Modern
Chinese dining
Wijnkaart

Luttekestraat 8, 8011LR, Zwolle
038-4211458, www.restauranttaiwan.nl

Wijnkaart & speciaalbieren

We hebben topwijnen en speciaal bieren geselecteerd die heerlijk passen bij
Chinese gerechten. Het kompas geeft aan welke wijnen en bieren goed passen bij
de gerechten. Smaak is heel individueel en beschouw het kompas daarom als een
soort richtlijn waar u ook gerust van kan afwijken als u een bepaalde wijn of bier
lekker vindt.
De wijnen zijn geselecteerd door Mondovino en de bieren door de Brouwketel.

fijne, lichte
smaken

bordeaux wit
sauvignon blanc,
sémillon,
muscadelle
4,20

chardonnay
4,80

gewurztraminer
6,30

pinot noir

visgerechten

frisse kipgerechten
varkenshaas gerechten
zoete kip en varkenshaas
gerechten

côtes du rhône

merlot, cabernet
sauvignon
4,80

brugse zot blond
3,60

tsing tao bier
3,00

wieckse witte
pittige gerechten

bordeaux rood

4,20

dim sum voorgerechten

6,50

grenache, syrah,
carignan
5,30

iki bier

tipan en grill gerechten

3,00

palm
3,00

ossenhaas
affligem dubbel
peking eend
krachtige
smaken

3,40

Huiswijnen

Druiven
Land
1.

Wit: Santa Celina Blanco – Mendoza
Argentinië – François Lurton
Fraai fruitig in de neus met een nuance van
toast; zuiver, sappig en rond van smaak met
een frisse afdronk.

Chenin
Blanc, Pinot
Gris,
Torrontes

Prijs
per
glas

Prijs
per
fles

3,70

18,50

3,70

18,50

3,70

18,50

4,50

22,50

3,70

18,00

4,10

20,40

Argentinië
Winnaar Nationale Huiswijncompetitie 2009 in de
categorie ‘Aziatische keuken – wit’

2.

Rood: Santa Celina Tinto – Mendoza
Argentinë – François Lurton
Fruitig geurende rode wijn met een sappige,
frisse smaakinzet en volle, evenwichtige
smaakbalans. Geurig en pittig in de afdronk.

Sangiovese,
Bonarda,
Malbec

Argentinië
Tweede prijs Nationale Huiswijncompetitie 2009
in de categorie ‘Aziatische keuken – rood’

3.

4.

Rosé: Vin de Pays d’Oc – Les
Terrasses – Fontanet

Syrah,
Grenache

Fraaie roze getinte wijn met fris en vers rood
fruit in de geur en een volle, aromatische
smaak met lengte en structuur.

Frankrijk

Mousserend: D.O.C.G. Prosecco
Frizzante – Casa Bianca
Mousserende wijn met een fijn floraal en
licht fruitig aroma. De smaak zet fris en rond
in. De zachte mousse zorgt voor een ronde
finale.

5.

Italië

Wit: Cheffoo – China
Deze zoete Cheffoo witte wijn is heerlijk als
aperitief of als dessert wijn.

6.

Prosecco

Dessert: Vinho Licoroso – Nucho de
Pegões
Amberkleurig met geuren van gerijpte
Muskaat, rozijn, gedroogde vruchten en
noten. Zoete smaak met frisse citrustonen
op afdronk.

China
Moscatel

Portugal

Open witte wijnen
Druiven
Land
1.

A.C. Entre-deux-Mers – Bordeaux
– Château Haut Pougnan
Een zeer frisse, fruitige geur deels
afkomstig van de gisting en deels van de
gebruikte druivensoort. De smaak is
droog, fris en soepel.

2.

Chardonnay – W.O. Paarl –
Lindenhof
Fraaie Chardonnay met een fijn aroma
van eikenhout, fruit en toast. De smaak is
sappig, romig en rond en blijft lang
nahangen

3.

Gewurztraminer – A.C. Alsace –
Domaine Engel
Geurig en karakteristiek: veel florale
nuances (rozen) en rijp geel fruit in de
neus. De smaak zet mild en rond in en
eindigt aanhoudend aromatisch.

Sauvignon
Blanc,
Sémillon,
Muscadelle

Prijs
per
glas

Prijs
per
fles

4,20

21,20

4,80

24,20

6,30

31,70

6,50

32,60

5,30

26,40

4,80

24,90

Frankrijk
Chardonnay

Zuid Afrika

Gewurztraminer

Frankrijk

Open rode wijnen
1.

Pinot Noir – A.C. Alsace – Domaine
Engel

Pinot Noir

Heldere, lichtrode wijn met een fris aroma van
licht rood fruit; de smaak is sappig met een
lichte tannine, de afdronk soepel en fruitig
Frankrijk

2.

A.C. Côtes du Rhône ‘La Gerbaude’ –
Domaine Alary
Een fraaie, kruidige Rhône wijn met een volle,
rode kleur. Naast de typerende kruidigheid
bevat de geur veel fris, rood fruit en is de
smaak, krachtig en elegant.

3.

A.C. 1er Côtes de Blaye – Bordeaux –
Château Cap Saint Martin
Een volrode Bordeaux met een kruidig, licht
gerijpt aroma. De volle, soepele en ronde
smaak geven de wijn een mooie structuur en
een geurige, verfijnde afdronk.

Grenache,
Syrah,
Carignan
Frankrijk
Merlot,
Cabernet
Sauvignon
Frankrijk

Witte wijnen (per fles)

1.

Verdejo – D.O. Rueda – Castelo de
Medina
Een zuivere, frisse, droge witte wijn met
een sterk bloemig en fruitig aroma met
nuances van vanille in de geur. De smaak
zet vol, rond en evenwichtig in. Een
karaktervolle witte wijn!

2.

Riesling Trocken – Q.b.A. Pfalz –
Reichsrat von Buhl
Zuiver geurend met florale tonen en rijp wit
fruit en exotische vruchten. De smaak is
rond en fris van smaak met lengte.

3.

4.

Pinot Gris – A.C. Alsace – Domaine
Engel

6.

Prijs
per
fles

Verdejo

22,30

Spanje

Riesling

Pinot Gris

Frankrijk

Grüner Veltliner ‘Gebling’ – D.A.C.
Kremstal – Sepp Moser

Grüner
Veltliner

31,70

35,10

Oostenrijk

Albariño – D.O. Rias Baixas –
Bodegas Valdamor

Albariño

Heerlijk aromatische frisse en sappige
droge witte wijn met fijn fris fruit in de
neus en een ronde én verfrissende smaak.

Spanje

A.C. Meursault – Domaine Vincent
Bouzereau

Chardonnay

Verfijnde, krachtige Meursault met veel
finesse in de geur en een volle,
evenwichtige, sappige smaak. De subtiele
houtrijping en complexe, fruitige aromas
harmoniëren uitstekend in deze top
Bourgogne!

30,00

Duitsland

De Pinot Gris van Fernand Engel heeft een
karakteristiek kruidig aroma, bloemig met
rijpe, fruitige tonen. De smaak is vol, rond
en aromatisch.

Frisdroge witte wijn met een rassig aroma
van kruiden en geel fruit. De volle, droge
smaak blijft geconcentreerd aanwezig en
eindigt lang en aromatisch.

5.

Druiven

Frankrijk

38,00

71,00

Rode wijnen (per fles)

Druiven
Land
1.

D.O.C. Valpolicella Classico – Stefano
Accordini
Dieprood gekleurde wijn met een pittig, fruitig
aroma met geconfijte nuances en een frisse,
volle smaakinzet. De afdronk is vol fruit, soepel
en met een zachte tannines.

2.

Spätburgunder Trocken – Q.b.A. Pfalz
– Reichsrat von Buhl
Helderrood van kleur, kruidig, verfijnd en met
een zachte kersentoon in de geur. Deze fraaie
rode Duitse wijn zet fris en zacht in en eindigt
met een elegante en geurige afdronk. Verfijnde
klasse!

3.

4.

Italië

D.O.C. Rioja Reserva – Marquès de
Murrieta

Tempranillo,
Garnacha,
Mazuelo

A.C. Pomerol – Château L’Écuyer
Complexe en volle rode Bordeaux met rijp rood
fruit (bramen), toffee en eiken in de geur en
volle, rijpe tannine in de smaak. Zeer complete
rode wijn met volle, maar evenwichtige
smaakbalans en een aromatische afdronk.

39,70

Duitsland

Fraaie, geurige en verfijnde wijn: in het aroma
elegante houttonen en rijp rood fruit en
kruiden; in de smaak zachte, ronde tannine met
frisheid en aromatisch lang van afdronk.

Zuivere, complexe en elegante rode bourgogne:
rijpe kersen, lichte kruiden en een milde
eikentoets in het aroma; ronde, volle smaak
met frisheid, elegantie en lengte.

6.

Pinot Noir

Sangiovese,
Canaiolo

A.C. Vosne-Romanée – Domaine Robert
Sirugue

30,20

Italië

D.O.C.G. Vino Nobile di Montepulciano
– Icario

Krachtige, kruidige rode wijn met overrijp fruit
en ceder in het bouquet en veel smaaklengte.
De volle pittige smaak bevat zachte tannines
die een fraaie structuur geven.

5.

Corvina,
Molinera,
Rondinella

Prijs
per
fles

47,10

50,30

Spanje

Pinot Noir

76,80

Frankrijk

Merlot,
Cabernet
Franc
Frankrijk

81,00

Speciaal bieren

1. Affligem Dubbel – België

€ 3,40

Affligem Dubbel is een authentieke abdijbier. Dit donkerbruine bier heeft een milde
smaak, is licht kruidig met accenten van gedroogd fruit en chocolade. De afdronk is
zacht.
Dit bier past bij gerechten met een krachtige smaak, zoals de peking eend en
ossenhaas gerechten

2. Iki bier – Japan

€ 4,20

In de Iki is het bierrecept gecombineerd met de Japanse groene thee (Sencha) en de
citrusvrucht Yuzu. Iki is een bier geworden met een frisse smaak, een lage bitterheid
en unieke fruitigheid. Het bier is goed doordrinkbaar en dorstlessend. Iki staat in
Japan voor volop genieten in je leven.
Dit bier past bij vele dim sum hapjes en gerechten zoals de tjieuw yim kai.

3. Wieckse witte – Maastricht

3,00

Een zomers biertje, licht gekruid, vol, fris met een zweempje citrusvrucht.
Dit bier past schitterend bij pittige kip en varkenshaas gerechten zoals gon bao kai en
hui kuo yoek.

Speciaal bieren

4. Brugse zot Blond - Brugge

€ 3,60

Een fruitig bier met op de achtergrond de smaak van perziken. Het bier is zacht en
goed doordrinkbaar met een licht zoetje in de afdronk.
Dit bier is een mooie begeleider van zoete (zure) gerechten zoals lemon kai, kanton
koe loe yoek en cha sieuw.

5. Palm – Belgie

€ 3,00

Een fruitig en volmondig bier met een volle amberkleur en een bijzonder geroosterd
moutkarakter. Door het gebruik van de eigen huisgist is er een licht spoor van citroen
te ontdekken.
Dit bier past goed bij stevige gerechten van varkenshaas, ossenhaas en eend.

6. Tsing Tao bier – China

€ 3,00

Dit is de meeste luxe bier in China uit de Tsing Tao streek. Dit bier is laag in de bitterheid met een
licht zoetje op de achtergrond.
Dit bier is breed inzetbaar bij de verschillende Chinese gerechten, van zoetzuur tot pittig

