Glas

Fles

5.30

26.50

Diez Siglos Verdejo, Rueda, Spanje

4.75

23.75

La Vilette Chardonnay, Languedoc, Frankrijk

4.95

25.50

Mousserende wijn

Jaume Serra, Macabeo, Parellada, Xarel-lo, Spanje

Lichte tonen van citrus, groene appels en wit fruit. Verfrissend mousse. De smaak is fruitig en
droog met een milde zuurgraad. Een aangenaam zachte afdronk.

Witte wijnen

Heldere en intense strogele kleur met een groene tint. Frisse fruitige neus met een explosie
aan aroma’s van citrus, groene appel, delicate florale tonen en mineralen.

Een verfrissende en complexe wijn. De geuren van citroentaart, banaan en peer worden gevolgd
door de warme geuren van geroosterd brood en hints van vanille en geroosterde noten.

Castel Firmian Pinot Grigio, Zuid-Tirol, Italië

27.00

Winzer Krems Grüner Veltliner Classic, Niederösterreich, Oostenrijk

28.00

Jean-Luc Colombo, Cotes du Rhone, Clairette Blanche, Roussanne, Frankrijk

29.00

Voche Blanco Fermentado en Barrica, Rioja, Spanje

30.00

Gnarly Head, Viognier, Napa Valley, Californië

30.00

Esk Valley Sauvignon Blanc, Marlborough, Nieuw- Zeeland

32.00

Bellingham The Bernard Series Old Vine. Chenin Blanc, West-kaap, Zuid-Afrika

36.00

Bernardus Chardonnay Monterey County, Californië, Verenigde Staten

45.00

Een goudgele kleur. De geur is aangenaam fris en fruitig met subtiele tonen van limoen en appel.
De smaak is zacht en verfijnd met frisse zuren.

Groene appeltjes en sappige peren. Op de achtergrond ruik je ook het voor de druif zo
kenmerkende witte pepertje. Sappig en met een fijne zuurgraad.

Prachtige fruitige neus met een mooie zuurtjes, elegantie,
wit fruit, appel en een lange afdronk

Chardonnay, Viura, een fris aroma van bloemen, grapefruit, limoen, groene appel, perzik,
sinaasappelschil, peer, buxus, witte peper en zwarte olijf.

Krachtige geur, kamperfoelie en abrikozen, perzik, rijpe peer en gele pruimen, frisse en sappige
smaak, abrikozen, mooie opwekkende zuren, breed.

Dit is een heerlijk getypeerde Sauvignon blanc. Herkenbaar aan de licht groene toon met wat
appel, artisjok, tomatenstelen, buxus en gemaaid gras combineet met passievrucht, mango en
voldoende stevigheid.

Brede geur, met honing, peer en perzik, abrikozen, citrus, mandarijn, lychees, vanille, bloemen en
kruiden, mooi diep en krachtig, zacht en rijk, weelderig, rijp en smaakvol.

Zeer verleidelijke geur met vanille, banaan en exotisch fruit gevolgd door een rijke, romige en volle
smaak. Weelderige en stoere robuuste wijn met een prachtige lange afdronk.

Rosé wijnen

Caillou Gamay rosé, Gamay, Sud Ouest, Frankrijk

4.25

21.25

Château Cavalier Cuvée Marafiance Rosé, Provence, Frankrijk

6.00

30.00

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

Breed en fruitig, ook provençaalse kruiden, garrigue, een pepertje, kersen, frambozen,
mooi stevig en sappig, smaakvol, dik, rijp, met mooie zuren.

Rode wijnen

Rimbaldi - Montepulciano d'Abruzzo, Italië

4.75

23.75

La Villette Merlot, Languedoc, Frankrijk

4.95

25.50

Een heerlijke geur met roodfruitaroma’s en rode kerssen, pruimen en wat ‘spicy’-tonen. Zachte
smaak, maar rijk van structuur. Fruitig, met aangename en soepele tannines.

In de geur besjes, rijpe aardbeien en kersen. De smaak is heerlijk zacht en heeft een juiste volheid.
Mooie tonen van rood en zwart fruit met een dosis bloemen en citrus.

Covila Crianza, Tempranillo, Rioja, Spanje

26.00

Jean-Luc Colombo, Cotes du Rhone Les Abeilles, Frankrijk

29.00

VentiSei Quintorosso Sangiovese - Cabernet, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Umbria, Italië

29.50

Noble Vines 667 Pinot Noir, Napa Valley, Californië

34.00

Fabre Montmayou Malbec Reservado, Mendoza, Argentinië

36.00

Brazin Old Vine Zinfandel, Napa Vallay, Californië

38.00

Bellingham The Homestead Series Pinotage, Stellenbosch, Zuid-Afrika

38.00

In de geur elementen van rood fruit en een zekere kruidigheid. De smaak is vol en krachtig, waarbij
het fruit goed wordt ondersteund door de invloed van eikenhout.

Zeer fruitig met hinten van framboos, morillokers, aardbei, rode bes, pruim, viooltjes, vanille en
zoethout. Een fris palet van donkerrood fruit, een pepertje, specerijen en een tikkeltje kruidig.

Karakteristiek bouquet van viooltjes, rood fruit en kersen, gecombineerd met subtiele tonen van leer
en tabaksblad. In de mond een elegant feest van donker fruit met een mooie zuurgraad in een perfecte balans.

Prettig stevige pinot noir. Lekker vanille en zwarte bessen in de geur. De smaak is aantrekkelijk
aards, met rijpe, zachte tannines

Volle doch elegante Malbec met veel finesse en aroma’s van zongedroogd fruit, ceder en wat
vanille. Goede balans tussen fruit, alcohol, tannine en zuren.

Heel rijp en krachtig, intens, leer en tabak, pruimen en vijgen, vanille, zacht en verleidelijk, rijp
fruit, krentjes en stevigheid, mooi afgerond, kaneel en verleiding.

In de geur en smaak een uitbarsting van rijk rood en zwart fruit; een lange rijke afdronk met pittige
specerijen.

Zenato Ripassa Valpolicella, Corvina, Rondinella, Oseleta, Veneto, Italië

Volle krachtige robijnrode wijn met een geur van rijpe kersen. Intens, zeer verfijnd en een krachtig
boeket. Grootse wijn met een fraaie finale.

7.50

38.00

Voche Gran Reserva Rioja, Spanje

47.50

Zenato Amarone Valpolicella, Veneto, Italië

59.50

Een heerlijk complex en elegant bouquet met intens zwart fruit en tonen van specerijen, vanille,
aars en mineralen. Harmonieuze, aanhoudende afdronk met zoete tannines aan het eind.

Diep robijnrood van kleur met fijne hints van aromatische kruiden. Aan het gehemelte zijn de krachtige,
warme en rijke smaakinvloeden, van onder andere wilde kersen en chocolade, indrukwekkend.

