Huiswijnen Wit Droog:
(Vins Blancs Secs Maison)
Chardonnay

5,25

Terre di Romeo, Veneto, Italië
Droog, lichtgeel van kleur, zachte ronde smaak, hoge kwaliteit.

Sauvignon Blanc

5,25

Racine, Sud Quest, Frankrijk
Zuidelijk gelegen en dus uit een warm klimaat. Weinig zuren, wel de fruiten die je verwacht van een Sauvignon.
Herkenbaar Sauvignon Blanc. Fruitig en verkwikkend, met een opvallend zachte structuur. In geur en smaak veel
tropisch fruit en citrus. Sappig en doordrinkbaar.

Huiswijnen Wit Zoet:
(Vins Blancs Doux Maison)
Muscat d’Alexandrië

5,25

Hanepoot Effe Soet, DGB Westkaap, Zuid-Afrika
Aangename zoete muscaat, getypeerd, licht zoet, sinaasappelbloesem, helemaal niet zwaar,
wat mango en kweepeer.

Huiswijn Rosé:
(Vins Rosés Maison)

Syrah & Granache

5,25

La Croix Belle, Languedoc, Frankrijk
Een zeer elegante met minerale zachte aandronk. Voor de verfijnde smaak, subtiel droog.

Huiswijnen Rood:
(Vins Rouges Maison)

Malbec

5,25

Racine, Sud Quest, Frankrijk
Op-en-top Malbec! Donker paarsrood en met een zwoele geur. Allerlei aroma’s springen het glas uit,
zoals rijpe pruimen, kersen(jam) en een lichte kruidigheid. Vol en romig in de smaak, plezierig
aangevuld door fijne zuren. Zijdezacht.
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Mousserende Wijnen:
(Vins Mousseux)

Cremant de Bourgogne (Chef’s Choice)

8.95

per fles

45,00

Bailly Lapierre, Bourgogne, Frankrijk
Blend van Pinot Noir, Gamay, Chardonnay en Aligoté
Dit is méér dan een uitstekende apératief: zoals de grote champagnes gemaakt worden,
een frisse stijl aan mousserende wijn met veel rijp fruit zoals gele pruim, jonagold appel en
peer. De afdronk is heerlijk fris en blijft lang aanhouden

Glera ‘Tomasella’(Prosecco)

5,95

per fles

35,00

per fles

70,00

per fles

120,00

Tomasella, Fruili, Italië
Neus vol met aroma’s van tropische fruit, licht en fijn. Een heerlijk apéritief.

Brut Majeure Champagne
Ayala (Bollinger), Champagne, Frankrijk
Blend van Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Munier
Expressieve en fruitige champagne met heerlijke lange afdronk.

Blanc de Blanc Champagne

Ayala (Bollinger), Champagne Frankrijk
100% Chardonnay
Schitterende mousse met fijne belletjes, expressief met tonen van citrus, honing en
gedroogde vruchten en subtiel vleugje hout! Buitengewoon volle smaak, aangename
afdronk.

Frisse Witte Wijnen:
(Vins Blancs Frais)

Verdejo

5,30

per fles

26,50

Afortunado. Singulares, Rueda, Spanje
Geuren van watermeloen en vers gemaaid gras voeren de boventoon. Fris in de mond met
een lange, fruitige afdronk.

Gruner Veltliner,‘Hirschvergnügen‘

6,95

per fles

35,00

Weingut Hirsch, Kamptal, Oostenrijk
Geel van kleur met groene reflectie, met aroma’s van appel en peer en kleine hint naar
tropisch fruit. Zeer verfrissende wijn met mooie zuren in de afdronk.

Pinot Bianco

per fles

35,00

Pfitscher, Alto-Adige, Italië
Rijk van smaak met tonen van appel, lyché en citrus en een licht botertje. Fantastische wijn.

Verdejo (Chef’s Choice)

per fles

35,00

Caraballas, Rueda, Spanje
Iets aparts! Wijn gemaakt met minimale interventie en het gebruik van natuurlijke
producten. Een zeer vers aroma met soepelheid, frisheid en fijnheid in de mond waardoor
een perfect evenwicht ontstaat.
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Karaktervolle Witte Wijnen:
(Vins Blancs Riches de Caractère)

Viognier

5,30

per fles

26,50

Corette, Languedoc, Frankrijk
Krachtige en rijke wijn, fris van smaak met een vettige structuur met een mooie finale met
een hint van honing. Als apéritief, maar ook om tijdens diner door te drinken.

Pinot Grigio (Chef’s Choice)

6,95

per fles

35,00

per fles

35,00

Visintini, Friuli, Italië
Een heerlijke wijn! Zachte zuren en heeft florale tonen. Bijzondere koperkleur…

Verdicchio dei Castelli di Jesi Supériore ‘Tralivio’

Sartarelli, Jesi, Marche
Frisse aroma’s van rijp fruit, kruiden, appel, mineralen en gras. Niet te droog en heel veel
body.

Bourgogne Chardonnay

per fles

40,00

per fles

49,95

Domaine du Mont Verrier, Bourgogne, Frankrijk
Wijn met karakter en is onder andere gekozen om onze kreeftensoep.
Geel met gouden reflectie. Vol van smaak met fijne frisse zuren.

Chablis

Vincent Dampt, Bourgogne, Frankrijk
Hét 'oesterwater' met de typische mineraliteit, frisheid en aroma's van wit fruit. Vincent
Dampt is een van de rijzende sterren van de Chablis.

Cuvée Sancerre AC

per fles

45,00

Domaine Jean-Max Roger, Loire, Frankrijk
Fris & Fruitig. Heerlijke frisse geuren van grapefruit, kruisbes en groene appel. De wijn is
aangenaam droog , sappig en fruitig. Ook heerlijk te schenken als aperitief.

Riesling GG ‘Heerkretz’

per fles

49,95

Wagner Stempel, Rheinhessen, Duitsland
Zeer verfijnde Riesling van een Grand Cru wijngaard met fijne zuren en lange afdronk.

Chenin Blanc ‘Figure Libre’

per fles

45,00

Domaine Gayda, Languedoc-Roussillon, Frankrijk
Complexe geur van Acasia, sinaasappelbloesem, citrus en wat grapefruit en ananas.
Heerlijke opwekkende zuren die zo kenmerkend zijn voor de Chenin-druif. Krachtige witte
wijn!

Krachtige Houtgerijpte Witte Wijnen:
(Vins Blancs Corsés Vieillis en Fût)

‘Le Patapouf’ (Chef’s Choice)

per fles

35,00

DuBongout, Languedoc, Frankrijk
Fantastische wat vettige Chardonnay! Goudgele wijn met neustonen van vanille en boter,
volle en rijke smaak van tropisch fruit en een hint naar getoast brood. In de afdronk een
romig slotstuk.
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Lugana Riserva

per fles

49,95

Le Morette, Lugana (Veneto), Italië
Geoogst in oktober, fermentatie in RVS en na de fermentatie rijpt de wijn nog 12 maanden
op gistresten. Resultaat: goudgele wijn met tonen van groene appel, hint van perzik en
vanille en geroosterd brood met lange afdronk.

Terlaner Riserva Nova Domus

per fles

79,50

Pinot Bianco, Chardonnay en Sauvignon, Alto-Adige, Italië
Een parel: complexe wijn met een heerlijke en lange afdronk met aromatische tonen en een
kleine hint naar amandel.

Montagny 1er Cru (Chef’s Choice)

per fles

49,95

Chardonnay, Domaine de la Tour, Bourgogne, Frankrijk
Stevige Chardonnay met strogele kleur die vol en rijk in de mond is met nuances van
getoast brood, geel fruit, honing en hazelnoten. Prachtige wijn met lengte en complexiteit.

Meursault

per fles

95,00

Latour-Giraud, Bourgogne, Frankrijk
Zuidwesten van Meursault op verschillende hoogtes tegen de côte aan ligt één van de
mooiste domaines van Latour-Giraud. Een met veel neustonen uitgeruste ronde wijn, romig,
maar elegant en met finesse door de mineralen en mooie zuren.

Lichte Fruitige Rode Wijnen):
(Vins Rouges Légèrement Fruités)

Sankt Laurent‚ Reserve, Forstreiter‘

6,95

per fles

35,00

Forstreiter, Kremstal, Oostenrijk
Robijnkleurige wijn met aroma’s van rood bosfruit, kersen en wat zwartfruit. De smaak is
rijk met tonen van kersen en bramen. De afdronk is rijk en lang met tonen van amandel.

Serai Rosso

per fles

35,00

Le Morette, Veneto, Italië, blend van Corvina, Cabernet Sauvignon & Merlot,
Dieprode wijn met aroma’s van zwartfruit. De smaak is vol met tonen van braam en rode
bes. Een prettige en zeer soepele wijn.

Volle Rode Wijnen:
(Vins Rouges Pleins)

Montepulciano d’Abruzzo

6,95

per fles

35,00

Montepulciano d’Abruzzo, Marche, Italië
Misschien wel één van onze fijnste wijnen in ons assortiment. Heerlijke aroma’s en mooie
complexiteit. Dieppaars van kleur, met fruitige neus en volle ronde smaak en
uitgebalanceerde afdronk.

Malbec ‘Le Patapouf’

per fles

35,00

Languedoc, Frankrijk
Goed gerijpte Malbec druiven uit het warme zuiden van Frankrijk. Paarsrood, smeltende
smaak van fruit, kruiden en sappige tannine, die harmonisch samengaan.
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Nero d’Avola – Cabernet Sauvignon

per fles

35,00

Don Tomasi, Sicilië, Italië
De wijn is een beetje zwoel door het aantal zonuren op het mooie eiland Sicilië. Heel
aangenaam voor vele wijndrinkers.

Barbera d’Alba

6,95

per fles

35,00

Franco Conterno, Piemonte, Italië
Volle rode wijn die met een fantastische afdronk. Voor de liefhebbers van het Alba-gebied.
Franco Conterno is een van de meest bekende wijnhuizen.

Rioja Crianza

per fles

35,00

Viña Amezola, Rioja Alta, Spanje, blend van 85% Tempranillo, 10% Mazuela & 5% Graciano,
Deze wijn hoort in ieders selectie: een ouderwetse klassieke Rioja met elegante fruitaroma’s
aardbei, kers en rode bessen. De afdronk is mooi in balans met een klein beetje vanille.

Valpolicella Classico Superiore

6,95

per fles

35,00

Vaona Veneto, Italië, blend van Corvina, Corvinone, Rondinella & Molinara,
Een zeer verfijnde volle wijn. Mooie tonen van kersen en zeer lange prettige afdronk.
Aanrader.

Morgon ‘Cote de Py’

per fles

45,00

Domaine du Mont Verrier, Beaujolais, Frankrijk
Wijn van Gamay druiven uit het dorpje Morgon. Cote du Py is een van de bekendste cru’s.
Vol en rijk van smaak. Heerlijke wijn die te combineren is met veel gerechten.

Château Tour Prignac ‘Grande Réserve’

per fles

45,00

Medoc, Bordeaux, Frankrijk,
Blend van Cabernet Sauvignon & Merlot. Robijnrode wijn met intense geuren en smaak van
de levendige zuren van de Cabernet en de sappigheid van de Merlot. Aanrader!

Pommard

per fles

74,95

Latour-Giraud, Bourgogne, Frankrijk
Van slechts twee wijngaarden afkomstige stevige robijnrode wijn. 100% Pinot Noir.
In de neus bosbes en rode bes en in de mond aardse aroma’s van fruit.

Château du Tertre

per fles

95,00

Margaux, Bordeaux, Frankrijk, blend van Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot &
Petit Verdot. Goede wijn behoeft geen krans: Intense wijn met lengte en rondheid. Een
begrip in de Bordeaux.

Krachtige Rode Wijnen:
(Vins Rouges Corsés)

Bolgheri ‘Lagone’

6,95

per fles

35,00

Aia Vecchia, Toscane, Italië, blend van 60% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon & 5%
Cabernet Franc. Een vreselijke lekkere allemansvriend met een diversiteit aan aroma’s en
smaken. Vol, rijk en met een heerlijke afdronk. Een wijn die overal bij kan en altijd een
veilige keuze is.
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S.M.V. ‘The Bellingham Series’

7,95

per fles

40,00

Bellingham, Franschenhoek Vallei, Zuid-Afrika,
Blend van Syrah, Mourvèdre & Viognier. Iets speciaals uit de nieuwe wereld: op Frans eiken
gerijpte wijn is een ware smaaksensatie. Uitgerust met vele awards door de volle complexe
afdronk met kruidig einde.

Barbera d’Asti ‘Bricco Sereno’

7,95

per fles

40,00

Le Meridiana, Piemonte, Italië
Mooie krachtige, volle rode wijn. In de geur veel rood fruit en hints van kruiden, zoethout
en tabak. Mooie balans tussen hout en fruit met een zijdezachte afdronk.

Old Vine Zinfadel

per fles

40,00

Brazin, Lodi County CA, Verenigde Staten
Jong wijnhuis met een meesterwerk en beperkt verkrijgbaar. Waanzinnige neus- én
smaaktonen! Speciaal door ons ingekocht voor de liefhebbers van Wagyu-vlees.

Veneto Rosso Perseo

per fles

49,95

Le Morette, Veneto, Italië, blend van Cabernet Sauvignon & Merlot
Amarone-achtige neus. Zeer smaakvolle en rijk met tonen wilde kersen. Een zeldzaam
aangename wijn voor de liefhebber.

Nr. 7 Rouge

per fles

49,95

La Croix Belle, Languedoc, Frankrijk, blend van Syrah, Mourvèdre, Cabernet Sauvignon,
Grenache, Merlot, Carignan & Sinsault,
Allemaal apart gevinifieerd en daarna voor 12 maanden gerijpt. Volle aangename en rijke
smaak en met een aangename rokerigheid. Bij deze wijn beginnen de goede verhalen….

Barolo Riserva ‘Bussia’

per fles

79,50

Franco Conterno, Piemonte, Italië
Een van de fijnste en betaalbare Barolo’s van Italië van een gerenommeerde wijnmaker.
Robijnrode wijn met bruine reflectie. Volle robuuste smaak met aardse tonen en een
hoeveelheid tannine zoals het hoort.

Chateauneuf du Pape

per fles

49,95

F. Jeantet, St Priest, Rhone, Frankrijk, blend van Syrah, Cinsault, Shiraz, Grenache &
Mourvèdre. Prachtig donkerpaars, stevig en aromatisch. Zacht en afgerond en aangenaam
soepel. Een van de betere…

Amarone della Valpolicella

per fles

90,00

Blend van Corvina, Rondinella & Molinara, L’Arco, Veneto, Italie
Zeer donkerrode wijn, krachtig van smaak met een fijne rokerigheid. Heerlijke lange
afdronk
.

Saint-Emilion Grand Cru

per fles

49,50

Château Montlabert, Bordeaux, Frankrijk, blend van Merlot & Cabernet Franc
Rechteroever van de Gironde. Fruitige wijn met o.a. aroma van mahonie. Fluweelzachte
afdronk. Zeer geliefde wijn.
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