
C A RTA  D E  V IN OS

BIENVENIDO. Dit is een andere wereld. 
Geniet van al het lekkers dat Zuid-Amerika 

te bieden heeft. Het herbergt een aantal 
van ’s werelds beste wijngebieden, 

waaronder Chili en Argentinië. 
Wijnen die het best tot zijn recht komen 
in combinatie met pure ingrediënten en 

eeuwenoude culinaire tradities. En die proef 
je. Hier, bij Restaurant Cusco.

www.restaurantcusco.nl



ARTE DE ARGENTO PINOT GRIGIO
Pinot Grigio - Mendoza, Argentinië - Elegante en verfrissende wijn  
met tonen van tropisch fruit, mooie mineraliteit en een frisse 

gebalanceerde smaak.  1

ALTA VISTA CLASSIC TORRONTES
Torrontes - Mendoza, Argentinië - Frans en Argentijnse 

samenwerking waarbij veel belang wordt gehecht aan de signatuur 
van Argentijnse terroir. Frisse intense en aromatische smaak 

van wit fruit met frisse zuren.  2

BARON ROTHSCHILD ESCUDO ROJO 
SAUVIGNON BLANC

Sauvignon Blanc - Casablanca Valley, Chili - Stuivend, frisse tonen 
van citrus, groene appel, passievrucht en kruisbes.  3

MIGUEL TORRES SANTA DIGNA VIOGNIER RESERVA 
Viognier - Valle Central, Chili - Florale, ronde wijn en zeer verfijnd 

van smaak waarbij grapefruit en rozen over gaan in een 
zijdezachte smaak.  4

DOMAINE BOUSQUET CHARDONNAY
GRANDE RESERVE

Chardonnay - Mendoza, Argentinië - Volle smaak van rijp fruit, vanille 
en zachte kruiden. De zijdezachte smaak heeft voldoende dikte en 

een verfrissende zuurgraad. Het hout is mooi 
geïntegreerd met een hint van karamel in de afdronk.  5

MOSCATEL DE SETUBAL
Peninsula de Setubal, Portugal - Intense aroma’s van nootmuskaat, 

noten en honing. Zacht en zoet met tonen van rozijnen, 
sinaasappelbloesem en een lange afdronk.

 
CELLER MASROIG XARADA MISTELA NEGRA

Montsant, Spanje - Aroma’s van vers fruit, rozijnen en hints van 
honing. Smakelijke en elegante wijn met een lange afdronk 

gedomineerd door fruit.
 

DOMAINE BOUSQUET MALBEC DULCE
Mendoza, Argentinië - Violette kleur met een hoge intensiteit en 
lichte tonen. Intense, rijke aroma’s van bramen, zwarte bessen, 

chocolade en hints van koffie. In balans een goede wijn, met een 
volle body, zachte tannine en een lange afdronk.

CALITERRA RESERVA MERLOT
Merlot - Colchagua Valley, Chili - Rijpe en brede geur met hinten 

van zoete kersen, bramen en rijpe bessen. Fluwelig en rond, sappig 
met aangenaam pruim, vanille en chocolade.  6

DOMAINE BOSQUET MALBEC
Malbec - Mendoza, Argentinië - De druif van Argentinië! 

Vol en krachtig, met zwart fruit en aangename tannine.  7

BARON ROTSCHILD ESCUDO ROJO CARMENERE
Carmenere - Casablanca Valley, Chili - De druif van Chili. Zachte 

smaak met kersen, bessen en bramen gevolgd door koffie, kruiden 
en een mooie, lange afdronk.  8

ALTA VISTA PREMIUM BONARDA
Bonarda - Mendoza, Argentinië - Een echte Argentijnse druifsoort. 
Door de lagering op Franse en Amerikaanse vaten beschikt deze 

Alta Vista over rijkdom en kracht. Volle smaak met zwart fruit, 
kruiden, drop, tabak en vanille.  9

DOMAINE BOUSQUET PINOT NOIR RESERVA
Pinot Noir - Mendoza, Argentinië - Mooie volle wijn met rijp donker 
fruit met hints van koffie, gebak en geroosterde noten. Aanrader 

voor een liefhebber van de Bourgogne.  10

VINO BLANCO - WIT

VINO NOBLE DULCE - EDELZOET

V I N O  T I N TO  -  R O O D LOS EXTRANJEROS Y VINOS ESPECIALES
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ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS BLANCO
Macabeo - Valencia, Spanje - Jonge stro gekleurde wijn met hints 

van perzik, banaan en groene appel. Frisse binnenkomer met een 
goede balans. Sensatie van frisheid en schoonheid in de mond met 

een lange afdronk.

WEINGUT RADDECK RIESLING TROCKEN
Riesling - Rheinhessen, Duitsland - Stuivend, met groene appel, 

perzik en een aangename mineraalrijke onderlaag. Licht prikkelend 
in de mond, wat zorgt voor een extra frisse ervaring. De aanwezige 

frisse zuren dragen bij aan de lange afdronk.

DOMAINE DES GENEVES CHABLIS
Chardonnay - Chablis, Frankrijk - Intens, rijk geschakeerd met 

tonen van citrus en zuiveltonen. Gulle smaak met geroosterde 
noten en honing.

GÓMEZ CRUZADO RIOJA BLANCO
Viura - Tempranillo Blanca - Rioja, Spanje - Perfect voorbeeld van 
een witte Rioja, Heldere wijn met aroma’s van wit fruit, peer en 
ananas. Aangename ronding, gevolgd door frisse zuren en een 

verleidelijke smaak van toast in de afdronk.

 AIX ROSÉ DE PROVENCE
Cinsault - Grenache - Syrah - Provence, Frankrijk - Iconische rosé met 

een lichte zalmroze kleur. Sappige fruitwaterval met 
framboos, grapefruit en een lange frisse afdronk. 

HERDADE PAÇO DO CONDE
Aragonês - Trincadeira - Alicante Bouschet - Alentejo, Portugal Com-
pacte en zwoele smaak, rijk en rijp. Een machtige wijn, vol, fruitig 
en jammig. Door de frisse zuren is deze wijn in evenwicht. Veel 

zwart fruit, een diep paarse kleur en een intense smaakbelevenis.

BIG GAME
Malbec - Syrah - Mendoza, Argentië - Volle geconcentreerde wijn 

met veel diepgang. Rijpe tonen van diep donker fruit en 
kruiden. Gemaakt van 100% biologisch geteelde druiven. 

IN PORK WE TRUST ROSSO ZIO PORCO
Marzemino - Merlot - Carmenere - Veneto, Italië - Aroma’s van cassis 

en zoete kersen, soepele tannine en een blijvend sappig gevolg.

GÓMEZ CRUZADO CRIANZA
Tempranillo - Garnacha - Rioja, Spanje - Glanzende robijnrode wijn, 

fruitig en soepel met aroma’s van kersen, kruiden en vanille. 
Gevolgd door een goede afdronk met veel fruitigheid.

CALITERRA CENIT
Cabernet Sauvignon - Malbec - Petit Verdot - Colchagua Valley, Chili 
Het vlaggenschip van Caliterra. Een prachtige smaakvolle wijn 

met een eindeloze lengte op het gehemelte. Complexe aroma’s 
van kersen en chocolade.
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Bovenstaande wijnen zijn per fles verkrijgbaar.

Wijnarrangement 3-gangen     18,50
Wijnarrangement 4-gangen     22,50

VINO DEL MES - WIJN VAN DE MAAND (Per fles)
Vraag onze collega’s in de bediening naar de wijn van de maand.

DOMINIO DE REQUENA CAVA BRUT
Macabeo - Perrellada - Valencia, Spanje - Verfrissende geuren van 

citrus, groene appel en peer. Zachte bubbels produceren een zeer 
aangenaam, rond en sprankelend gevoel in de mond. Een frisse 

afdronk met citrus en een lichte hint van gist.

SÚA, SU UNICO AMORE, 
SPARKLING STRAWBERRY

Chenin Blanc - Ugni Blanc - Mendoza, Argentinië - Heerlijke 
mousserende wijn uit Argentinië met toevoeging van aardbeien. 

Perfect aperitief.
.

CHAMPAGNE DOMINIQUE FOUREUR 
GRAND CRU BRUT

Chardonnay - Pinot Noir - Champagne, Frankrijk - Interessante 
champagne uit het Grand Cru-gebied van Ambonnay. Aroma´s van 
wit fruit en steenvruchten met in de mond een aangename mousse.

VINO ESPUMOSO - MOUSSEREND
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