Wijnen rood
Vicente Gandia, Rioja
Raiza Crianza (Spanje)

27,50

Lekker bij: rood vlees, lam en wild.

Viña San Pedro, 35 South,
Carmenere Reserva (Chili)

27,50

De wijn heeft een rijp en fruitig
bouquet, waarin ook kruidigheid te
bespeuren is. De smaak is geconcentreerd
met fijne tannines en een goed
aanhoudende afdronk
Lekker bij: risotto,paella en
rijpe kazen.

Finca La Linda, Private
Selection, Old Vines Malbec

35,00

Levendige paars-rode wijn met in het
bouquet rood fruit, florale tonen en
vanilletonen. De smaak is intens,
sappig en er is een goed evenwicht
tussen de tannines en de zuren.
Lekker bij: Rundvlees, lam,
pasta en kazen.

Wijnen divers
3,00

Dessertwijn, Croix Milhas,
Muscat de Rivesaltes (Bio)

Lekker volzoet van smaak, met aroma’s
van tropisch fruit, anijs en honing,
maar ook zeker met frisse tonen.
Heerlijk als aperitief bij frisse
geitenkaas en blauwschimmel kaas als
bv Roquefort, maar helemaal top bij
desserts met fruit en sorbets met
exotisch fruit.

Jaume Serra Cava Brut
0,75 liter

24,00

Mooi bleekgeel van kleur. Dit
is een cava met een stevige mousse,
maar de belletjes blijven heel fijn.
Lekker aromatisch en fris. In de smaak
rond en zacht, levendig en goede zuren.
Aangenaam wit fruit, met citrus en
appel. Heerlijke verfrissende, mooie
mousserende wijn.

Cava picolo

WWW.COSINEROS.NL

7,95

WIJNKAART

Handmatig geoogste Tempranillo druiven
krijgen een lagering op Amerikaans en
Frans eiken vaten. In zowel geur als
smaak rode confiture, donkere bessen,
vanilletonen, koffie, cacao en iets
van balsamico.

Huiswijnen By Cosineros
Barrique d’Or Sauvignon Blanc
Lekker open en aromatisch. Heel bloemig
in de geur. De smaak is heerlijk fris,
levendig en spannend. Aangenaam rijp
fruit: gele appel, meloen en perzik,
ook wat exotische tonen en goede zuren.
Opwekkend en in balans, met lekker
citrus in de finale.

3,75 per glas
13,00 per karaf (0,5 liter)
18,00 per fles

Zoet wit
Een fruitige, licht zoete wijn met
aromatische tonen van wit fruit, wat
citrus, honing en bloesem. Een mooie
balans tussen het zoet en wat frisse
zuren.

Wijnen wit
Barrique d’Or Chardonnay
Prachtig goudgeel. In de geur honing,
witte amandelen en specerijen. De smaak
barst van het witte fruit. Rond en
zacht, heerlijke zuren, room en toast,
met in de finale een fijne frisheid.

27,50

Johann Müllner, Grüner
Veltliner, Spiegel (Oostenrijk)

Mooi stevige Grüner Veltliner. Rijp wit
fruit, goede zuren, citrus, grapefruit
en lekker ananas. Lange, prettige,
afdronk, met wat witte peper na.
Lekker bij: Varkensvlees, gevogelte,
vis of bij de Aziatische keuken

Barrique d’Or Grenache-Syrah rosé
Prachtig bleekroze, bijna de kleur van
een Provence rosé. Heerlijk op het
fruit gemaakt. Framboos en aardbei,
frisheid, levendig en open, met in de
finale aantrekkelijke zuren.

Doppio Passo Blush Zinfandel
Fraaie intens roze rosé. Sappig,
smakelijke zuren, aardbeien, frambozen
en rode kersen. Zachte aanzet, mooi
rond in de finale.

Vicente Gandia, Nebla
Verdejo, Rueda (Spanje)

Strakdroge wijn met aroma’s van venkel,
vers gemaaid gras en volop tropisch
fruit. De afdronk is vol en fruitig
met mooie frisse zuren.
Lekker bij: pasta of rijstgerechten met
zeevruchten, sushi, vis en schaal- en
schelpdieren.

Herdade de Catapereiro
Branco Single Vineyard,
Tejo (Portugal)
Barrique d’Or Merlot
Lekker stevig. Donker van kleur, bijna
paars. Mooie rijpe Merlot. Bramen,
zwarte bessen, pruimen en vijgen en een
aangename vanilletoon. Vol, rond en
zacht, met een verleidelijke finale en
een lange afdronk.

Barrique d’Or Cabernet Sauvignon
Structuur, dieprood van kleur, met in
de geur zwarte bessen en kersen.
In de smaak bosfruit, rijpe tannines,
wat kruidigheid, omlijst met ‘toast’ en
vanille. Lekker glas rood, mooi stevig
en in balans.

De wijnen van Cosineros zijn
zorgvuldig samengesteld door
vinoloog Monique Nieswaag-Buursema
van Les Grands Vins.

27,50

27,50

Levendige wijn met een aromatische
toets van muscat. In de rijke smaak
tonen van citrus en meloen.
De afdronk heeft dikte met een
mooie frisse fruitbalans.
Lekker bij: Gegrilde en/of
gebakken vis of schaaldieren.

Viña San Pedro, 35 South
Chardonnay Reserva (Chili)

27,50

Deels vergist op Frans eiken voor meer
complexiteit en structuur.In de geur
tropische fruit, als banaan en ananas
en daarnaast citrus. De smaak is zacht
en rond en de afdronk prettig fris.
Lekker bij: de vettere vissoorten
zoals zalm, en bij kip en varkensvlees.
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