Gastrobar
WIJNKAART

Bij Finch delen we onze passie voor wijnen graag met jou.
Wijnliefhebber Sandro heeft samen met Van Helden
een mooie internationale wijnselectie gemaakt. Een bijzonder
en uitgebreid assortiment dat, grotendeels per glas en fles
te bestellen is. Met alle plezier adviseren we je welke wijn
er geschikt is voor jouw dag.
De prijs kwaliteit verhouding van de wijn is goed. Zo kun
je een heerlijke fles wijn drinken voor een aantrekkelijke
prijs. Heb je suggesties om de wijnselectie nog verder
te verrijken, we horen ze graag! Veel drinkplezier!

Open Wijnen
APERITIEF

WIT

ROTARI CUVÉE 28+ BRUT

CHARDONNAY

6 / 35

5,5 / 27,50

TRENTINO, ITALIË

PAYS D’OC, FRANKRIJK

Mousserende Italiaanse wijn van ultieme

Strogeel van kleur met een klein groen

kwaliteit. Hazelnoot, amandelen en iets

tintje. De wijn is intens en complex in de

van vanille rijp geel fruit, aangevuld door

neus met fruit zoals abrikoos en gedroogd

frisheid en een minerale afdronk.

fruit. Daarnaast licht florale tonen en een
hint van brioche of getoast brood. In de

WIT ZOET

smaak vers fruit en floraal met een lichte

SAN BASTIAN SPÄTLESE

VERDEJO

5,5 / 27,50
RHEINESSEN, DUITSLAND

Mooie balans tussen zoet en zuren. Vlierbloesem peer en perzik.
In smaak aangenaam en fris.

ROSE
GRENACHE ROSÉ
5,5 / 27,50
PAYS D’OC, FRANKRIJK

Helder lichtroze van kleur. Een soepele
rosé die ruikt naar allerlei rood fruit, zoals
aalbessen en frambozen. Levendig, droog
en met een prettige zuurgraad.

vanille toon.

5,50 / 27,50
BODEGA LA RUBIA, SPANJE

Aroma’s van wit fruit en venkel. Fris en
evenwichtig in de mond.

SAUVIGNON BLANC
6,5 / 35
THE FOUNDER - MARLBOROUGH,
NIEUW-ZEELAND

Het boeket toont tropische meloen, kruisbes en citrus aroma’s.
Die overgaan in een smaak van tropische
passievruchten en kruiden.
De afdronk is verfrissend en lang.

Open Wijnen
ROOD

DESSERTWIJN

GARNACHA

ODE AU MUSCAT MOELLEUX 5,5

5,5 / 27,50

LANGUEDOG - ROUSSILLON, FRANKRIJK

BODEGA LA RUBIA, SPANJE

Zoete muscat aroma’s van witte bloemen

Warme kersenrode kleur. Intens fruitig

en munt in de smaak

aroma met rijp rood fruit, een vleugje

perzik sinaasappel en citrus.

laurier, wilde bessen en een nuance van
mineralen (peper). Fruitig en expressief
van smaak.

NITTNAUS EXQUISIT
BEERENAUSLESE 6
BURGERLAND, OOSTENRIJK

MERLOT

Aroma’s van perzik en tropisch fruit medi-

5,5 / 27,50

umzoet met intense

PAYS D’OC, FRANKRIJK

fruitsmaak en evenwichtige zuren.

Robijn rode wijn met paarse tonen. In de
neus rood fruit en wat pittige tonen. In de
smaak veel donker fruit zoals bramen en
zwarte bessen. Erg goed uitgebalanceerd
met prettige tannines en een lange afdronk.

LA INA VINA PEDRO
XIMINEZ SHERRY 6
JEREZ, SPANJE

Aroma’s van overrijp fruit en rozijnen
zoete zachte smaak met lange frisse
afdronk.

SENIOR TAWNY PORT
GRAHAM’S 7
PORTO, PORTUGAL

Complexe aroma’s van sinaasappelschil,
vijgen, rozijnen en kaneel.

Wijnen per fles Wit
EYMANN RIESLING PFALZ

BELONDRADE APOLONIA

DUITSLAND 37,50

VERDEJO 2019 40

PFALZ, DUITSLAND

RUEDA, SPANJE

Halfdroog, fris fruitig met bloemige aroma’s.
Perzik en abrikoos in de smaak.

In de neus frisheid, florale tonen en wat exotische
vruchten. Waag je je aan een slok herken je spanning, frisheid en elegante zachte tonen met een
lange filmende afdronk.

NEVEU SANCERRE BLANC
LES LONGUES FINS 2019 50

A VEIRO DO MAR - ALBARIÑO 37,5

LOIRE, FRANKRIJK

RIAS BAIXAS D.O., SPANJE

Elegante fris volle aanzet, keurig in

De wijn heeft een strogele kleur met groene scha-

evenwicht. Met in de afdronk tonen van meloen

keringen en een medium body. De geuren zijn

en rijpe citrusvruchten.

fruitig – die typerende perzik – met bloesem maar
ook mineraal met op de achtergrond lichte spece-

LATOUR-GIRAUD MEURSAULT

rijen.

CUVÉE CHARLES MAXIME 2017 77,50
BOURGOGNE, FRANKRIJK

BERNARDUS CHARDONNAY 2017 62,50

In de neus boter, noten, appel en kruidigheid van

MONTERY COUNTY, CALIFORNIË, USA

hout. In de mond een ronde aanzet, romig maar
elegant en met finesse door de mineralen en de
mooie zuren. Goede integratie van het hout.

FASOLI GINO PIEVE VECCHIA
BIANCO VERONESE 2017 57,50
VENETO, ITALIË
Rijke complexe wijn, met de elegant frisse tonen
tussen het romige pallet. Zuiver in de afdronk.

De Bernardus Chardonnay heeft de typerende
smaak van een Monterey Chardonnay: volle vanille
tonen, botertje door noten van crème brùlee.

GRÜNER VELTLINER 37,50
PANNON - HONGARIJE
Is this it? Jong en speels! Deze Grüner Veltliner
heeft typische aroma’s van groene appels in de
geur en aroma’s van witte peper en citrus in de
mond.

VIOGNIER 27,50
CASTELNAU, FRANKRIJK
In de neus heerlijk en veel rijp fruit. Zuiver met
bloemetjesaroma’s en rijp geel fruit. In de mond
een zachte aanzet.

Wijnen per fles Rood
GRENACHE SHIRAZ

BERGDOLT PINOT NOIR 2016 37,5

MOURVERDRE 35

PFALZ, DUITSLAND

PASSIVITE GRANDE RESERVE - FRANKRIJK
Dieprode, intense wijn met zachte tannine,
mooi in balans door frisheid en rijp fruit. Lange,
aromatische afdronk. De wijn ontvangt zijn

Fijn geurenpalet met veel rijp kersenfruit. Verfijnde neus, in de smaak een frisse aanzet, met vol
midden palet met veel kersenfruit en fijne tanninestructuur. De afdronk is uitnodigend.

zuidelijke karakter door het late tijdstip van oogsten.

ASTROLABE MALBEC 45
SUD-OUEST, CAHORS, FRANKRIJK
Complex en gelaagd zwarte bessen bramengelei
mokka, amandelen vanille, kaneel en een heerlijk
lange iets gepeperde afdronk.

PRIMITIVO 45

COTO DE IMAZ GRAN RESERVA
2012 57,5
RIOJA, SPANJE
In de neus aromatisch en mooi ontwikkeld: getoast hout, kokosnoot, aangevuld door tertiaire
geuren als leer en natte aarde. Maar ook veel fruit:
rood en gedroogd. De tannines zijn zijdezacht en
de afdronk charmant en aanhoudend.

PUGLIA, ITALIË
Pavonero Primitivo di Manduria. Een prachtige ro-

SALENTEIN NUMINA MALBEC

bijnrood gekleurde wijn met een verleidelijke geur

MENDOZA 2019 75

van rijp, rood fruit, zwarte kersen, zoete kruiden en

MENDOZA, ARGENTINIË

een lichte rokerigheid. In de mond is de wijn zwoel

Met tonen van rood en zwart fruit, chocolade,

en rond, zonder teveel restzoet, maar wel met de

vanille en tabak. Elegante tannine en hints van

kenmerkende rijpe tannines. Een serieuze versie

vanille in een lange zachte afdronk.

van deze populaire variëteit uit Manduria!

TENUTA SANT’ANTONIO
CHATEAU KIRWAN GRAND CRU

AMARONE DELLA

CLASSÉ MARGAUX 2012 77,50

VALPOLICELLA SELEZIONE 67,50

BORDEAUX, FRANKRIJK

VENETO, ITALIË

Tonen van cassis en jonge bramen, getoast eiken

Diep donkerrode wijn met intense aroma’s van rijp

en rode bessen. Opgevolgd door een volle gecon-

rood en donker fruit, laurier, verse groene kruiden

centreerde en zachte afdronk.

en specerijen zoals zwarte peper. De smaak is vol
met zijdezachte tannines.

Wijnen per fles Mousserend
ROTARI CUVÉE 28+ BRUT 35

DE VENOGE PRINCES BLANC

TRENTINO, ITALIË

DE BLANCS CHAMPAGNE 97,50

In de geur zijn het elementen van rijp (geel) fruit,

CHAMPAGNE, FRANKRIJK

amandelen en een lichte vanille toon die de wijn

Fijne mousse, heldere, goud gele kleur. In de

interessant maken.

neus verfijnde aroma’s van citrus en bloemen. De

De smaak is complex en perfect in balans met
veel frisheid en een spannend slot waarin ook het

smaak is fris en elegant, met een lichte briochetonen en een fijne houttoon.

minerale karakter naar voren komt.

DUC DE FOIXBRUT ROSADO CAVA 35
PENEDES, SPANJE

LAMOTTE BRUT
CHAMPAGNE 60

Opvallend intens roze gekleurde cava. De wijn is
stevig en geurt plezierig naar klein rood fruit en

REIMS, FRANKRIJK

bloemen. Vriendelijk en met een warme, ronde

Champagne Lamotte Brut is een frisse, romige

afdronk.

bubbel. De geur heeft hints van voorjaarsbloemen,
appel, en sappige peer.
Deze wijn is lekker als aperitief en past goed bij
schaal- en schelpdieren, sushi en gevogelte.

BOLLINGER CHAMPAGNE 82,5
CHAMPAGNE, FRANKRIJK
Helder, lichtgeel van kleur met gouden kern. Een
weelderige geur met complexe aroma’s, licht toast
en onder grote hoeveelheid zuurstof gemaakt:
kenmerkend voor de stijl van Bollinger. Een karaktervolle Champagne met veel elegantie en reserve.

Wijnen per fles Rosé
ULTIMATE PROVENCE 2019 42,50
PROVENCE, FRANKRIJK
In de mond wordt de intense fruitigheid van rijp
rood fruit zoals frambozen en aardbeien in het
gehemelte ondersteund door een licht minerale
frisheid, versterkt door kruidige tonen van witte
peper en licht rood fruit.

