HUISWIJNEN
WIT

KLIPPIESRIVIER CHARDONNAY-CHENIN BLANC

DRUIF

FLES

chenin blanc

24,50

chardonnay

27,50

De Wet Cellar | Breedekloof | Zuid-Afrika

In de geur zijn rijke tonen van tropisch fruit en citrus goed te ruiken.
De smaak is fris fruitig met een plezierig rond mondgevoel.

LES GRÈS CHARDONNAY

Les Vignerons de Puisserguier | Languedoc | Frankrijk

Zeer elegante smaak, mild wit fruit, zeer zuiver en fris, met zijn milde zuren is de afdronk rond en zacht.

ROSÉ

PRINCIPATO PINOT GRIGIO ROSATO

24,50

pinot grigio

Cavit | Trentino | Italië

Licht romige, kruidige rosé met tonen van rood fruit en verkwikkende afdronk.

ROOD

CARIÑENA CASTILLO DUCAY

garnacha | tempranillo |
cabernet sauvignon

Bodegas San Valero | Aragón | Spanje

24,50

Een heerlijke geur met diverse donkere en roodfruitaroma’s, pruimen en wat ‘spicy’-tonen.
Zachte smaak, maar rijk van structuur.

MOUSSEREND | CHAMPAGNE
CAVA D’ARCIAC SELECCIÓ BRUT
Cellers de L’Arboç | Cataluña | Spanje

macabeo | xarel·lo |
parellada

CAVA D’ARCIAC ROSÉ SELECCIÓ BRUT

trepat

Zacht droge mousse in de mond met iets appel, peer en citrusfruit in de smaak,
goede vulling, elegant en zuiver en modern gemaakt.

Cellers de L’Arboç | Cataluña | Spanje

		

Fruitige, frisdroge geur en smaak met een goede mousse. Klein rood fruit zoals aardbei
en een lichte toon van rijpe pruimen.

CHAMPAGNE DELOT BLANC DE NOIRS ‘Réserve’ BRUT
Delot Père et Fils | Champagne | Frankrijk

pinot noir

29,50
GLAS 6,00

32,50
GLAS 6,50

69,50

Zeer verfijnde mousse, delicaat en fluweelzacht. Zacht, frisse aanzet. In de elegante smaak worden
aroma’s van citrusvruchten gecombineerd met iets van appel.

WIT
FRANKRIJK

DRUIF

DOMAINE HAUT DE MOURIER ‘Cuvée Stéphane Bouix’
Les Vignerons de Calvisson | Languedoc

viognier

SAUVIGNON TOURAINE DOMAINE OCTAVIE

sauvignon blanc

FLES

31,50

Harmonische iets vette structuur, met veel steenfruit en wat honing in de smaak.
Prettige, ronde afdronk. In alle opzichten op en top viognier.

Isabelle et Noë Rouballay-Barbeillon | Loire

31,50

Zeer verfijnd in geur en smaak, droog, fris, nuances van rijp fruit en limoen.
Mooi afgerond van smaak.

SAINT-CHINIAN CHÂTEAU VIRANEL ‘Tradition’
Nicolas et Arnaud Bergasse-Milhé | Languedoc
Sappige inzet, droog met spanning, iets mineraal, anijs, wit fruit,
evenwichtig met een lange afdronk.

BOURGOGNE CHARDONNAY

grenache blanc |
vermentino |
roussanne | bourboulenc

33,50

chardonnay

47,50

Vincent et Sophie Morey | Chassagne-Montrachet | Bourgogne

Rijke, frisse chardonnay, levendig, iets mineraal, wat boter, toast en frisse zuren
met een milde afdronk.

CHABLIS

chardonnay

Domaine Thierry et Charles Hamelin | Chablis | Bourgogne

49,50

Frisdroge Chablis met een minerale, complexe smaak en een schoon en ferm karakter.

SANCERRE ‘Grande Cuvée’

sauvignon blanc

Jean-Paul Balland | Loire

52,50

Heldere sauvignon met milde geur van exotisch fruit, fris mineralig met licht hout.

MEURSAULT ‘Les Grands Charrons’

Michel Bouzereau et Fils | Côte de Beaune | Bourgogne

chardonnay

Krachtige wijn met stevige neus van fruit, noten en hout, complexe rijpe smaak.

79,50

WIT
ITALIË

SOAVE ‘Danieli’

DRUIF

FLES

garganega

34,50

falanghina

34,50

pinot grigio

39,50

verdejo

29,50

grüner veltliner

31,50

Giovanni Fattori | Veneto

Rijke, elegante smaak, mooi in balans, perzik, citrusfruit,
lekker sappig met frisse zuren en zeer verfijnd.

FALANGHINA SANNIO ‘Svelato’
Terre Stregate | Campania

Veel geur met tonen van bloemen en specerijen, kamille en noten
in smaak met zachte milde zuren.

PINOT GRIGO ‘Hill’

Nals Margreid | Alto Adige

Rond, redelijke volle, nootachtige geur met een complexe smaak
met lengte, frisse zuurgraad en romigheid.

SPANJE

RUEDA VERDEJO LÍAS ‘Finca Tresolmos’
Bodegas Garciarevalo | Castilla y León

Stuivende neus met venkel, meloen en een frisse kruidigheid, zacht
en verfijnd in de afdronk.

OOSTENRIJK

LÖSS GRÜNER VELTLINER NIEDERÖSTERREICH
Schloss Gobelsburg | Kamptal

Gemiddeld intense, frisse smaak met tonen van wit fruit, mango en citrus.
Fijne zuivere zuurgraad en een minerale toets in de afdronk.

WIT
CHILI

LEYDA ‘Classic’ SAUVIGNON BLANC

DRUIF
sauvignon blanc

Viña Leyda | Leyda Valley

FLES

33,50

Heldere zuurheid en frisheid, zoet citrusfruit, kruisbes, subtiele tonen van ananas en
een mineraal karakter in de smaak. Volle body en een zachte nasmaak van grapefruit.

ZUID-AFRIKA

FRAM ROBERTSON CHARDONNAY

chardonnay

Fram Wines | Swartland

37,50

Krachtige chardonnay met een fijne mineraliteit ondersteund door tonen van steenfruit, citrus en
aardse tonen als graan. Kruidig door de hint van gember en kaneel.
Veel lengte en mooie drogende zuren.

NIEUW-ZEELAND

WAIRAU RIVER SAUVIGNON BLANC

sauvignon blanc

Wairau River Wines | Marlborough

37,50

Heerlijk zuiver, fris en mineraal, bijna strak met zeker voldoende vulling
met een zekere elegantie.

VERENIGDE STATEN

STONE BARN CHARDONNAY

chardonnay

Delicato Family Vineyards | California

31,50

Rijke volle chardonnay, vanille, tropisch fruit, tonen van boter, toast en eiken.

ROSÉ
FRANKRIJK

DOMAINE LE PIVE GRIS
Hugues et Bernard Jeanjean | Languedoc
Sappige rosé met een volle, sappige smaak, florale tonen
en frisse fruitaroma’s van o.a. citrus, kiwi en zachte zuren.

merlot | grenache noir |
grenache gris |
cabernet franc

31,50

ROOD
FRANKRIJK

BOURGOGNE PINOT NOIR

DRUIF
pinot noir

Vincent et Sophie Morey | Chassagne-Montrachet | Bourgogne

FLES

39,50

Gezonde wijn met een volle smaak, plezierig, soms iets aards, klein rood fruit,
herkenbare zuren met eiken door rijping op eikenhouten vaten.

SANTENAY ‘Les Hâtes’

pinot noir

Vincent et Sophie Morey | Chassagne-Montrachet

61,50

Volle aanzet, soepel met wat aardse tonen, elegant met veel intensiteit, rijk,
gezond met fijne, verfrissende zuren.

ITALIË

PASSO DEL SUD ‘Appassimento’
Progetto Vino | Apulië

primitivo | negroamaro |
malvasia nera

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO ‘Riseis’

montepulciano

31,50

Vol rood van kleur, zwoele toon van gestoofde pruimen en rijp fruit
met een klein zoetje, ontstaan uit de vinificatie met gedroogde druiven.

Agriverde, Caldari di Ortona | Abruzzo

33,50

Rijke, volle smaak, waarin heerlijk rood fruit, met name kersen.
Een aangename frisheid met een iets zwoele afdronk completeert de wijn.

SPANJE

RIOJA VALLOBERA ‘Crianza’

tempranillo

37,50

shiraz | cabernet franc

39,50

Bodegas Vallobera | La Rioja

Rijp, rood fruit in geur en smaak. Romige, sappige, lichtkruidige wijn
met lichte tonen van houtlagering, tabak en een elegante afdronk.

AUSTRALIË

THORN-CLARKE ‘Shotfire’ SHIRAZ

Thorn-Clarke | Barossa valley | South Australia

Naast duidelijk rijpe bessen, peper en vanille, veel complexe tonen van bacon, gekarameliseerde
vijgen en kruiden. Mooie balans, met frisse zuren met veel kracht en lange afdronk.

DESSERTWIJNEN EN PORT
ZUID-AFRIKA

DRUIF

29,50

Rietvallei Wynlandgoed | Robertson

muscat
d’alexandrie rouge

muscat de alexandria |
muscat à petits grains

35,00

RIETVALLEI ROOI MUSCADEL

FLES

Een verrassende, rode dessertwijn. Mooi gekonfijt fruit en rozijnen
zijn terug te vinden in geur en smaak.

FRANKRIJK

MUSCAT DE RIVESALTES DOMAINE DES SCHISTES
Domaine des Schistes | Roussillon

Deze zoete Muskaat wijn is vol maar toch verfijnd met aroma’s
van karamel en gedroogde vruchten, heerlijk complex
maar met een elegante frisheid.

PORTUGAL 		
QUINTA DE LA ROSA TAWNY
Quinta de la Rosa | Douro
Rijpe, belegen smaak, zacht en verfijnd met fijne tonen
van gerijpt fruit, noten.

touriga nacional |
touriga franca | tinta roriz |
tinta barocca

GLAS

3,75

