Mousserende wijn
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 mondvullende afdronk. Smaakt uitstekend bij gerookte vis, schaal- en schelpdieren
of bij rijpe kazen.
12,50 (glas) - 65,00 (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.
9,00 (glas) - 42,50 (fles)

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% proseccodruiven is deze Italiaanse bubbel heerlijk bij salades, schaal- en schelpdieren
of als verfrissend aperitief.
7,50 (glas) – 37,00 (fles)

Rosé wijn
Famille Sumeire Nautic | Provence | Grenache, Cinsault & Syrah | Frankrijk
De kleur is zoals we die gewend zijn uit de Provence, bleekroze met een nuance van perzik. De geur
doet meteen denken aan rood fruit, vooral aardbeitjes, naast het subtiele parfum van rozen en
lavendel. De smaak is eveneens zacht, fruitig rond en fijne zuren in de afdronk.
7,75(glas) – 38,50 (fles)

Witte wijn
Talma | Murcia | Verdejo | Spanje
Dit is een elegante en frisse witte wijn, uit 100% verdejodruiven gemaakt. Het heeft een stuivend
aroma van bloemen, tropische vruchten en frisse citrustonen. De wijn is droog maar zeer aantrekkelijk
sappig. Het is smaakvol, fruitig en verkwikkend.
5,80 (glas) – 28,50 (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 kruidig en door de aanraking met hout een hint van vanille in de afdronk.
Mooi rond en vol van smaak.
7,50 (glas) – 37,00 (fles)

Cembra | Trentino | Pinot Grigio | Italië
Deze pinot grigio druiven groeien al eeuwen in Italië. Op de hellingen van Cembra floreren ze goed en
verkrijgen ze een typische mineraliteit, verticaliteit en versheid. Het geeft een mooie helder gouden
kleur in een mix van rijp fruit als peer en gele perzik. De smaak is toch verfijnd, harmonieus en goed in
balans.
8,00 (glas) - 39,50 (fles)

Pickled Fish | Stellenbosch | Chenin Blanc | Zuid-Afrika
Pickled Fish is geïnspireerd vanuit de Cape Cuisine, waar Pickled Fish eigenlijk een lokale specialiteit
is. Deze wijn is zo gemaakt dat het net zo aangenaam drinkt als dat het gerecht smaakt. Deze 100%
Chenin Blanc, in Zuid-Afrika ook wel ‘Steen’ genoemd, is een wijn met vol smaakprofiel en
gedomineerd door fris fruit. Aroma’s wisselen zich af tussen meloen, citrus, groene zoete kruiden en
steenfruit. Het blijft sappig.
7,00 (glas) – 34,50 (fles)

Caves Krier et Frères | Remich | Auxerrois | Luxemburg
De auxerroisdruif is qua smaak vergelijkbaar met de pinot grigio. 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) - 34,50 (fles)

Witte wijn
Domaine du Roc Blanc | Languedoc-Rousillon | Vermentino, Marsanne,
Grenache Blanc | Frankrijk
Een assemblage met een helder gele kleur en groene reflecties. Een neus vol aroma’s van
citrusvruchten, verse peren en mango. De smaak is verfijnd en smaakvol waarin er een balans is
tussen mineraliteit, tropisch fruit op de achtergrond en een aangename gladheid in de afdronk.
7,50 (glas) – 37,00 (fles)

Valle de la Puerta | La Rioja | Torrontés | Argentinië
Dit ras typeert zich door zijn bouquet van peer, perzik, aangevuld met limoen, muskaat en bloemen.
Zeer aromatisch en rijp. De smaak is sappig, mooi droog, fruitig en floraal met een goede zuurgraad.
De afdronk is compleet, aangenaam en goed gebalanceerd.
8,50 (glas) – 42,00 (fles)

Weinbiet | Pfalz | Spätburgunder | Duitsland
Deze witte wijn wordt gemaakt van het blauwe druivenras spätburgunder, een zogenaamde Blanc
de Noir. De wijn wordt gemaakt van de allereerste ‘free run juice’, het sap wat na het kneuzen van de
druiven uitloopt. Het levert een zeer bijzondere, aangename en verkwikkende witte wijn op met
intense geuren van enerzijds citrus, grapefruit en tropisch fruit als anderzijds banaan en meloen. In
deze volle witte wijn vormen eveneens aroma’s van tropisch fruit en frisse zuren de boventoon.
8,50 (glas) – 42,00 (fles)

Weingut Elfenhof | Burgenland | Grüner Veltliner | Oostenrijk
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 ietwat zoete wijn met een verrassende pittige afdronk.
7,50 (glas) – 37,00 (fles)

Curious Kiwi | Marlborough | Sauvignon Blanc | Nieuw-Zeeland
Helder en levendig karakter, het typische aroma uit het Nieuw-Zeelandse Marlborough wat zich
definieert in limoensap, citroenblad en groene paprika. Een wijn boordevol stuivende en frisse geuren
van kruisbessen, popelmoes, yuzu, guave en papaya, De textuur is rijk en gepolijst, de wijn heeft een
evenwichtig karakter, De verkwikkende zuren maakt deze wijn om van te watertanden!
8,50 (glas) – 42,00 (fles)

Rode wijn
Les Colimonts | Languedoc-Roussillon | Merlot, Cabernet Sauvignon | Frankrijk
Een geslaagde blend van de druiven merlot en cabernet sauvignon! Ze bieden samen een smaakvolle
wijn met een diversiteit aan vruchtenaroma’s, van pruimen, kersen en bosfruit. Daarnaast zijn
specerijen als kaneel en vierseizoenenpeper gevolgd door aardse tonen die doen denken aan leder te
proeven. De wijn is in aanraking geweest met hout wat het nog iets meer body en een hint van
rokerige aroma’s geeft. De wijn is compleet, rond, fruitig en heeft een zachte tannine.
7,50 (glas) – 37,00 (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!
7,50 (glas) – 37,00 (fles)

Fuedo di Santa Croce | Puglia | Negroamaro | Italië
Deze volle rode wijn heeft een intense geur van rijp rood fruit met een mooie kruidigheid. Een zeer
diepe en krachtige smaak van gestoofd bosfruit en ook nog eens een zeer lange afdronk. De wijn
wordt dan ook gemaakt van negroamaro en staat bekend om zijn zondoorstoofd fruitkarakter.
7,75 (glas) - 37,50 (fles)

Valle de la Puerta | La Rioja | Malbec | Argentinië
Deze rode wijn is gemaakt van het druivenras malbec. Gevormd door sappige bessenfruit in de neus.
Dit wordt aangevuld met tonen van specerijen en iets van noten. In de smaak lekker zwart fruit en
aardse notities. Een fluweelzachte langgerekte afdronk.
8,50 (glas) – 42,00 (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 rood fruit en kruidige notities.
Vol van smaak, aangenaam sappig en rond in de afdronk.
7,50 (glas) - 37,00 (fles)

Rode wijn
Weingut Elfenhof | Blaufränkisch | Burgenland | Oostenrijk
De druivensoort blaufränkisch is puur Oostenrijks, een druif gekenmerkt door een kruidig en fruitig
karakter. Helder robijnrood van kleur met een aromatische geur waarin vers rood fruit zoals wilde
bessen en kersen domineren. De wijn wordt geaccentueerd door nuances van gemalen zwarte peper
en Bourbon vanille. Een aantrekkelijk glas wijn met een zachte kruidigheid en lange fijne afwerking.
7,50 (glas) – 37,00 (fles)

Ciavolich Ancilla | Abruzzo | Montepulciano | Italië
De rode wordt gemaakt van het druivenras Montepulciano en komt van oude stokken die 25 jaar en
ouder zijn. De druiven worden met de hand geoogst en vervolgens gefermenteerd in roestvrijstalen
tanks en gerijpt op fles, waardoor het zijn kenmerkende fruitigheid geeft. De geur doet denken
aardbeien en pruimen. De smaak is fruitig met een aangenaam maar opvallende zuurgraad en zeer
fijne tannine.
8,50 (glas) – 42,00 (fles)

Weinbiet | Pfalz | Spätburgunder | Duitsland
De rode wijn is gemaakt van het druivenras Spätburgunder oftewel Pinot Noir. De wijn heeft een
mooiezachte neus van heerlijk rijp fruit, zoals rode bessen, cassis en een zeer bescheiden
kruidigheid. De smaak is licht en fruitig, typisch voor een spätburgunder waarin tonen van bessen en
cassis domineren. Door zijn lichtvoetigheid is de wijn heerlijk voor zomers op het terras en kan het
zelfs licht gekoeld gedronken worden.
8,00 (glas) – 39,50 (fles)

TerraMater Paso del Sol | Curicó Valley | Carmenère | Chili
Deze zeer geconcentreerde rode wijn gemaakt van het druivenras carmenère heeft een intense geur
van zwart fruit, aardse tonen, pure chocolade, koffie, kruiden en vanille. De smaak is complex, rijk aan
zwart en rood fruit, tabak, een subtiele kruidigheid en een toon van geroosterd eikenhout. De wijn is
krachtig maar rond, met ontwikkelende tannine. De afdronk is diep, fluweel en zalig lang
7,00 (glas) – 34,50 (fles)

Dessertwijn
Alceño Dulce | Murcia | Monastrell | Spanje
Deze zoete dessertwijn wordt vervaardigd uit geselecteerde druiven van hun oudste wijngaarden
begroeit met monastrell. De wijnstokken staan hier op kalkhoudende bodem onder het zonnige
klimaat van de regio van Murcia (Zuidoosten van Spanje), gelegen tussen 600 en 800 meter boven
zeeniveau. In het glas presenteert deze rode dessertwijn een prachtige violet kleur en geuren van
rozijnen, gedroogde vijgen en gekarameliseerd fruit. In de smaak treft u een sensatie van fijne tannine
en aangename zuren en suiker bijeen in een perfecte balans. Het biedt een lange smaak in de mond
met een aangename en aanhoudende finish vol fruit en chocolade, bijna likeur.
11,00 (glas)

Van den Beld | Charantes | Pino Blanc | 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 steenvruchten zoals perzik en abrikoos. De smaak is ook vol met steenvruchten en honing.
9,75 (glas)

Van den Beld | Charantes | 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.
9,75 (glas)

Kopke | Douro | Colheita 1999 | Portugal
Kopke is als het oudste Porthuis van de wereld niet meer weg te denken wanneer we het hebben over
port. Colheita betekent oogstjaar wat inhoudt dat een Colheita bestaat uit druiven uit enkel hetzelfde
jaar. Ook moet de Colheita minimaal 7 jaar op vat gerijpt zijn. Deze Colheita komt uit 1999 en
kenmerkt zich met geuren als vanille, vijgen en specerijen. In de smaak vinden we tonen van noten,
karamel en rozijnen.
12,95 (glas)

Mil Pesetas | Sherry-Xérès-Jerez | Pedro Ximémez | Spanje
De Pedro Ximénez wordt verkregen door de gelijknamige druif in de zon te laten drogen tot deze
rozijnen zijn. Door het drogen in de zon blijven de restsuikers goed behouden en krijgt de wijn zijn
typische structuur en smaak. Met geuren als versgemalen koffie, cacao en donkere chocolade is deze
wijn een uitstekende begeleider van soortgelijken dranken of gerechten. In de smaak vinden we vooral
tonen van rozijnen, dadels, honing en gekonfijt fruit.
9,75 (glas)

