Huiswijnen

Wit
Kiphu, Central Valley Chili

€5,00

€22,50

Montgras, Valley de Colchagua Chili

€5,00

€22,50

Khipu, Central Valley Chili

€5,00

€22,50

Clement Bosquet Lanquedoc Frankrijk

€5,00

€22,50

Sauvignon Blanc Stuivend, sappig en fris. Bleke citroenachtige kleur met een vleugje groen. Fruitige aroma’s van
passievrucht en grapefruit en wat mineralige tonen. Droge ‘crispy’smaak met pittige zuurgraad en in de afdronk citrus smaken.

Chardonnay Vol, rond, romig en fruitig. Goudgele kleur met aroma’s van ananas, banaan en meloen in de neus. Frisse, ronde
smaak met een mooie balans van ananasen perzikken. De romige textuur maakt deze wijn tot een fluweelzachte wijn.

Rood
Merlot Donkere violet kleur met roodachtige tinten. Aangename, complexe neus met rijpe zwarte kersen, pruimen en aardse
nuances. Mondvullend, soepel met rijpe, zoete fruitsmaken van pruimen en krenten. Royale, lange afdronk.

Cabernet Sauvignon Zacht, rijp en rond. Mooie donkere granaat rode kleur. Een krachtige aroma met een intense neus van
kersen, cassis en specerijen.

Rosé

Mousserende wijnen
Bottega Vino dei Poeti Prosecco Italia

€7,50

€29,50

Champagne Brut “Classic” Deutz

€13,50

€69,50

Glera Fruitig, stuivend en zacht. De heuvels van Conegliano, halverwege Venietie en de Dolomieten, zijn zeer geschikt voor
de groei van sappige Prosecco- en Muscatodruiven. Strogele kleur. Fruitig, bloemig, geuren van appel, peer en exotisch fruit.

Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir Fruitig, stuivend en zacht. De sleutel tot de uitgesproken stijl van Brut Classic, is
het gebruik van topkwaliteit druiven die o.a. afkomstig zijn van de beste grand cru’s uit het gebied rondom Marn e.

Champagne Ruinart blanc de blanc

€99,50

Moët & Chandon ice imperial

€89,50

Chardonnay Fijn en mineralig, neus van brioche en geroosterde amandelen. Zeer elegante champagne.

In de neus zeer verfrissend, veel citrus en limoen. De smaak is voller, rijper dan de geur doet vermoeden en een klein zoetje
aan het einde. . Geserveerd met ijs, aardbeien en munt. Heerlijk zomers fris!

——————Wijn van de maand——————
Rhodan Reserve Syrah Cabernet Merlot

€7,00

€27,50

Vol, fruitig en krachtig December is de tijd voor een goed glas hartverwarmende wijn. Wij zochten de wereld rond naar de
beste wijn voor deze feestelijke maand! Zoekcriteria druivenrassen; diepgang, elegante allure, vol fruit en een kruidig karakter.
Wij vonden mister perfect in Frankrijk het geboorteland van de geliefde druivenrassen van deze blend.

Witte wijnen
LA DOUCE FRANCE

——————Elzas——————
Dopff& Irion, Pinot Blanc

€6,-

€24,50

Prachtige geur van witte pruimen, citrus, perzik en een licht gerookte toon. De mooie verfijnd droge indruk zet zich voort in de
smaak, nuances van groene appel, witte peer en perzik aangevuld met citrus schil en een beetje mineralen. Ronde en zachte
smaak, goed uitgebalanceerd met een heerlijke frisheid.

Dopff& Irion, Riesling

€24,50

De smaak is delicaat en licht kruidig, maar ook rins en een hint van honing. De afdronk is rijp en rond met citrus en groene appel
en een hint mineraliteit. Een Riesling met fijne fruitigheid en een goede body, gemakkelijk te drinken.

——————Loire——————
Hubert Brochard, Sancerre

€8,50

€34,50

Sauvignon blanc zeer verfijnd met mooie indrukken van vers wit fruit en witte bloemen aangevuld met citrus en mineralen.
Mooie frisse met ronde zachte zuren. Veel nuances van appel en peer en uiteraard mineralen, citrus en viooltjes.

Hubert Brochard, Pouilly-Fume

€38,50

De Ladoucette “Baron de L”, Pouilly-Fume AOC

€89,50

Sauvignon blanc Mooie geuren van wit fruit, kruisbessen, eucalyptus, iets rokerig. Zeer mild droog en verfijnde nuances van
vuursteen, hazelnoot en perziken.

Sauvignon blanc De kleur is fonkelend geel met licht gouden glans. De geur van deze wijn heeft een subtiele aromastructuur,
verfijnd eb complex; zuivere terroir-expressie, vuursteen, prachtig fruit. De smaak heeft een vloeiende aanzet gaat over in
rijkgeschakeerd smaakvervolg; zuiver en complex, ranke structuur, elegante finale.

——————Bourgogne——————
Domaine Jean Durup Premier cru Chablis

€39,50

Chateau Meursault Savigny les Beaune Blanc

€59,50

Chardonnay Typerende volle, mineralige stijl. Tonen van appel en limoen, minuscuul botertje en iets van vuursteen.

Chardonnay Expressief in de neus met tonen van gegrilde bloemen en geel fruit. De smaak is fris en gebalanceerd met fruit
aroma’s en een beetje mineralen.

ITALIA
Cervaro Antinori, Umbrië

€72,50

Chardonnay, Grechetto Uit Umbrië komt deze superwijn van Antinori, die veel heeft van een prachtige Bourgogne. Complex
door de lagering in houten vaten. In de geur en smaak de eenheid van vanille, acaciabloemen, citrusfruit en peer gevolgd door
een volle, romige indruk in de smaak: onmiskenbaar een Chardonnay.

AFRICA
Boschendal 1685 Grand Cuvée, Stellenbosch

€7,-

€27,50

Sauvignon blanc Strogele kleur. In de geur aroma’s van kruiden en tropisch fruit met tonen van kalk en vijgen. Deze complexe
aroma’s leiden naar een romige, harmonieuze smaak met een lange afdronk vol mineralen.

Fisherhaven, Kaapkust

€27,50

Chenin blanc Tropisch, vol en rond.Een bijzondere Chenin Blanc uit Zuid Afrika. Aroma’s van perzik en peer met subtiel tropisch
fruit op het bouquet. De smaak is rijk en fris met hinten van citrus en lychee.

Aaldering, Stellenbosch

€8,-

€32,50

Chardonnay Een triomf van terroir. De Zuid-Afrikaanse zon zorgt voorrukkelijke smaken van perzik en peer in een mineralige
chardonnay. In de afdronk een pikant vleugje vanille resulterend uit de gedeeltijke houten sur-lie rijping.

ÖSTERREICH
Weingut Durnberg Weinviertel

€27,50

Grüner Veltliner Stuivend, kruidig en fris. Bleekgele kleur met groene schitteringen. Aroma’s van gele appels en citrusvruchten.
In de mond kruidige tonen met mineralen en fijne witte peper. Sappig ‘crispy’ en elegant.

Witte wijnen
NEW ZEALAND
Silver Moki Valley Marlborough

€7,25

€28,50

Bernardus Chardonnay, Monterey Country California

€44,50

Sauvignon blanc De van deze Silver Moki Sauvignon Blanc is eveneens als het plaatje, heerlijk fris en rijp van smaak met veel
nuances van granny smit appel, passievruchten en meloen.

USA
Chardonnay Licht goudgele kleur en intense aroma’s van witte bloemen acacia, exotisch fruit. Een kruidige, ronde wijn met een
lange en krachtige afdronk. Bernardus makes dreams come true!

ESPANA
Alevilla, Verdejo

€6,-

€24,50

Rueda Licht goudgeel van kleur. lichte en frisse zuren met geuren van citroen, groene appel, kiwi en peren. In de smaak venkel
en champignons.

Belondrade Y Lurton, Verdejo

€64,50

Rueda Door velen beschouwd als de beste wijn van Spanje. Dit is geen wijn maar een belevenis! De Belondrade van Lurton uit
de Rueda is gemaakt van 100% Verdejo gist en rijpt hun wijn op eikenhoten vaten. Goudgele, frisse complexe, uitgebalanceerde
wijn. Dit was de favoriete wijn van Johan Cruijff!

Casa Rojo El Gordo Del Circo, Verdejo

€37,50

Rueda Vol en Fruitig. Tropisch breed, intens en verfijnde complexiteit. De El Gordo del Circo is groen-geel van kleur en is helder.
In de neus een hoge zuurgraad waarneembaar evenals de typische verdejo aroma’s van appel, peer de typische vruchten en
verse kruiden.

Rosé wijnen
AFRICA
The Fishwives Club, Pinotage, WO Stellenbosch €6,-

€24,50

Pinotage, Vol, rond en fruitig. Tja, eerlijk is eerlijk wij vielen voor het etiket, en gelukkig ook voor de eerste slok. Met geuren
van vers rood fruit met aardbeien in de hoofdrol. Vol rond van smaak met een fruitige droge afdronk.

FRANCE
Domaines Ott By Ott, Côtes de Provence

€8,-

€32,50

€64,50magnum

Cinsault, Grenache, Syrah Stuivend, Sappig en verfijnd met geuren van limoen, perzik, en specerijen zoals kaneel. Deze rosé
is het puurst in haar soort elegant, fris en een licht kruidige afdronk.

Rode wijnen
FRANCE
Delas Freres, Côtes du Rhône, Noord Rhône

€24,50

Château Laubes, Bordeaux AC

€24,50

Clos Beauregard Pomerol, Bordeaux

€59,50

Lois Jadot, Bourgogne

€29,50

Syrah, Grenasche Diep rode kleur, met donkere schittering. Klassieke Syrah neus, met tonen van bessen, violen, zouthout en
specerijen. In de mond een volle ronde smaak met delicatie tannines.

merlot - cabernet sauvignon De kleur is een heldere granaat kleur met paarse tinten. De neus is fruitig, bloemig en complex
door geuren van rode vruchten en vanille. De smaak is mooi in balans en voldoende. Aanhoudende smaken van kersenjam en
karamelaroma.

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot Diep paarsrode kleur. Geur van zwarte bessen, pruimen, koffie en gedroogde
kruiden. Volle sappige smaak van klein zwart fruit, laurier, specerijen en vanille.

Pinot Noir Deze prachtige wijn is een typische Pinot Noir met aroma’s van kersen en zwarte bessen.
In de geur en smaakt toont de wijn een elegante kruidigheid die de wijn afmaakt. Licht gekoeld is deze wijn het lekkerste!

Rode wijnen
ESPANA
Torno El Ternero Rioja

€7,25

€28,50

Tempranillo Donker paars van kleur met tonen van vanille, viooltjes en rijpe kersen. Zacht en karamelachtig van smaak. Puur
en krachtig. Deze 100% Tempranillo ondergaat geen enkele vorm van stabilisatie om de wijn zo puur mogelijk te houden. De
wijn rust 12 maanden op Frans eiken.

Casa Rojo Priorat Granache DOQ “Maquinon”

€39,50

Granache Negra Stevig, geconcentreerd, rond en vol. Een intens fruitige, diep kersenrode wijn van 100% granache. Uit het
glas komt de geur van veel zongerijpt fruit. Kersen, aalbessen en bosbessen, maar ook de kruidigheid die typerend is voor de
granache.

ITALIA
Gabbiano Chianti Classico, Florence

€29,50

Merlot, Sangiovesa Een heerlijk Chianti boeket van vers gesnoeide viooltjes, kersenjam, zwarte peper en nootmuskaat, eik,
tabak en zoethoutaroma's. mooie indrukken van fris zwart fruit, beetje ceder hout, dikke kruiden en verfijdne tannines die de
wijn genoeg pit geven!

Tommasi Ripasso Veneto

€9,25

€36,50

Valpolicella Ripasso Supriore DOC Krachtig, rijp en fruitige. De 2e fermetatie vindt op de Amarone druivenschillen met de
methode “Ripasso”. De wijn rijpt 18 maanden in SLoveens eiken vaten van 65 hectoliter. Intens robijnrode kleur. Rijke neus met
zwarte peper en tonen rozijnen. Volle smaak, mooi uitgebalanceerd, heel intens, kruidig met een tikje zoete kersen.

Tommasi Amarone, Veneto

€69,50

Corvina veronese, Corvinone, Molinare, Rondinella Intens robijnrode kleur. Warme, rijpe geuren in de neus, intens en
verfijnd. Complexe smaak, glad, vol van kracht met heel veel kersen, noten en pruimen. Karakterstiek, rijp en fruitig.

Beni Di Batasiolo Barolo Riserva DOCG, Piemonte

€69,50

Nebbiolo Fruitig, vol en krachtig. Bemi di Batasiolo, eigendom van de familie Dogliani, is een wijnmakerij in de regio Langhe in
Piemonte.

NEW-ZEALAND
Insight, Waihopi Valley Marlborough

€33,50

Pinot Noir In de geur indrukken van zwart fruit, kruiden, beetje aards en wat bloesem. De smaak is een sensatie, vol en
complex. Deze topper mag gekoeld gedronken worden.

ARGENTINA
Alta Vista, Mendoza

€7,50

€29,50

Mauro Americano Zinfandel Reserva, California €7,50

€29,50

Malbec Krachtig, fruitig en rond. Stevige doch soepele en karaktervolle wijn deze Alta Vista Malbec. Goed uitgebalanceerde
subtiele aroma’s in de geur van rood fruit en pruimen met hints van koffie en chocolade. Een prachtig glas wijn die niet te zwaar
is.

USA
Zinfandel Zijde zacht, vol fruit en licht kruidig. In de geur heeft deze Mauro Americano Zinfandel Reserva Lodi indrukken van
rood en zwart fruit als cassis, braambes en bosbos, maar tevenstonen van zwarte peper, kruidnagel, terroir en ceder.

Dessertwijnen
Fattoria il Falchetto, Piëmonte Italië

€6,50

€14,50 (37,5cl)

Château Lamothe-Guignard

€8,-

€24,50 (37,5cl)

Moscato D’asti

Sauternes 2e Grand Cru Classé

