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

€34,50

Hubert Brochard, Pouilly-Fume

€38,50

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

€89,50

Piere Clémant, Menetou-Salon

€29,50

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.

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.

Sauvignon blanc Een droge, aromatische smaak, lekker fris met mineralen. De geurige afdronk blijft lang en prettig nahangen.

Mousserende wijnen
Villarnau Penedes Spanje

€7,50

€29,50

Cava Brut Reserva Kristalheldere bleekgele kleur met een gouden gloed. Frisse mousserende wijn met een fruitige geur en
fijne mineraliteit. Lichte tonen van citrus, groene appels en een vleugje anijs. De smaak is fruitig en droog met een milde
zuurgraad. Een aangenaam zachte afdronk.

Bottega Gold Treviso Italië

€42,50

Prosseco De kleur is bleek geel met een licht gouden gloed. In de geur een volle fruitige aanzet met een zachte hint van
almond. In de smaak is hij Fris, droog en fruitig. Een kleine hint van almond in de afdronk.

Champagne Ruinart R. De Ruinart

€13,50

€74,50

Een zachte en volle champgne. Deze champagne van Ruinart wordt gekenmerkt door de doordringende geur van wit fruit.

Champagne Ruinart blanc de blanc

€99,50

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

Moët & Chandon ice imperial

€89,50

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!

Witte wijnen
NEW ZEALAND
Insight, Waihopi Valley Marlborough

€7,50

€29,50

Sauvignon blanc Gemaakt door voormalig hoofd wijnmaakster van Cloudy Bay. Deze loepzuivere Sauvignon Blanc bevestigt
waarom Nieuw-Zeeland het zo goed doet met deze druif. Een frisse, exotische witte wijn die je doet verlangen naar het voorjaar

USA
Bernardus Chardonnay, Monterey Country California

€39,50

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!

ITALIA
Cervaro Antinori, Umbrië

€72,50

Estrosa, Piëmonte

€24,50

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.

Favorita Deze wijn heeft een mooie licht gele kleur. In de smaak tonen van citrus en een lichte kruidigheid afkomstig van de
Favorita druif. Naast een licht vetje in de smaak ook een mooie frisheid en een aangenaam licht bittertje.

ÖSTERREICH
Esterhazy, Burgenland

€26,50

Grüner Veltliner Een frisse neus en exotische aroma’s van appel, peer en grapefruit, aangevuld met kruidige pepertonen. De
levendige zuurgraad is perfect in balans met het frisse karakter van de wijn. Een genot om te drinken.

Rosé wijnen
FRANCE
Saint Roch, Languedoc-Roussillon

€6,-

€24,50

€49,50magnum

Domaines Ott By Ott, Côtes de Provence

€8,-

€32,50

€64,50magnum

Grenache, Mourvèdre mooi licht van kleur en zeer vol van smaak. In de neus heeft deze Saint-Roch rosé een frisse zuiveltoon
met rood fruit. In de mond is de wijn vol fruit met aroma`s van aardbei en framboos.

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
Château de Panary, Côtes du Rhône

€24,50

Cuvee de Vatican, Châteauneuf-du-pape

€49,50

Château Laubes, Bordeaux AC

€25,50

Syrah, Carignan Een klassieke neus van donkere kersen, pruimen witte peren en cederhout. Rijpe tannines en intense afdronk.

Grenache, Syrah, Mourvèdre, cinsault Diep donkere paarse kleur. De geur is intens met rode vruchten. Mooie balans van
zacht en krachtig. Zeker een aanrader!

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.

Clos Beauregard Pomerol, Bordeaux

€59,50

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.

Lois Jadot, Bourgogne

€29,50

Pinot Noir Deze prachtige wijn is een typische Pinot Noir met aroma’s van kersen en zwarte bessen.

Rode wijnen
ESPANA
Torno El Ternero Rioja

€7,-

€27,50

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.

Monteabellon Crianza

€34,50

Tempranillo De rode houtgerijpte Ribera del Duero Crianza is geheel uit Tempranillo geperst, heeft een dieprode kleur en een
mooie kruidige neus met tonen van kersen, mokka en vanille.

ITALIA
Gabbiano Chianti Classico, Florence

€7,50

€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!

Spada

€33,50

Valpolicella Ripasso Deze wijn is robijn kersenrood met stevige aroma's van rijpe rode vruchten. De bescheiden houttoets, de
verfijnde kruidigheid en mooie lengte maken van deze Valpolicella een geweldige begeleider van pasta's en niet te zwaar bereide
vleesgerechten en hardere kaassoorten.

Masi Brolo Campofiorin, Verona

€47,50

Corvina, Rondinella, Oseleta Een schitterende, zeer geconcentreerde wijn gemaakt volgens de ripasso techniek. Doordat de
wijn voor een tweede keer vergist is op ingedroogde druiven heeft de wijn extra veel kracht en smaken van bessen cacao en
vanille.

Tignanello Antinori

€129,50

Sangiovese Zeer bijzonder met in de geur complexe en harmonieuze aroma’s van rijp rood fruit, vanille en zoethout.
Mondvullende en fluweelzachte smaak met een complexe structuur.
Het evenwicht in smaak wordt bepaald door het rijpe fruit, zachte tannines en fraaie zuren. Wauw!

NEW-ZEALAND
Insight, Waihopi Valley Marlborough

€34,50

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
Dona Paula, Mendoza

€7,50

€29,50

Malbec Kleur van intens Violet. In de geur indrukken van noten, rood fruit en geroosterd eiken.
Een perfecte balans tussen elegantie en kracht. Zachte tannines en een volle afdronk.

Dessertwijnen
Fattoria il Falchetto, Piëmonte Italië

€6,-

€13,50 (37,5cl)

€8,-

€24,50 (37,5cl)

Moscato D’asti

Château Lamothe-Guignard
Sauternes 2e Grand Cru Classé

Rode Port
Kopke Colheita 1989, Portugal
Kopke Colheita 1982, Portugal
Kopke Vintage 1977, Portugal
Nieport Vintage 1977, Portugal

€6,75
€11,75
€99,50
€99,50

