WIT
La Ca mpag n e , C h ard onnay

		

GLAS

FLES

3.9

19.5

Frankrijk, Languedoc-Roussilon
4.1
20.5
U rmeneta , Sau v ig n o n Blanc 								

Chili, Central Valley

Pas q ua , Pin ot G r ig io

5
							

25

Italië, Venetië

ROSÉ				
3.9
19.5
Claro , Shiraz & C ab e r ne t Sauvig no n 					

Chili, Central Valley

ROOD
La Ca mpag n e , M e r lot 							

3.9

19.5

Frankrijk, Languedoc-Roussillon

Le P’ t i t B u is s e , Pin ot N oir

4.1
						

20.5

Frankrijk, Loiredal
4.5
22.5
Mi chel To r in o E l Es te c o C o le c c io n, Malbe c 				

Argentinië, Cafayate

MOUSSEREND
6
Segura Vi u d as A r ia, C ava B rut 						

Spanje, Catalonië

30

FRIS
La Ca mpag n e , C h ard o n nay

GLAS

FLES

3.9

19.5

Frankrijk, Languedoc-Roussillon
Heerlijke Zuid-Franse Chardonnay waarin zonnewarmte en frisheid
perfect met elkaar in balans zijn. Aroma’s van perzik en peer worden
aangevuld met romige tonen van hazelnoot en boter. Lekker bij risotto.
4.1
20.5
U rmeneta, Sau v ig n o n Blanc 								

Chili, Central Valley
Deze wijn is een typische chileense Sauvignon. Hij is milddroog,
makkelijk en zit vol exotische aroma’s van onder andere passievrucht.
Een frisse afdronk.

Pas q ua , Pin ot G r ig io

5
							

25

Italië, Venetië
Intense aroma’s van tropisch fruit en citrus.
Deze wijn heeft de perfecte balans tussen frisheid en fruit.

Pa l aci o d e Vive ro , Ve rde jo

25

Spanje, Rueda
De wijn heeft een uitbundige geur van gele pruim, perzik, lychee en
jonagold appel. Doordat de gistcellen en druivenschillen voor drie
maanden zijn ingeweekt heeft de wijn een zekere diepgang ontwikkeld.
De afdronk is heerlijk fris met smaken van appel en citrus.

Do mä ne Wac h au , G r ü n er Ve ltline r

27.5

Oostenrijk, Dürnstein
De druiven groeien op de steile terrassen langs de Donau.
Klimaat en bodem zorgen voor een elegante wijn met sappige
aroma’s van rijpe appels en exotisch fruit, met witte peper en
een frisse, minerale afdronk.

N ik Wei s, Sc h iefe r R ie s ling
Duitsland, Moezel						
De druiven voor deze wijn komen van oude Rieslingstokken op
verschillende leisteenbodems in de Mosel en de Saar.
Prachtig fris, complex en mineraal van karakter, met rijp fruit en
een licht zilte afdronk.

28.5

ELEGANT 											
Do ma i ne Fo u as s ie r, Sanc e rre

FLES
39

Frankrijk, Sancerre				
Deze 100% Sauvignon Blanc is complex met rijpe geur
met buxus en venkel. In de smaak peer en wit fruit en grapefruit in de afdronk.

L’Ab baye d e B r u lly
Frankrijk, Hautes côtes de Beaune

36.5

		

Prachtige Chardonnay uit de heuvels ten westen van de beroemde
Côte de Beaune. Elegant, zacht en fris, met tonen van witte bloesem
en honing en de finesse van een top Bourgogne.

VOL & KRACHTIG
Do ma i ne Lo u is M ore au

36.5

Frankrijk, Chablis						
Chablis is een van de absolute referenties voor witte Bourgogne.
Uit een koele, noordelijke zone met veel klak in de bodem en de
Chardonnay als enige druif. Goed voor een ‘koele’, uitgesproken
minerale wijn, droog met de nodige zuren.

Meo i mi , C h ard o n n ay

39.5

Verenigde Staten, Californië								
Gladde, weelderige lagen van ananas en citroenschil worden
versterkt door zoete geuren van honing, amandelen,
bakker-specialiteiten en subtiele banketbakkersnoten.
De volle smaken worden benadrukt door succulente zuurgraad
en een zuivere, mineraal gestuurde afwerking.

Bo ucha rd P è re & Fils , M e urs ault
Frankrijk, Bourgogne					
In deze bekende Chardonnay is het effect van malolactische
gisting goed te proeven; ‘het botertje’ is hier het gevolg van.
Elegant, complex, mineralig met mooie fruittonen en hint van toast.
Deze wijn heeft een lang nablijvende afdronk.

62.5

SOEPEL
La Ca mpag n e , M e r lot

GLAS

FLES

3.9

19.5

4.1

20.5

4.5

22.5

Frankrijk, Languedoc & Roussillon		
Een lange schilweking maakt deze Merlot geconcentreerd en vol
van smaak. In de neus domineren aroma’s van cassis, frambozen,
vanille en kruiden. De smaak is volfruitig, met rokerige tonen.

Le P’ t i t B u is s e , Pin ot N o ir
Frankrijk, Loiredal

		

Rijke, robuuste Pinot Noir van kalkbodems in de Loire.
Vol van smaak met rijpe aardbeien, frambozen, bessen en
een aangename kruidigheid. Elegante, friszure afdronk.

Michel To r in o E l Es te c o C e le c c io n, Malbe c
Argentinië, Cafayate			
Diep paarszwart in het glas komt een geur van donkerzwart
fruit je tegemoet. Zwarte pruimen, donkere kersen en blauwe
bessen overheersen. In de smaak tevens zachte tannine, tonen
van tabak en getoast hout. Rijp fruit met een mooie structuur.

KRACHTIG									
Bottega , R ipas s o S u p e r io re

32.5

Italië, Valpolicella						
De wijn ondergaat een tweede vergisting op de schilletjes van
Amarone-druiven. Hierdoor wordt hij extra geconcentreerd en complex,
met intense aroma’s van rijp rood fruit en specerijen.

Lui s Ca ñas , R io ja Re s e rva
Spanje, La Rioja

					

Prachtige paarse heldere kleur. De neus is intens met tonen van rijp fruit,
marmelade en subtiel hout. De smaak is krachtig en vol met veel
structuur en lengte. De afdronk is overvloedig met veel complexiteit.

34.5

ELEGANT
Cast i l l o de M o lin a, C ab e rne t Sauvig no n Re s e rva

FLES
29.5

Chili, Central Valley					
Intens robijnrode wijn met aroma’s van zwarte bessen, pruimen,
tabak en vanille. De smaak is fruitig met plezierige rijpe tonen, goede
structuur en ronde tannines.

Cast i l l o de M o lin a, C ar me nè re

28.5

Chili, Maule Valley							
Deze carmenère heeft de karakteristieke diepe paarse kleur en
aroma’s van pruimen, kruiden en tabak. De smaak is rond en vol
met een goed evenwicht en een mooie afdronk.

Ca ro b b i o , C h ian t i C las s ic o

29.5

Italië, Toscane, Chianti					
Sinds jaar en dag dé referentiewijn voor Toscane. Afkomstig uit
het hart van Chianti, gemaakt van Sangiovese plus een beetje Merlot.
Toonbeeld van balans met fluwelige vulling, donker fruit en fijne
aardsheid van versmolten tannines.

Clo s Sa i n t -Vin c e n t , Saint E m ilio n Grand C ru
Frankrijk, Bordeaux			
Slank, elegant, soepel en fris met het fruitige van bessen, kersen
en een vleugje kruiden. Niet zwaar maar wel met body.

36.5

FRIS
C laro , Shiraz & C ab e r ne t Sauvig no n

GLAS

FLES

3.9

19.5

Chili, Central Valley
Een heerlijke rosé met een stevige smaak. Hij is pittig-fris met
een volle smaak van aardbeien en frambozen.

G ëra rd Be r t ran d , G r is B lanc
Frankrijk, Pays d’Oc

							

Bleekroze kleur. In de neus uitgesproken fruitige tonen en de
smaak is aangenaam fris door zijn frisse zuren. Deze wijn is goed
te combineren met gebakken vis en pittige gerechten,
maar ook heerlijk als aperitief.

26.5

MOUSSEREND
Segura Vi u d as A r ia, C ava B rut

GLAS

FLES

6

30

Spanje, Catalonië			
Lichtgele kleur met tonen van groen. Mooie fijne mousse
in de mond. Complexe smaak met iets van appel en limoen.
Goede structuur en mooi in balans. Gemaakt van typisch
Catalaanse druivensoorten Macabeo, Xarello en Parellada.

MVSA , Cava B r u t Ro s é

32.5

Spanje, Catalonië						
MVSA Brut Rosé heeft een mooie heldere roze kleur met fijne,
constante bubbels. In de neus zeer elegante, florale impressies
en fruitige aroma’s van aardbei en framboos. In de mond een
zeer verfrissende en levendige sprankel met een fruitige finale.
Erg aangenaam om te drinken.

Ve uve Cl i c q u ot B r u t
Frankrijk, Champagne 										
Een champagne met een volle, stevige structuur en rijke smaak.
Geschikt als aperitief, maar sterk genoeg om ook bij bepaalde
gerechten te schenken. Deze Champagne heeft een romige mousse,
een fijne balans en een lange afdronk met daarin iets van honing.
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