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Herkomst

Glas

Fles

Mousserende wijnen
Cava Aliguer Vintage Brut
Spanje
7.50 42.50
Dit is een heerlijke droge cava met aroma’s van appel. Deze cava is perfect als aperitief of tijdens de
borrel vanwege zijn frisse karakter. Deze cava is gemaakt van de traditionele druivenrassen
Macabeo, Xarello en Parellada en wordt gerijpt methode de traditional waardoor hij lekker fris en
fruitig is.
Charles Ellner Champagne Brut ‘’Carte Blanche”
Frankrijk
12.50 67.50
Een elegante en subtiele Champagne met een opvallende frisheid en een fijne mousse. Hij heeft
heerlijk citrus fruit en appel in de ronde smaak, en in de afdronk is hij subtiel en aangenaam droog.
Witte wijnen
Bergsis estate – Gewürztraminer – Breedekloof
Zuid-Afrika
5.80 28.50
De wijn heeft een aromatische geur van rozenblaadjes, lychee en turks fruit. Je zou zelf kunnen
zeggen complex en geparfumeerd. Tegenover de aroma’s staan frisse citruszuren waardoor de wijn
een zuiver mondgevoel heeft. In de afdronk is deze wijn subtiel zoet.
Misty Cove – Sauvignon Blanc – Marlborough
Nieuw Zeeland 5.90 29.50
Typische maar oh zo heerlijke Sauvignon blanc. In de geur zeer stuivend en tonen van kruisbes,
grassig en passievrucht. In de smaak is hij lekker sappig en proef je groene tonen van selderij en veel
tropisch fruit zoals mango, ook weer passievrucht en ananas met een frisse hint van citrus.
Peter Dolle – Gruner Veltliner – Niederösterreich
Oostenrijk
6.50 32.50
Knisperende frisse witte wijn gemaakt van 100% Grüner Veltliner druiven. De wijn heeft een heerlijke
frisse geur waarin je groene appels, wit fruit, limoen en zelfs wat anijs waarneemt. Zoals Grüner
Veltliner hoort heeft hij mooie passende zuren met lekker wat abrikoos, appel en een licht pepertje
in de afdronk.
Basa – Verdejo, Viura – Rueda
Spanje
6.50 32.50
Mooie heldere gele kleur met iets groenige gloed, bomvol tropisch fruit, zeer stuivende geur en
herkenbaar als rijpe ananas, passievrucht, witte bloesem en buxus. Heerlijk sappige wijn met
levendige zuren die zorgen voor een mooie balans in deze wijn. Om een andere stijl te verkrijgen dan
vele Verdejo’s uit de Rueda hebben ze heir ene vleugje Viura aan toegevoegd om complexiteit te
creëren.
Jeanette ‘Adorable’ – Viognier – Languedoc, Roussillon
Frankrijk
6.75 33.50
Een wijn met een enorm mooi bruisend boeket. In de geur witte bloemen, perzik en meloen. De wijn
heeft een krachtige smaak met een fijne ronde structuur, dit door het zachte fruit dat in de wijn zit.
Hij heeft een milde toets van vanille en jasmijn en in de afdronk heeft hij rijke citrus tonen.

Bergsig Estate ‘Barrel Fermented Chardonnay – Breedekloof
Zuid Afrika
6.95 34.50
Zuid-Afrikaanse Chardonnay in bourgogne-stijl. Met een prachtige balans tussen het frisse fruit
(citrus, limoen, ananas), zachte butterscotch en kruidig eiken.
Olianas – Vermentino – Sardinie
Italie
9.50 47.50
Een echte verassende wijn. In de geur frisse fruittonen maar ook een broodtoon en kruiden die je
tegemoetkomen. De vermentino druiven komen van 2 verschillende wijngaarden, de ene oogst is van
de wijngaarden Murvonis die de wijnen elegantie geven en de wijngaarden van Porruddu geven de
wijn juist complexiteit en structuur. Daarbij onder andere rijping op inox voor frisse stijl, in de smaak
rond en vol met tonen van rijp fruit.
Macon-Villages – Bourgogne
Frankrijk
49.50
Een intens, rijk en complexe wijn. In de geur aantrekkelijk tonen van limoen, ananas, hazelnoot en
een vleugje getoast eiken. In de smaak proef je vooral limoensorbet, ananas en een uitstekende
frisheid. Deze wijn is vergist en daarna 10 maanden gerijpt op eikenhout.
Sancerre le Clos du Roy – Loire, Sancerre AOC
Frankrijk
11.50 57.50
Deze Sancerre is er een die zijn naam eer aan doet. In de geur ruik je expressieve en mineralen tonen
van appel en witte bloemen. In de smaak proef je meteen de verfijnde concentratie en mineraliteit.
Ook proef je citrus en groene appels. De wijn heeft een mooie lange afdronk.
Rosé
Couleur De Rosé – Merlot, Syrah
Frankrijk
4.25 21.50
Deze wijn heeft een bleek roze kleur die doet denken aan Provence rosé. De neus is verfijnd en
heerlijk fruitig (aardbeitjes, rijpe mango en perzik). De aanzet is fris en heeft een opvallend goede
balans tussen rijp fruit en fraîcheur.
Estandon Héritage – Syrah, Cinsault, Grenache - Provence
Frankrijk
6.90 34.50
Een rose zoals je mag verwachten uit de Provence met een mooie heldere zalmroze kleur.
Zijn geur is bloemig en heeft de frisheid van wit fruit zoals wilde perzik waarna zijn aandronk en
smaak fruitig wordt met tonen van frambozen en een lichtzoetje van de aardbei. Fruitige afdronk
met het pit van witte pepers die hem kruidig doet overkomen.
Rode wijnen
Santa Helena Reserva – Merlot – Central Valley
Chili
5.25 25.50
Lekkere soepele Chileense merlot met een heldere robijnrode kleur. Toegevoegd is een klein vleugje
Cabernet-Sauvignon voor het aromatische fruit en de structuur in deze wijn. Geur is vooral erg
aromastich en fruitig. Smaak heeft tonen van specerijen zoals zoethout, dropachtig, bosbessen en
een hint van getoast hout. Ook veel fruit die je aangenaam verrast.
Santa Helena Reserva – Cabernet-Sauvignon – Central Valley
Chili
5.25 25.50
Intense geur met vooral donker fruit zoals zwarte bessen, kersen en cassis. Hierbij zit ook een lichte
hint van vanille en pure chocolade die ook terug te proeven is in de wijn. Deze wijn wordt met 5%
Syrah geblend, deze druif geeft extra complexiteit mee wat in de smaak ook terug te vinden is in het
peperige toontje. Het is een geconcentreerd sap met zwoele tannines en een verfijnde kruidige
afdronk.

Montes Limited Selection – Pinot Noir – Aconcagua Valley
Chili
6.50 32.50
Wijn met de voor deze druif zo typerende heldere rode kleur. Zowel in de geur als smaak voert het
rode fruit de boventoon: frambozen, aardbeien, bessen en kersen. De lichte kruidigheid en het
subtiele hout geven de wijn pit. De smaak is delicaat, fris met zijdezachte tannines.
Let op! Deze wijn wordt ligt gekoeld geserveerd.
Boccantino – Primitivo Appassite – Salento
Italië
6.50 32.50
Heerlijke zwoele rode wijn van 100% Primitivo druiven. Dieppaarse kleur met in de geur wat gestoofd
fruit zoals kersen, pruimen en bramen. Smaak is heel zacht, zwoel en heerlijk sappig met ook wat
tonen van cacao en chocolade.
Covila – Tempranillo – Rioja Reserva
Spanje
6.90 34.50
Diep donkerrode Rioja reserva met een warm karakter. In de geur zeer rijpe fruitaroma’s van bramen
en kersen, koekkruiden, toast en leer. Vol, rond, stevig en met rijpe tannines. De afdronk is lang en
indrukwekkend. Een sensationele Spanjaard.
Olianas – Cannonau – Sardinie
Italie
9.50 47.50
Deze wijn is mooi in balans en zeer veelzijdig in te zetten tijdens uw diner. De Cannonau in Sardinie is
de Grenach Noir in Frankrijk. Heldere robijnrode kleur met aroma’s van rijp zomerfruit en bramen. In
de smaak proef je de mooie balans, frisse zuren mooi in evenwicht met de zachte tannines.
Ondergaat een rijping van 5 maanden in eikenhouten vaten. Rijpe pruimen en veel fruit in de lange
finale. De wijn is niet gefilterd wat de geur en smaak bevordert.
Valpolicella Ripasso – Prodotto
Italië
9.50 47.50
Dit is een bijzondere en unieke wijn. Hij wordt gemaakt van twee soorten wijn: de normale
Valpolicella en de overgebleven gist restanten van de Valpolicella amarone. Dit wordt samen in een
vat gedaan, waardoor er een twee vergistingsproces op gang komt. Hierdoor stijgen de hoeveelheid
tannines en krijgt de wijn meer kleur, smaak en textuur. De smaak van deze wijn is droog met een
goede body en eenzelfde complexiteit als amarone wijnen.
Hess Zinfandel – Napa county
California
49.50
Een heerlijke zachte wijn. Met uitnodigende aroma’s van rode en zwarte bessen, frambozen en
kruidige geuren van eucalyptus, munt, lavendel en zwarte peper. De smaak is elegant en rond, vol
sappig rood en donker fruit, met een vleugje kruidigheid en rijpe tonen van zoete tabak en
cederhout. De wijn heeft een lange afdronk met tonen van zoethout en zwarte peper.
Sexto Elemento – Venta del moro
Spanje
12.00 59.95
Deze wijn wordt gemaakt van 80 jaar oude wijnstokken met zeer geconcentreerde druiven. De wijn is
12 maanden in oude Amerikaanse en Franse eikenhouten vaten gerijpt. In de geur ruik je vooral
aardbeien, bosbessen, zoethout, toffee en nuances van bloemen. In de smaak is hij erg elegant, vol
rijp fruit, met een fijne zuurgraad en aangename krachtigheid. De wijn heeft een mooie lange en
volle afdronk.
Chateauneuf du Pape – Rhône
Frankrijk
18.50 82.50
Een van de mooiste Rhône wijnen. De typerende Rhône druiven geven een complex sap met een
krachtig karakter. Vol rood fruit, tonen van de houtlagering en een lange afdronk met zachte
tannines.
In de geur zwarte bessen, bramen, krenten, chocolade, speculaas en vijgen. De smaak is vol en rijk
met tonen van kruiden en zwart fruit.

