mvsa
cava (0,0% ALC.)

25,50 
4,75 
Australië 
Shiraz

sutton hill
prestige Shiraz

Een elegante en kruidige Shiraz, met aroma’s van
rood fruit in combinatie met kruiden en vanille.
Mooi donkerrood van kleur met lange, warme afdronk.

cruz del castillo el aritza
tempranillo

29,00 
5,10 
Frankrijk 
Pinot noir

Granaatrood met een fruitig bouquet en een subtiele
zweem van rook en peper. Harmonieus van smaak en
in balans, met een zijdeachtige lange afdronk.

29,00 
5,10 

Italië 
Corvina, Molinara, Rondinella

Deze robijnrode wijn heeft een intens bouquet met
delicate fruittonen en een hint van amandelen.
De smaak is droog en fluweelzacht in de mond.

bodegas salentein
Malbec reserva

27,50 
4,90 

Spanje 
Tempranillo

couveys
Pinot Noir

le crosare
valpolicella ripasso

appalina chardonnay
non alcohol (0,5% ALC.)

Chili 
Merlot

loncomilla valley
chiloe merlot

In het bouquet vinden we rijp rood fruit en tonen
van vanille en eiken. De complexe smaak heeft
een zacht en elegant karakter.

-

Deze Chileense Sauvignon blanc charmeert met een
bouquet van tropisch fruit, citrus en grapefruit.
De frisse zuren houden de smaak heerlijk in balans.

stift klosterneuburg
gruner Veltliner strass

31,50 

rode wijnen

32,50 

Argentinië 
Malbec

Deze dieppaarse wijn heeft fruitige aroma’s van
bramen en pruimen, maar ook vanille en cacao komen
erin naar voren. De afdronk is fruitig en zacht.

42,50 
7,50 

27,00 
4,70 
Spanje 
Penedes

In de neus witfruit, in de mond zacht en aangenaam
met aroma’s van tropisch fruit en een delicate afdronk.
Levendige bubbels met 0% alcohol & 100% celebration.
7,25 

eten en drinken met karakter

