Huiswijn Wit

Huiswijn Rosé

LOUIS LATOUR, ARDECHE CHARDONNAY
Land: Frankrijk, Regio: Ardeche, Oogstjaar: 2016

DOM. MONTROSE, ROSÉ
Land: Frankrijk, Regio: Pays d'Oc, Soort: grenache,
cabernet sauvignon, syrah, Oogstjaar: 2017

Heerlijke, prettige en volle, soepele witte wijn die
sterke verwantschap vertoont met bekende blanke
Bourgognes. De geur doet denken aan rijpe
citrusvruchten en honing. De afdronk is nootamandelachtig en prettig droog.
Glas €4,90 Fles: €24,50

ROBERTSON WINERY, CHARDONNAY
Land: Zuid-Afrika, Regio: Robertson, Oogstjaar: 2017
Een mooie balans tussen fris citrusfruit en rijpe meloen
geven de wijn een ronde smaak. Dit in combinatie met
de subtiele romigheid en notige tonen van een klein
beetje houtrijping maken dit een wijn met een bite.

Zalmroze van kleur. Geurt naar bessen, perzik en
specerijen. Elegante rosé vanwege de lichtvoetigheid en
mooie kruidige ondertoon.
Glas: €4,40 Fles: €22,00 | Salades

AMBROISIE ‘D ANJOU
Land: Frankrijk, Regio: Loire, Soort: franc, cabernet
Met een aromatische neus die vooral doet denken aan
klein rood fruit, zoals framboos, en litchi. De smaak van
deze wijn is zacht, rond, lichtzoet en de afdronk is mild,
delicaat en lekker fris.
Glas: €4,40 Fles: €22,00

Glas: €4,40 Fles: €22,00

ROBERTSON WINERY, SAUVIGNON
Land: Zuid-Afrika, Regio: Robertson, Oogstjaar: 2018
Geel met groene zweem, met groene paprika, appel en
de typische grastonen. Goede frisdroge structuur met
gebalanceerde zuren.
Glas: €4,40 Fles: €22,00

Huiswijn Mousserend
SOLIGO, PROSECCO FRIZZANTE LIGA
Land: Italië, Regio: Veneto, Subregio: Treviso DOC
Licht mousserend en zacht droog, lekker fruitig.
Huiswijn Rood

Piccolo 20cl: €6,50 Fles: €22,00

HAUT DE BELLOC, MERLOT
Land: Frankrijk, Regio: IGP, Subregio: Pays d'Oc,
Oogstjaar: 2017

CAVA MVSA BRUT RESERVA
Land: Spanje, Regio: Penedes, Soort: Macabeo,
Parellada, Xarel-Lo

Sappig en zacht, veel rijp rood fruit in de smaak, een
hint van pruimen en een milde kruidigheid. Soepel,
rond en toegankelijk.

De zorgvuldig gekozen mix van druiven maken deze
cava fris en levendig, met een ronde volle structuur. De
frisheid wordt ondersteund door een geweldige
complexiteit in de neus: geroosterde amandel en noties
van tropisch fruit zoals appel en banaan.

Glas: €4,40 Fles: €22,00

DE MARTINO, CABERNET SAUVIGNON
Land: Chili, Regio: Maipo Valley, Oogstjaar: 2016

Glas: €8,00 Fles: €34,00

HUGO L’ORGINALE BY ZADI

“Reinventing Chili” is het thema van De Martino; hier
proef je waarom! De volle, dieprode kleur verraadt al
het karakter van de wijn: vol dik sap, besjes (vooral
zwarte), een lichte rooksmaak en veel souplesse bij het
drinken.

Heerlijke cocktail gemaakt van een Italiaanse
mousserende wijn, 100% natuurlijke vlierbloesem- en
munt extracten en geconcentreerd citroensap.

Glas: €4,40 Fles: €22,00

Piccolo 20cl: €6,75

Land: Italië, Regio: Veneto

Witte wijn, Frankrijk
DOM. DE MONTMARIN, VIOGNIER
Regio: IGP, Subregio: Côtes de Thongue,
Oogstjaar: 2017
Goudgeel van kleur. Geurt naar abrikozen en witte
bloesem. De smaak is floraal met veel geel en tropisch
fruit en heerlijke frisse afdronk.
Glas: €6,20 Fles: €25,00

CAVE PFAFFENHEIM, PINOT BLANC
Regio: Elzas, Oogstjaar: 2017
Rijp geel fruit in geur en smaak: perzik, abrikoos, met
een vleugje hazelnoot. Zuiver en kruidig, vrolijk en
elegant.
Glas: €7,20 Fles: €29,00

CAVE PFAFFENHEIM, PINOT GRIS
Regio: Elzas, Oogstjaar: 2016
Mooie bleekgele kleur. Frisdroog tropisch fruit van
limoen, peer en ananas. Licht kruidig met een heerlijk
lange afdronk.
Fles: €41,00

DOM. DIDIER TRIPOZ, CHARDONNAY
Regio: Bourgogne, Subregio: Mâcon Charnay,
Oogstjaar: 2016
Strogele kleur. Grapefruit en honing in de neus.
Aangename, droge, frisse smaak met een licht botertje,
grapefruit, honing en een minerale toets.
Glas: €9,80 Fles: €36,00

JEAN PAUL & BENOIT DROIN, CHABLIS
Soort: chardonnay, Regio: Bourgogne, Subregio: Chablis
Oogstjaar: 2015
Fris, rank en voldoende mineraliteit. Heel mooi het
vetje van de Chardonnay in de smaak en een
uitstekende lengte.
Fles: €47,00

DOM. DU CARROIR PERRIN, SANCERRE
Soort: sauvignon blanc, Regio: Loire, Subregio: Sancerre,
Oogstjaar: 2017
Lichtgeel. Kruisbes en stuivende bloemengeur,
strakdroog met verfijnde zuren. Frisse lange afdronk.
Fles: €39,00

DOM. JEANNOT, POUILLY FUMÉ
Soort: sauvignon blanc, Regio: Loire, Subregio: Pouilly
Fumé, Oogstjaar: 2017
Bleekgeel, zuivere geur, volle rijke smaak met frisse
uitgebalanceerde zuren en een lange afdronk. Fraai spel
tussen frisheid, fruit en vulling.
Fles: €39,00

BARON DE L LADOUCETTE, POUILLY PUME
Soort: sauvignon blanc, Regio: Loire, Subregio: Pouilly
Fumé, Oogstjaar: 2014
Heerlijk complexe geur, buxes, mineraal, primair fruit.
Verfijnd en elegant, intens, mooie zuren en lange
afdronk.
Fles: €122,00

DOM. MICHELOT SOUS LE VELLE, MEURSAULT
Regio: Bourgogne, Soort: Chardonnay, Oogstjaar 2014
Wijn uit het bekende dorp Meursault. Dit is een van de
meest gedronken witte bourgonges in de wereld. Van
het tophuis Michelot.

Witte wijn, Duitsland

Fles: €67,00

WEINGUT KNAB, WEISSER BURGUNDER
Regio: Baden, Oogstjaar: 2017

OLIVIER LEFLAIVE MEURSAULT 1er CRU CHARMES
Regio: Bourgogne, Soort: Chardonnay, Oogstjaar 2013

Heerlijke, fruitige, sappige stijl wijn met veel tonen van
wit fruit gevolgd door een elegante mineralige lange
afdronk.

Een charmante en krachtige wijn met in de neus
aroma’s van ananas, kiwi en tonen van geroosterde
hazelnoten. Rijke, romige smaak met veel fruit, mooi in
balans.
Fles: €112,00

Fles: €38,00

WEINGUT LEITZ, RIESLING
Regio: Rheingau, Oogstjaar: 2017
Aantrekkelijke neus van abrikozen, perziken en
mineraliteit. Droog, mineralig en sappig van smaak met
een mooie briljante zuurgraad. Fruit en zuur mooi in
balans.
Fles: €35,00

Witte wijn, Oostenrijk

Rode wijn, Frankrijk

MARKOWITSCH, GRUNER VELTLINER
Regio: Carnuntum, Oogstjaar: 2017

CHATEAU DE RIBEBON, BORDEAUX SUPERIEUR
Soort: merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc,
Oogstjaar: 2015

Heerlijke intense geur van rijpe appels. Levendige wijn
met veel wit fruit (appel/peer), een subtiele pepertoon,
mooie zuren en een elegante afdronk.
Fles: €29,00

Witte wijn, Spanje
BODEGA VAL DE VID EYLO RUEDA VERDEJO VIURA
Oogstjaar: 2017
Grassig geparfumeerd, met pas gesnoeide buxus, venkel
en grapefruit. En ook in de mond lekker sappig en
kruidig, met genereuze impressies van limoen en appel
in de finale.
Glas: €7,00 Fles: €28,00

Witte wijn, Italië
OTELLA, LUGANA
Regio: Veneto, Subregio: Lugana, Oogstjaar: 2017
Lichtgeel, met een groene hint. Ruikt naar noten en
gekonfijt citrusfruit. In de smaak veel fruit en amandel.
Mooie frisdroge finale.
Fles: €34,00

Lekkere volsappige iets kruidige smaak, tannines en
mooi droog. Prima lengte.
Glas: €6,50 Fles: €27,00

DOM. DE LA CHAPELLE DES BOIS, FLEURIE
Soort: gamay, Regio: Beaujolais, Oogstjaar: 2015
Paars van kleur. Geurt naar jong rood zomerfruit. Met
zijn kruidige en sappige smaak een opwekkende en
verfrissende wijn! Koel serveren.
Glas: €9,00 Fles: €38,00

CHAT. CROIX MOUTON, BORDEAUX SUPÉRIEUR
Oogstjaar: 2014
Na een ronde, zachte aanzet volgt een heel mooie
'milieu' vol rijp, rood fruit, zacht en fluwelig. Ook de
afdronk is zacht, rijp en zeer intens fruitig.
Fles: €36,00

CHATEAU DU TAILHAS, POMEROL
Soort: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
Oogstjaar: 2015
een Pomerol vol elegantie en finesse, met een zachte
aanzet van mooi rijp fruit, delicaat en verfijnd aanwezig
die weelderig de smaakpapillen streelt.
Fles: €65,00

Witte wijn, USA
BERNARDUS CHARDONNAY
Regio: Californië, Subregio: Montery County,
Oogstjaar: 2015
Een rijpe chardonnay, met aroma's van abrikozen,
sinaasappel, en mango. Daarnaast een heldere
zuurgraad en een sterke eikenhouten smaak van
beboterde toast.
Fles: €52,00

Witte wijn, Zuid-Afrika
BOSCHENDAL 1685 SAUVIGNON BLANC G.C.
Regio: Franschhoek, Oogstjaar: 2017

CHATEAU TRIMOULET, ST. EMILION GRAND
Soort: Merlot, Cabernet Franc, Oogstjaar: 2011
Diepe paarsrode kleur. Stevig bouquet van zwarte
bessen, rijpe pruimen en een hint vanille. Soepel, maar
tegelijk krachtige smaak van rijpe bosvruchten en
gedroogde kruiden.
Fles: €51,00

DOM. DIDIER TRIPOZ, PINOT NOIR
Regio: Bourgogne, Oogstjaar: 2016
Mooie neus van kersen en rode bes. In de smaak
cassisfruit, bosbessen en licht eiken.
Fles: €39,00

Deze strokleurige wijn heeft een aroma van kruiden en
tropisch fruit, met hints van limoen en groene vijgen.
Complexe wijn met een romige, harmonieuze smaak.
De finale is mineralig & pittig.

DOM. RASPAIL-AY, GIGONDAS
Regio: Rhône, Oogstjaar: 2015

Fles: €42,00

Fles: €39,00

Zwoel rijp fruit als pruimen en, kersen, peper, 'garrigue',
en zoethout en dat dan allemaal mooi in balans!

Rode wijn, Spanje
BODEGAS VALDEMAR, RIOJA CRIANZA
Soort: tempranillo, graciano, Oogstjaar: 2013
Intens rijpe fruitaroma's met kruidige tonen. Volle
smaak met opnieuw rijp fruit dat mooi bij de tannine
aansluit, dankzij de houtrijping.
Glas: €8,00 Fles: €34,00

BODEGAS VALDEMAR, RIOJA RESERVA
Soort: tempranillo, graciano, Oogstjaar: 2013
Zeer complexe neus van rijp zwart fruit, specerijen en cacao.
Mondvullend, rijpe en romige tannines, maar vooral heerlijke
rijpe bosvruchten, kruiden en vanille. Zeer lange afdronk.
Fles: €41,00

Rode wijn, Italië

CASA EMMA, CHIANTI CLASSICO
Soort: sangiovese, canaiolo, black malvasia, Regio:
Toscane, Oogstjaar: 2015
Gracieuze fijne rode wijn met klassiek waarden. Matig
intense kersenkleur met fijne tranen; minerale neus
met gestoofde vruchten en specerijen, aardse accenten,
zuivere smaakaanzet met mineralen, evenwichtig met
slanke tannines en klein rood fruit in de afdronk.
Fles: €35,00

LE CECCHE, BAROLO
Soort: nebbiolo, Regio: Piemonte, Oogstjaar: 2013
Gebalanceerd fruit, markante smaak van donker fruit.
Bloemig met zijdezachte viooltjes, stevigheid van de
warmte van de zon in combinatie met elegantie en
balans.
Fles: €58,00

ZENATO VALPOLICELLA SUPERIORE
Regio: Veneto, Soort: Corvina Veronese, Rondinella,
Sangiovese, Oogstjaar: 2015
Deze robijnrode wijn heeft een donkere kern. In de
neus komen delicate geuren naar voren die doen
denken aan kersen, wilde bessen en kruiden. In de
mond is deze Valpolicella fluwelig met zachte tannines
en een volle body. Mooi in balans met een fluwelige
afdronk.
Fles: €26,00

SPADA VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE
Regio: Veneto, Oogstjaar: 2015
Mooi vol in geur en smaak met alle karakteristieke van
een Ripasso maar droger dan ripasso's van andere
producenten.
Fles: €41,00

Rode wijn, Argetinië
PASCUAL TOSO, MALBEC
Regio: Mendoza, Subregio: Barrancas, Oogstjaar: 2016
Het rijke fruit van de malbec, de trots van Argentinië,
komt volop tot z’n recht in deze wijn. Bramen en ander
zwart fruit vechten om voorrang; tannine is rond en
mooi geïntegreerd in de wijn. Heel breed smaakpallet
met een lange afdronk.
Glas: €7,50 Fles: €37,00

PRA AMARONE DELLA VALPOLICELLA
Regio: Veneto, Soort: corvina, corvinone, rondinella,
oseleta, Oogstjaar: 2012
Zeer gecompliceerd en uitgebalanceerd palet van
gedroogde kersen, zwarte bessen, tabak en drop.
Mooie zachte kruidigheid in de lange, rijpe afdronk.
Fles: €55,00

TOMASSI AMARONE CLASSICO DELLA VALPOLICELLA
Regio: Veneto, Soort: Corvina Veronese, Corvinone,
Molinara, Rondinella, Oogstjaar: 2013

Rode wijn, USA

Warme, rijpe geuren in de neus, intens en verfijnd.
Complexe smaak, glad, vol van kracht met heel veel
kersen, noten en pruimen.

In de afdronk een lichte kruidigheid met soepele
tannines. De Zinfandel heeft een mooie geur met veel
peperigheid, frambozen, kersenfruit en vanille.

Fles: €69,00

Fles: €45,00

FRANCIS FORD COPPOLA, ZINFANDEL
Regio: Californië, Soort: zinfandel, petite sirah

Rosé wijn, Frankrijk
DOM. OTT, PROVENCE
Soort: cinsault, grenache, syrah
De wijn rijpt minimaal 8 maanden in eiken vaten en dat
maakt hem vol, ietwat kruidig en stijlvol van smaak.
Fles: €55,00

AIX, ROSÉ
Land: Frankrijk, Regio: Provence, Soort: grenache,
cabernet, cinsault, Oogstjaar: 2017
Elegant, in balans, fris rood - en oranje fruit, maar óók
structuur en delicate zuren.
Glas: €7,00 Fles: €28,00

Champagne
DRAPPIER
Glas: €11,00 Fles: €55,00

VEUVE CLIQUOT
Fles: €77,00

RUINART BLANC DE BLANC
Fles: €103,00

MOET ICE
Fles: €80,00

DOM PERIGNON
Fles: €329,00

Dessertwijnen
IL FALCHETTO, MOSCATO D’ASTI
Land: Italië, Regio: Piemonte, Oogstjaar: 2017
Bleekgeel, licht mousserend en friszoet met een typisch
muskaat-aroma. De Moscato d’Asti van Il Falchetto is
vanwege het friszoete en lichte karakter een perfecte
begeleider van desserts met ijs en fruit.
Glas: €6,00 Fles 375CL: €20,00

CHATEAU LAMOTHE GUIGNARD, SAUTERNES
Soort: sémillon, sauvignon blanc, muscadelle, Land:
Frankrijk, Regio: Bordeaux, Oogstjaar: 2010
Verleidelijke geur van honing, citrus en tropisch fruit.
Volle zoete smaak met weer die mooie combinatie van
honing en citrus. Uitstekende lengte.
Glas: €9,00 Fles 375CL: €37,00
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