witte wijnen
Sedosa, Castilië

Finca Tresolmos

La Mancha, Spanje

Rueda, Spanje

druif: Verdejo, Sauvignon Blanc, Viura

druif: Verdejo

de blend van deze drie druiven zorgt voor een verfrissende smaak
van tropisch fruit, perzik en kruisbes.

glas 4.75 | fles 23.-

Deze bijzondere wijn wordt 3 tot 5 maanden opgevoed met ‘sobre
lías’ ofwel sur lie, dit geeft aan de wijn een zachte rijpe smaak met
tonen van wit fruit, anijs, kruiden en meloen.

fles 32.50

Fattori

Leyda

Veneto, Italië

Leyda Valley, Chili

druif: Pinot Grigo

druif: Chardonnay

de druiven groeien aan stokken van 10 jaar oud wat de wijn een
eigen karakter geeft, heerlijk vol van smaak met tonen van citrus en
in de afdronk geroosterde amandelen.

glas 5.50 | fles 27.50

Mooie stijl Chardonnay, heerlijk vol en romig met tonen van rijp
tropisch- en citrusfruit, een wijn met veel karakter.

fles 36.50

Carminucci offida ‘belato’

Le Dropt

Marken, Italië

Lanquedoc, Frankrijk

druif: Peccorino

druif: Sauvignon Blanc

peccorino is vernoemd naar de schapen die van de druiven snoepen
in de wijngaard, dit gastronomisch glas heeft aroma’s van peer,

de wijngaarden langs de Dordogne geven een typische Sauvignon

perzik en is kruidig met iets van basilicum.

Blanc met aroma’s van buxus, citrus en groene hinten.

fles 39.50

glas 4.75 | fles 22.50

Georg Mosbacher

La Grande Merveille

Pfalz, Duitsland

Lanquedoc, Frankrijk.

druif: Riesling

druif: Chardonnay

de wijn rijpt deels op hout en deels op rvs wat de wijn een
interessant karakter geeft, een lichte stijl met mineralen en tropisch
fruit maar toch als boter op de tong.

glas 5.75 | fles 28.50

Wairau River
Marlborough, Nieuw-Zeeland.
druif: Sauvignon Blanc

voor de Sauvignon Blanc drinker is dit echt een topper! De groene
kruiden, passievrucht en mineraliteit komt je tegemoet.

fles 36.50

Kies

dit is waanzinnig, een aromatische geur van citrus fruit met in de
smaak mineralen en een mooi balans tussen rijpe tonen van wit fruit
en frisse zuren.

fles 38.50

Fillaboa
Rías Baixas, Spanje
druif: Albariño

mooi gastronomisch glas, de wijn is intens en aromatisch met rijpe
citrus, ananas, appel en mango.

fles 43.50

Château des Jacques Beaujolais
Blanc
Beaujolais, Frankrijk
druif: Chardonnay

Kamptal, Oostenrijk

een witte Beaujolais, super verrassend en een elegante wijn die
gerijpt is op betonnen vaten. een wijn met mooie mineraliteit en

druif: Grüner Veltliner

zachte melkzuren.

appel, perzik en typerende kruidigheid.

Weingut Magerl

de naam van de wijn refereert aan de kiezel rijke bodem waarin de
wijnstokken staan aangeplant, het is een volle wijn met aroma’s van

fles 38.50

fles 54.50

Wagram, Oostenrijk
druif: Weisserburgunder

in Frankrijk bekend als de Pinot Blanc, het is een heerlijke sappige
wijn met aroma’s van appel, perzik en peer. een veelzijdige en
complexe wijn met een minerale afdronk.

fles 38.-

rode wijnen
Sedosa, Castilië

Massolino

La Mancha, Spanje

Piëmonte, Italië

druif: Tempranillo, Syrah

druif: Nebbiolo

kersen.

mooie rijpe inzet met iets aards, framboos, kruiden en licht eiken.

zijdezacht wijn, sappige tonen van bosbessen, aardbeien en zwarte

glas 4.75 | fles 23.-

Aragón, Spanje

Puglia, Italië

druif: Garnacha, Variñena

druif: Primitivo

de smaak is heerlijk vol met een verrassend frisse ondertoon. tonen
van rijp rood fruit en zwarte peper.

glas 5.

| fles 28.

fles 54.-

Cutio

Torre Alta

75

deze wijn kan zeker gezien worden als een “kleine” Barolo, een

50

Domaine Muret
Pays d’Oc, Frankrijk
druif: Syrah

Heerlijk sappig, de smaak is aangenaam met rood fruit waaronder
cassis, een zachte afdronk met een typerend wit pepertje.

glas 5.25 | fles 26.50

Lorca ‘Fantasía’
Mendoza, Argentinië

deze veelzijdige wijn is zeer verrassend, naast de fruittonen zoals
cassis en donkerrood fruit heeft de wijn ook vanille, kruidigheid en
zelfs iets van chocolade.

fles 31.-

Clay Creek Lodi ‘Old Vine’
Californië, Verenigde Staten
druif: Zinfandel

mooie krachtige wijn met houtopvoeding, ook wel bekend als de
Primitivo van Californië. heerlijk vol en kruidig, sappig met tonen van
bramen, framboos, rozenbottel.

fles 37.50

Vignamato Rosso Piceno
Marken, Italië
druif: Montepulciano, Sangiovese

twee populaire italiaanse druivenrassen geblend, het is een wijn
met een volle maar elegante structuur. aroma’s van rode bessen en

druif: Malbec

rijp rood fruit.

zongedroogd fruit, vanille en kruiden.

De Moya Maria

de druiven groeien aan de voet van het Andesgebergte, een
top locatie voor een mooi glas met aroma’s van zwarte bes,

glas 6.25 | fles 30.50

Villa Giada
Piëmonte, Italië
druif: Barbera

mooie aromatische tonen van rijpe kersen, rode vruchten en kruiden.
Van structuur is hij precies zoals bedoeld: fluweelzacht, sappig,
vlezig, rond en mondvullend in de afdronk.

fles 33.50

fles 33.50

Marken, Italië
druif: Bobal

deze houtgelagerde wijn heeft aroma’s van specerijen, vanille, kokos
en rijp fruit zoals bramen, gedroogde vijgen en cranberry jam. Een
wijn met pit, net als de vrouw van de wijnmaker naar wie deze
vernoemd is.

fles 45.-

Domaine de L’Ostal, Estibals
Languedoc, Frankrijk
druif: Syrah, Grenache, Carignan

expressieve wijn met houtopvoeding, vol en romig met aroma’s van

Barón de Ley
Rioja, Spanje
druif: Tempranillo

een topwijn gemaakt bij een voormalig klooster, sappig en
karaktervol met aroma’s van rood fruit, specerijen, cederhout en
vanille

fles 36.

50

zwart fruit, aardbei, zwarte bessen, viooltjes, kruiden en iets toast.

fles 41.50

Weingut Magerl
Wagram, Oostenrijk
druif: Zweigelt

dit druivenras is het meest voorkomende ras in oostenrijk, een
soepele wijn met sappige aroma’s van rode kersen en fijne tonen
van cacao.

fles 38.-

mousserende wijnen

Mas Bigas Cava

La Tordera Rosé Brut Prosecco

Cataluña, Pendes, Spanje

Veneto, Italië

druif: Macabea, Xarel-Lo, Perellada

druif: Merlot, Incrocio, Manzoni

een mooie elegante mousserende wijn met aroma’s van appel en

Waan je in de mooie wijngaarden van Veneto, deze fruitige

peer, heerlijk om het diner mee te starten of voor bij de borrel.

mousserende wijn heeft heerlijke aroma’s van aardbeien, framboos

glas 6.

en viooltjes.

50

| fles 30.-

fles 39.50

rosé wijnen

T’wines

Château Paquette

Lanquedoc, Frankrijk

Provence, Frankrijk

druif: Cinsault, Grenache, Syrah

druif: Grenache, Tibouren, Syrah

deze frisse wijn gemaakt door een franse tweeling is heerlijk sappig

laat je verrassen door deze karakteristieke rosé, in de neus perzik,

met fruit aroma’s waaronder bosaardbei en een licht pepertje in de

gekonfijte abrikoos en witte bloemen, zachte en elegante smaak.

afdronk.

fles 39.-

glas 5.- | fles 25.-

Calalenta
Abruzzo, Italië
druif: Merlot
de framboosjes en aardbeien komen je tegemoet, deze licht
gekleurde rosé doet je even geloven dat je even in Italië zit.

glas 6.75 | fles 32.50

uit de kelder
op = op
~ rosé wijn ~

~ rode wijnen ~

MIP classic
Provence, Frankrijk

Bianchi Famiglia

druif: Cinsault, Syrah, Grenache

Mendoza, Argentinië

rood fruit, fris, zacht, rozenblaadjes
fles 40.- 35,-

druif: Malbec
pruimen, zoete kersen, zwarte kersen, kruidig
fles 38.- 32,-

Maison Barboulot
~ witte wijnen ~
Domaine Coursin, Pouilly Fuissé

Languedoc, Frankrijk
druif: Pinot Noir
rode kersen, framboos, licht vanille, peper, zacht
fles 34.- 28

Bourgogne, Frankrijk
druif: Chardonnay
laurier, noten, kruidig, vol
fles 78.- 60,-

Tenuta Sant’Antonio, Valpolicella
Ripasso

Simonsig

druif: Corvina, Rondinella, Croatina, Oseleta
rijk, fris, kruiden, specerijen, rood fruit
fles 65.- 48,-

Stellenbosch, Zuid-Afrika
druif: Chenin Blanc
fris, rond, appel, peer, passievrucht, fijne zuren
fles 36.- 29,-

Veneto, Italië

Ro-Rée, Saint-Joseph
Rhône, Frankrijk

Domaine Muret
Pays d’ Oc, Frankrijk

druif: Syrah
kruidig, specerijen, rijp fruit, bramen, nootmuskaat
fles 61.50 44.50

druif: Picpoul de Pinet
fris, citrus, mango, grapefruit, bloemen
fles 31.- 26,-

Viu Manent Reserva

Van Volxem

druif: Cabernet Sauvignon
zwarte bessen, zwarte peper, munt
fles 35.50 29.50

Mosel, Duitsland
druif: Riesling
fruitig, fris, mineralen, abrikoos
fles 35.- 25,-

Colchaqua, Chili

