Mousserende wijn
Val d’Oca | Prosecco DOC Treviso - Italië
Deze licht mousserende wijn is zeer fris van karakter met een geur van perzik en amandel.
Hij heeft een zachte smaak met een zeer lichte mousse en een mooie afdronk. Gemaakt van
100% prosecco druiven is deze Italiaanse bubbel heerlijk bij salades, schaal- en schelpdieren
of als verfrissend aperitief.
6,50 (glas) – 33,50 (fles)

Canals Nadal | Duart de Sío Cava Brut - Spanje
Deze mousserende wijn, gemaakt door het familiewijnhuis Canals Nadal, is afkomstig uit Penedès
en gemaakt van de druivenrassen Xarel-Lo (45%), Macabeu (40%) en Parellada (15%).
De wijn rijpt lang en hierdoor krijgt hij een goede, gebalanceerde, volle en frisse smaak.
De wijn heeft een heerlijke neus van groene appel, peer, perzik en heeft iets nootachtig
en bloemigs. De smaak is romig en vol van rijp wit fruit met een mooie mousse en een
lange fruitige afdronk.
7,50 (glas) - 38,50 (fles)

Caves Krier et Frères | Cuvée Elysée Rosé Brut - Luxemburg
Een verfrissende mousserende wijn uit Luxemburg met een fruitige neus en smakelijke
mousse. De afdronk doet denken aan framboos met rijp rood fruit en frisse zuren in de nasmaak.
Deze bubbeltjeswijn doet zeker niet onder voor een lekkere Champagne en is volgens dezelfde
natuurlijke techniek gemaakt.
7,00 (glas) - 35,00 (fles)

Monthuys Père et Fils | Champagne Brut - Frankrijk
Deze champagne is zeer romig van geur, heeft een volle smaak met een fijne mousse en een
lange mond vullende afdronk. Smaakt uitstekend bij gerookte vis, schaal- & schelpdieren
of bij rijpe kazen.
65,00 (fles)

Witte wijn
Paso del Sol | Central Valley | Chardonnay - Chili
Deze Chardonnay krijgt geen houtrijping maar rust enkele weken ‘sur lie’ op zijn eigen gist,
waardoor er veel smaakaroma’s en structuren ontstaan in de wijn. Het levert een jonge Chardonnay
op met een gele kleur en iets groene reflecties. Zeer aantrekkelijke fruitige neus, gevuld met tropisch
fruit, citrusvruchten en een notitie die doet denken aan acaciahoning. De wijn is fris, droog en
heeft een romige textuur met aangename zuren. De afdronk is lang en plezierig.
6,00 (glas) – 32,50 (fles)

Les Colimonts | Languedoc-Roussillon | Chardonnay-Viognier - Frankrijk
Een smaakvolle blend van de druiven Chardonnay en Viognier. Samen staan ze garant voor een
wijn met aantrekkelijke geur, verkwikkende aroma’s en een iets vettig karakter. De wijn wordt
gekenmerkt door geuren van bloemen en rijp wit fruit. De smaak brengt aroma’s van rijpe rode appels
en tropische vruchten. Iets kruidigheid en door de aanraking met hout lekker iets vanille in de afdronk.
Mooi rond en vol van smaak.
7,50 (glas) – 37,00 (fles)

Caves Krier et Frères | Remich | Auxerrois - Luxemburg
De Auxerrois druif is qua smaak vergelijkbaar met de Pinot Gris. Hij heeft een rijke geur van
muskaatdruiven, een aromatische smaak van wit fruit met een klein zoetje en een lange volle afdronk.
7,00 (glas) - 36,00 (fles)

Jubilum | Sicilië | Pinot Grigio - Italië
Deze witte wijn is gemaakt van de druivenrassen Pinot Grigio en Zibibbo (Muscat d’Alexandrie).
Het aroma is geparfumeerd en zeer aromatisch, fruitig en floraal, gevuld met citrustonen, perzik
en meloen. De smaak heeft overrijp geel oranje fruit, is rond, iets vettig en zeer harmonieus.
7,00 (glas) – 36,00 (fles)

Misty Cove | Marlborough | Sauvignon Blanc - Nieuw-Zeeland
Deze Sauvignon Blanc heeft een aromatische geur van kruisbessen, verse kruiden, meloen,
passievrucht en een lekkere stuivende neus. De smaak met een aangename zuurgraad heeft
heerlijke tonen van citrusfruit, iets tropisch fruit en een lange prettige afdronk.
8,00 (glas) - 43,00 (fles)

Weingut Josef Fritz | Wagram | Grüner Veltliner - Oostenrijk
Bijzonder smakelijke witte topwijn van het typisch Oostenrijkse druivenras Grüner Veltliner.
Een geur vol citrus met ziltige ondertonen. De wijn heeft een prikkelende smaak van limoen,
groene appel, ananas en hinten honing en witte peper. Mooie mineraliteit en harmonieuze zuren
wat resulteert in een droog karakter en lange finish.
8,50 (glas) – 46,50 (fles)

Witte wijn
Canals Nadal | Catalonië | Xarel-Lo - Spanje
Deze wijn rijpt in de maand februari op zijn eigen gist en wordt vervolgens gebotteld in maart. Het
aroma is een combinatie van tropische fruit en boomgaardfruit, geuren die vooral onstaan uit de rijpe
schillen van de Xarel-Lo-druif. De smaak geeft in eerste instantie een gesloten indruk, maar opent zich
snel in de mond. Aangenaam fris en gastronomisch van aard.
8,75 (glas) – 48,00 (fles)

Asara Pickled Fish | Stellenbosch | Chenin blanc - Zuid-Afrika
In de Zuid-Afrikaanse is ‘gepekelde vis’ een lokale specialiteit is. Wijnen gemaakt van 100 % chenin
blanc worden in Zuid-Afrika ook wel ‘steen’ genoemd, gebaseerd op het terroir. De smaak zit vol fris
fruit als meloen, citrus en steenfruit.
6,50 (glas) – 34,50 (fles)

Asara Chardonnay | Stellenbosch | Chardonnay - Zuid-Afrika
Deze wijn zit boordevol de geur van pompelmoes, Golden Delicious-appels en kamperfoelie. In de
mond komen de nuances van eikenhout naar voren wat zorgt voor een aangename textuur en de
romigheid van vanille.
9,75 (glas) – 56,00 (fles)

Asara White Cab. Sauvignon | Stellenbosch | Cabernet Sauvignon - Zuid-Afrika
Een witte wijn die gemaakt is uit blauwe Cabernet Sauvignon druiven. Hierdoor ontstaat een complex
aromapalet afwisselend van witte perzik met grenadine en tropisch fruit tot tonen van amandelboter.
Een verrukkelijke iets wat zoete wijn, met een verrassende pitte afdronk.
9,75 (glas) – 55,00 (fles)

Chateau Jeanguillon | Bordeaux | Sauvignon Blanc-Semillon - Frankrijk
Het druiventrio Sauvignon Blanc, Semillon en Sauvignon Gris is perfect op elkaar ingespeeld in deze
wijn en geeft een heerlijke smaakbeleving. De geur van deze wijn is echt intens fris. Tonen van citrus,
peer, noten en bloemen stijgen moeiteloos op uit het glas. Zeer smaakvolle wijn met verfijnde aroma’s
van appel, peer, citrus, grapefruit en kruiden.
7,50 (glas) – 37,50 (fles)

Hauller | Alsace | Sylvaner - Frankrijk
De Sylvaner is een druif die van oudsher op ruime schaal wordt verbouwd in de Elzas. Deze levert
frisse, fruitige, droge wijnen op die gemakkelijk drinkbaar zijn. Een echte wijn voor bij mooi weer met
fruitige aroma’s van citrusvruchten, witte bloemen en vers gemaaid gras.
8,00 (glas) – 42,50 (fles)

Rode wijn
Bodega Rioja Vega Crianza | Rioja | Tempranillo-Garnacha-Mazuelo - Spanje
De Crianza heeft een geur van cassis en kersen en mooie kruidige tonen van kaneel, toffee en vanille.
De smaak is elegant vol rijp fruit, aardse tonen en houtaroma’s. Heerlijk aangename afdronk met
geïntegreerde fijne tannine.
8,50 (glas) – 46,00 (fles)

Bodega Rioja Vega GG | Rioja | Garnacha-Graciano - Spanje
Een moderne wijn, toegankelijk en fruitig van stijl, gemaakt van een unieke blend van 50% Garnacha
en 50% Graciano. Graciano betekent letterlijk ‘nee dank je’, deze druif was vroeger erg lastig voor een
wijnmaker om te bewerken tot een geslaagde en waardevolle wijn. Vol sappige aroma’s, bosfruit in
goede balans met aardse tonen en subtiele kruidigheid. Fris en vers, voor de wijnliefhebber!
7,00 (glas) – 37,00 (fles)

Paso del Sol | Central Valley | Shiraz - Chili
Een geslaagde Shirazwijn, met intense samenstelling. De kleur is rood met paarse refl ecties. Vooral
aroma’s van rood en zwart fruit domineren in de geur en daaronder liggen kruidige tonen als peper en
kruidnagel. De wijn smaakt zacht en is goed in balans. Afdronk is lang en verrassend complex.
6,00 (glas) - 32,50 (fles)

Ciavolich | Abruzzo | Montepulciano - Italië
Deze wijn wordt gemaakt van het druivenras Montepulciano en komt van stokken die 25 jaar
en ouder zijn. De druiven worden met de hand geoogst en vervolgens gefermenteerd in roestvrijstalen
tanks. De geur doet denken aardbeien en pruimen. De smaak is fruitig met een aangename maar
opvallende zuurgraad en zeer fijne tannine.
6,75 (glas) – 37,00 (fles)

Rocca Maura | Côtes du Rhône | Syrah-Grenache-Cinsault - Frankrijk
Een verleiding met pittige trekjes. Deze rode wijn uit de Rhône bestaat uit de klassieke blend van
Syrah, Grenache, Cinsault en Carignan. Aantrekkelijke geuren van vers bosfruit en specerijen.
De smaak is zeer zacht, met een goed evenwicht tussen roodfruit en kruidige notities.
Vol van smaak, aangenaam sappig en rond in de afdronk.
6,50 (glas) – 34,50 (fles)

Weingut Josef Fritz | Wagram | Pinot Noir - Oostenrijk
Deze Pinot Noir zal menig Bourgogne liefhebber versteld doen staan. De wijn heeft een heerlijke
geur van bessenfruitjam, tabak en specerijen. De smaak is vers en vol aroma’s als gestoofd roodfruit,
morilles en noten met fijne tannine en een zeer lange fluweelzachte afdronk.
12,50 (glas) – 58,50 (fles)

Rode wijn
Red Domus | Roussillon | Syrah - Frankrijk
Voor deze wijn worden van de beste wijngaarden, vol oude wijnstokken, de beste druiven
geselecteerd. De wijn rijpt tot het moment van botteling 8 maanden in grote vaten en kleine
eikenhouten vaten (barrigue) om de wijn aan smaak diepgang te laten winnen. Je proeft rijp donker
fruit en een lange volle, elegante afdronk.
7,75 (glas) – 42,50 (fles)

Muenzenrieder | Burgenland | Zwiegelt - Oostenrijk
Met een geur van aardbeien en een aangenaam pepertje heeft deze wijn een toegankelijk karakter.
Het gebruikte druivenras is het meest te vergelijken met een beaujolais met een lichte smaak van rood
fruit en zachte tannine.
7,25 (glas) – 39,50 (fles)

Alpamanta Natal | Mendoza | Petit Verdot – Argentinië
Diep donkerrood van kleur, bijna zwart zo intens. De wijn heeft geuren van specerijen, bramen en
viooltjes. Wijn wordt gekenmerkt door een vers fruitkarakter afgewisseld met subtiele specerijen en
aroma’s van chocolade en tabak.
9,75 (glas) – 56,50 (fles)

Sofis | Douro | Touriga Naconal - Touriga Fran – Portugal
Deze wijn heeft een onmiskenbaar krachtig karakter, vol tonen van donker rood en zwart fruit
afgewisseld met aardse notities, mokka en cacao. Zowel in de neus als in de smaak toont het veel
tannines.
8,75 (glas) – 47,50 (fles)

Elfenhof | Burgenland | Blaufrankisch – Oostenrijk
Een prachtige rode wijn die goed combineert met voorjaarsgerechten, gebraden vlees en carpaccio.
Helder robijnrood van kleur met een aromatische geur van vers rood fruit zoals wilde bessen. Een
aantrekkelijke glas wijn met een zachte kruidigheid die u ook eens gekoeld moet proeven!
7,00 (glas) – 37,50 (fles)

Les Minvals Grande Réserve | Lirac | Carignan-Mourverdre - Frankrijk
Een blend van druiven (Carignan, Mourverdre, Grenache Noir en Sirah ) die vaak terug te vinden is in
de Rhone wijnen zoals Chateau-Neuf-du-Pape. Een intens karakter, vol van smaak en zeer
geconcentreerd waarin tonen van rode bessen domineren. Door de houtrijping is deze wijn soepel
maar krachtig in de mond. Een perfecte combinatie met rood vlees, steak of Italiaanse gerechten.
9,50 (glas) – 50,00 (fles)

Dessertwijn (per glas)
Muscat de Rivesaltes | Roussillon | Muscat Petits Grains - Frankrijk
Dessertwijn met fijne gouden kleur en groene reflecties. De neus is fris en elegant met aroma’s van
exotisch fruit en citroengras. In de smaak is het licht en fris met blijvende tonen van noten en verse
geplukte druiven Heerlijk bij fruitsalades en sorbets, maar als aperitief of bij geitenkaas.
8,00 (glas)

Van den Beld | Dordogne | Pino Rouge - Frankrijk
De wijnmaker van deze zoete dessertwijn is Michel van den Beld, voormalig kaasboer kampioen
van Nederland. Samen met zijn gezin maakt hij sinds enkele jaren mooie wijnen in de streek
Bergerac. Zo ook de Pineau des Charantes. Deze wijn wordt gemaakt door cognac van minimaal
één jaar oud toe te voegen aan druivenmost die bijna gaat vergisten tot wijn. In de geur veel tonen
van rood fruit, intens en aromatisch. De smaak is vol met rijp rood fruit en kersen.
7,00 (glas)

Weingut Muenzenrieder | Neusiedlersee | Sweet Red - Oostenrijk
Een moderne en verrassende zoete rode wijn gemaakt van het druivenras Zweigelt. Het heeft het
Prädikat Spätlese, omdat de druiven voor deze wijn later worden geoogst. Door dit proces krijgt het
aanwezige vocht in de druif de kans te worden omgezet in extra suikers. Dit resulteert in een romige,
dikke structuur in de wijn met veel rijp zwart fruit, chocolade en een heerlijke smaakvolle nasmaak
met een stroperig karakter. Serveer deze rode wijn zo koud mogelijk!
6,00 (glas)

