per glas
per fles
Witte Wijnen
______________________________________________

Chardonnay, Deakin Estate 2019, Victoria, Australië
Chardonnay uit de nieuwe wereld met een geweldige
geur en een licht botertje.

€4,75

€24,50

Spiess Riesling, Trocken 2018, Rheinhessen, Duitsland
Een top Riesling, harmonieuze wijn met elegante
frisse zuren en een verfijnde afdronk.

€4,95

€26,50

Sauvignon Blanc, Aatere 2019, Marlborough, Nieuw Zeeland
€5.95
Een typische Sauvignon Blanc uit Marlborough, aromatische
Van verse kruiden, kruisbes en tropische vruchten, Mond vullend met
Een frisse afdronk.

€29,50

Gruner Veltliner, Markowitsch 2018, 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

Pinot Grigio, Tiefenbrunner 2018, Alto Adige, Italië.
Frisse en zeer zuivere wijn met een vleugje abrikoos en perzik, lekker
Sappig en met mooie zuren en lengte.

€29,50

Mâcon Chardonnay Les Beluses, Cave de Lugny 2017, Bourgogne, Frankrijk.
€28,50
Elegante smaak met frisse aanhef, met impressies van noten en honing.
Chardonnay Legado Reserva, De Martino 2016, Casavlanca Valley, Chili
€28,50
Strogeel, grapefruit en banaan in de neus. Romig fris met een lichte vanilletoon.
Sauvignon Blanc, Auntsfield 2018, Marlborough, Nieuw Zeeland
Een typische Sauvignon Blanc uit Marlborough, aromatische
Van verse kruiden, kruisbes en tropische vruchten, mondvullend met
Een frisse afdronk.

€32,50

Pinot Gris, Bestheim, 2017, Alsace, Frankrijk
Een diep gouden Pinot Gris uit het noorden van de Elzas.
Complex en geconcentreerd een van de beste van Domaine Loew.

€29,50

Gewurztraminer, Bott Freres 2014, Elzas, 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, Roux Père & Fils 2016, à Saint-Aubin,
Hautes Cotes de Beaune , Côte d’Or, Frankrijk
De heel fijne houttoets maakt de wijn bijzonder
aangenaam fris met fruitige aanhef en elegante afdronk.

€36,50

Sancerre Clos Paradis, Domaine Fouassier 2016, Frankrijk
Licht geel/bleek van kleur in het glas. In de mond en neus tonen van
citrusvruchten, abrikozen, peer, vleugje honing, vijg en een limoentje.

€36,50

Chablis, Louis Moreau 2017, Frankrijk
Prachtige, volle maar vooral ook minerale Chardonnay. Fris met
een krachtige droge afdronk.

€38,50

Rully Les Cloux Premier Cru, Vincent Giradin 2013, Bourgogne, Frankrijk.
€42,50
Mineralen, lengte en kracht, goede balans, rokerig, appels, vol, rijk
en mooie zuren , een wijn met veel souplesse en elegantie.
Meursault, Jobard-Morey 2017, Bourgogne Cotes de Beaune, Frankrijk
Krachtig en breed, mooi rokerig, een vleugje noten en amandelen,
€67,50
opgefrist door aangenaam limoen en citrus.
Perfecte balans tussen zuren en bitters, mineralig en intens.

Rode Wijnen
per glas
per fles
_______________________________________________
Deakin Estate, Shiraz, 2018, Victoria, Australië.
Warme, volle en aromatische wijn, zwoel en licht kruidig.

€4,75

€24,50

Pinot Noir Reserva, Carmen 2018, Leyda Valley, chili
Zwarte kersen, vleugje koffie en vanille, fijne kruidigheid.

€4,95

€26,50

Casa Vinironia Appasimento Edizione Oro 2016, Italië
€6,75
Intens paars van kleur, vol en aanhoudend in de neus met hinten
van kruiden, chocolade en vanille. Heerlijk vol, zwoel en mooie bitters.

€36,50

Rioja Crianza, Luis Cansa, Crianza 2015, Rioja, Spanje.
Prachtige Rioja met naast fraai gedoseerd hout veel rijp donker fruit.
Krachtig en vol in de afdronk.

€29,50

Zinfandel Red Label, Francis Ford Coppola 2015, California, USA
Mooie zwoele geur met veel peperigheid en rode fruit. Smaak romig
en intens.

€32,50

Ripasso San Rocco, Tedeschi 2016, Valpolicella, Italië
Stevig en wat bitter. Geuren en smaak van kersen, frambozen,
krenten en rozijnen. Ook wel kleintje Amarone genoemd!

€36,50

Saint-Emilion Grand Cru, Château de Ferrand 2006, Bordeaux, Frankrijk
€42,50
Deze mooie Grand Cru toont een heldere robijnrode kleur en heeft een fraaie neus
van bessen, kersen, pruimen, specerijen, kruiden, aardse tonen en vanille.
Volle, krachtige en soepele smaak van voornamelijk kersen en zwarte bessen
die samen zijn verpakt met subtiele kruidige tonen.
Claret Diamond Collection, Francis Ford Coppola 2016, California, USA
Gemaakt van Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e.a. In de neus met rijpe
bosbessen en laurier, een aangename vanilletoon en kruidig. In de mond
Warm en rijp, sappig met veel fruit, een gepolijste en soepele smaak,
met een fluwelen afdronk. Krachtige rode wijn.
A.O.C. Givry 1er Cru Les Grands Prétans,
Domaine Guillemette & Xavier Besson 2012,Bourgogne, Frankrijk
Lekker volle Pinot Noir met een krachtige rijpe en vooral sappig
karakter. Licht romig met veel fruit en intensiteit. Top Bourgogne!!

€42,50

€42,50

€42,50
Bolgheri Il Seggio, Poggio al Tesoro 2015, Toscane, Italië
Diep robijnrode kleur, de zetel van Poggio al Tesoro is een wijn met intense
aroma's van bosbessen en kersen, verrijkt met mineralen en kruidige kenmerken.
De smaak omvatten gevoelens van evenwicht en zachtheid, begeleiden naar een
uiteindelijke grote netheid, lengte en elegantie.
Amarone, della Valpolicella 2014 Classico, 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 2010, 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.

€57.50

€67,50

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

€5,75

€24,50

Black Muscat, Elysium, California, USA

€6,75

€34,50

Eiswein, Noble House, Pfalz, Duitsland

€6,75

€28,50

Beerenauslese, Noble House, Pfalz, Duitsland

€6,75

€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, Vallformosa Classic Brut, Spanje.
Prettige, frisse, mousserende wijn met een droge afdronk.
Champagne Grand-Cru, Blanc de Blancs,
Patrick Regnault , Frankrijk.
Gemaakt van Chardonnay druiven, met mineraliteit,
finesse en elegant.
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.

€28,00

€28,00

€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.

