Witte Wijnen
per glas
per fles
______________________________________________
Deakin Estate, Chardonnay, 2016, Victoria, Australië.
Chardonnay uit de nieuwe wereld met een geweldige
geur en een licht botertje.

€4,75

€24,50

Riesling, 2016, trocken, Duitsland
Een top Riesling, harmonieuze wijn met elegante
frisse zuren en een verfijnde afdronk.

€4,95

€26,50

Rivaner, Caves Gales & Cie, 2014
Remich Hopertsbour, Luxembourg
Peer, appel en abrikoos, een aantrekkelijke verfijnde fraî
cheur
In combinatie met een speels restzoetje

€26,50

Gruner Veltliner, Markowitsch 2015, Oostenrijk.
Geelgroen van kleur, Fruitig, zacht en rond van smaak.het intense aroma
van gedroogd fruit verraadt dat het hier om een rijpe, volwassen wijn gaat
van gastronomische klasse.

€26,50

Macon Chardonnay ,Louis Jadot 2012,Frankrijk, Bourgogne
Elegante smaak met frisse aanhef, met impressies van
noten en honing.

€28,50

Chardonnay, Legado Reserva, De Martino, 2016
Limari Valley, Chili
Strogeel, grapefruit en banaan in de neus. Romig,
fris met een lichte vanilletoon

€29,50

Sauvignon Blanc, Auntsfield, 2015, Marlborough, Nieuw Zeeland
Een tipische Sauvignon Blanc uit Marlborough, aromatische
Van verse kruiden, kruisbes en tropische vruchten, Mondvullend met
Een frisse afdronk.

€32,50

Pinot Grigio, “Tiefenbrunner”, 2015, Alto Adige, Italië
Frisse en zeer zuivere wijn met een vleugje abrikoos en perzik, lekker
Sappig en met mooie zuren en lengte.

€32,50

Pinot Gris, Bott Freres, 2015, Elzas, Frankrijk
Een diep gouden Pinot Gris uit het noorden van de Elzas.
Complex en geconcentreerd een van de beste van Domaine Loew.

€32,50

Gewurztraminer, Domaine loew, 2011, Alsace, Frankrijk
Intense aroma’s van tropisch fruit, een toets van rijpe druiven
En rozijntjes en uiteraard de kenmerkende kruidige geur die bij
Elke goede Gewürztraminer hoort

€32,50

Bourgogne Chardonnay, Saint-Veran, Domaine Thibert, 2014,
Hautes-Cotes de Nuits, Bourgogne, Frankrijk.
De heel fijne houttoets maakt de wijn bijzonder
aangenaam fris met fruitige aanhef en elegante afdronk.

€34,50

Chablis, Jean-Paul & Benoit Droin, 2013, Frankrijk
Prachtige, volle maar vooral ook minerale Chardonnay. Fris met
een krachtige droge afdronk.

€34,50

Meursault, Vincent Girardin , 2014, Les Grands Charrons,
Bourgogne, Frankrijk
Krachtig en breed, mooi rokerig, een vleugje noten en amandelen,
opgefrist door aangenaam limoen en citrus.
Perfecte belance tussen zuren en bitters, mineralig en intens.

€65,00

Rode Wijnen
per glas
per fles
_______________________________________________
Deakin Estate, Shiraz, 2015, Victoria, Australië.
Warme, volle en aromatische wijn, zwoel en licht kruidig.

€4,75

€24,50

Pinot Noir Reserva Carmen,2015,Leyda Valley, Chili
Zwarte kersen, Vleugje koffie en vanille. Fijne kruidigheid.

€4,75

€28,50

Syrah, Stonehaven, Cape Point Vinegards, 2013. Zuid Afrika
€28,50
Aan deze Syrah heeft wijnmaker Duncan Savage ook 10% Cinsault en 2% Viognier
toegevoegd. De druiven zijn afkomstig van wijngaarden in de “Western-Cape”-regio,

In de smaak en in de geur is veel rood fruit aanwezig met een lichte toon van houtlagering. De
smaak is zacht met fijne tannines en een lange afdronk.
Rioja Crianza, Caecus, Rioja, 2012 Spanje.
Prachtige Rioja met naast fraai gedoseerd hout veel rijp donker fruit.
Krachtig en vol in de afdronk.

€29,50

L’ostal Cazes Estibals, minervois, 2012
Na een jaar houtrijping is deze donkerpaarse Minervois kruidig en
genereus fruitig met aroma's van rijpe bramen, kersen en zwarte bessen.
Dat, in combinatie met zachte tanninnes en mooie roostertonen, maakt
hem tot een dankbare begeleider van vlees
Côtes du Rhone, Cuvee Jules Rochebonne,2011.
Rhône, Frankrijk.
Plezierige en zachte Rhône wijn. Lekker fris en met veel rood fruit.

€29,50

€32,50

Zinfandel, Francis Ford Coppola,2014, California, USA
Mooie zwoele geur met veel peperigheid en rode fruit. Smaak romig
en intens.

€32,50

Ripasso, San Rocco, 2014, Valpolicella, Italië
Stevig en wat bitter. Geuren en smaak van kersen, frambozen,
krenten en rozijnen. Ook wel kleintje Amarone genoemd!

€34,50

Château grand renom, 2010 Bordeaux Superieur, frankrijk
Een Mix van Bordeaux, krachtige structuur en diepe smaken.
Geur van donker fruid zoals pruim en zwart bessen

€38,50

Le Volte Dell’ Ornellaia, 2010, Toscana, Italië
Le Volte is elegant en uitnodigend. Kenmerkend zijn de hints van
fruitaroma's en een rijke volle smaak met een voortreffelijk lange afdronk.
Le Volte is een blendwijn die is samengesteld uit 50% Sangiovese,
35% Merlot en 15% Cabernet Sauvignon.

€42,50

A.O.C. Givry 1er Cru "Les Grands Prétans" 2012
Domaine Guillemette & Xavier Besson, Givry, Bourgogne, Frankrijk.
Lekker volle Pinot Noir met een krachtige rijpe en vooral sappig
karakter. Licht romig met veel fruit en intensiteit. Top Bourgogne!!
Amarone della Valpolicella Classico, Masùa Di Jago, Recchia
2012, Italië
Majestueuze rode wijn die zijn kracht ontleent aan het feit dat men een deel
van de druiven laat indrogen. Krachtig donker fruit. een geweldenaar!
Margaux, Chateau de Tertre 2007, 5e Grand cru Classe
Bordeaux, Frankrijk
Rijk zwart fruit met een hint van pruimen en mokka. Stevige tannine
blijft mooi hangen met een kruidige toets.

€45,50

€55,00

€65,00

RTWIJNEN
Château La Tour Carnet, 4e Grand Cru Classé, 2006
Haut-Medoc, Bordeaux, Frankrijk.
Krachtige, ronde wijn. In balans en smaakvol.
Klasse!

€75,00

Dessert Wijnen
per glas
per fles
_______________________________________________
Muscat de Beaume de Venise, Rhône, Frankrijk

€4,50

€24,50

Black Muscat, Elysium, California, USA

€5,50

€32,50

Eiswein, Noble House, Pfalz, Duitsland

€5,50

€28,50

Beerenauslese, Noble House, Pfalz, Duitsland

€5,50

€28,50

Tokaji Furmint, Disznoko, Hungary

€5,50

€28,50

Mousserende Wijnen
________________________________________________
Prosecco Barbameto vino spumante millesimato, extra dry,
ColSaliz, Veneto, Italië
Wijn met een milde mousse, fris met impressies van appel, peer en
perzik.
Cava, Bujonis, Metodo tradicional, Brut, Spanje.
Prettige, frisse, mousserende wijn met een droge afdronk.

€28,00

€28,00
½ Fles

Champagne Grand-Cru, Blanc de Blancs,
Patrick Regnault , Frankrijk.
Gemaakt van Chardonnay druiven, met mineraliteit,
finesse en elegantie.
Rose Champagne Brut Reserve, Philipponnat
Licht roze, heerlijke geur met kersen en aardbeien.
Een buitengewone frisheid met wit fruit en veel sap,
Geweldige lengte, goed in balans met fraaie kleine belletjes.

€27,50

€55.00

€65.00

Brut Imperial van Moet & Chandon
€65.00
een evenwichtige samenstelling van de drie druiven voor de bereiding,
Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier.
een grondige en harmonieuze sensatie, een frisse maturiteit en soepele lijnen.
Lichtgele kleur leunend aan het groene. fijn in de mond,
en laat een indruk van harmonie.

