Huiswijnen

Wit
Kiphu, Central Valley Chili

€5,00

€22,50

Coral Reef, Murray-vallei Australië

€5,00

€22,50

Khipu, Central Valley Chili

€5,00

€22,50

Coral Reef, New South Wales Australië

€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-Semillon Zacht, fruitig en soepel. Mooi helder met gouden kleurenen een groene tint. In de neus mooie
aroma’s van citrusvruchten en een vleugje vanille. De smaak is evenwichtig en soepel met een goede body en tonen van wit
fruit.

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.

Shiraz-Cabernet Sauvignon Zacht, soepel en kruidig. Intens, robijnrood van kleuur. Met aroma’s van kruiden, kersen,
zwarte bessen, groene paprika, zouthout en eikenhout. De smaak is mooi rond met soepele tannines.

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

Champagne Armand De Brignac Brut Gold

€349,50

Moët & Chandon ice imperial

€89,50

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

Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir Fruitig, stuivend en zacht. Deze Champagne werd onlangs met 98 uit 100 punten
uitgeroepen tot werelds beste Champagne in een blindproeverij.

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
LA DOUCE FRANC

——————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.

——————Lanquedoc-Roussillon——————

Domaine de Sainte Cecile, Viognier

€7,25

€28,50

Viognier, In de geur meloen, perziken en abrikozen. De smaak is zacht en zeer verfijnd, mooie stuctuur en een beetje bloemig.
De mooie frisse bloesem komen je tegemoet en in de afdronk juist weer volheid.

Chateau Haut Gleon Corbieres Blanc

€42,50

Grenasche Blanc, Roussanne, Vermentino, Mineralig, rond en fruitig. De neus is elegant met peer en vanille tonen. De
smaak is mooi mineralig, fris en perfect in balans met de lange afdronk.

——————Loire——————

Hubert Brochard, Sancerre

€36,50

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

€39,50

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

Chateau du Nozet Baron de L, Pouilly-Fume AOC

€99,50

Sauvignon Blanc, Aeomatisch, elegant en puur. Is fonkelend geel met een licht gouden glans, In de geur subtiele, verfijnde en
complexe aroma’s van fruit. Baron de L is zuiver van smaak en in balans met een bijzonder elegante afdronk.

——————Bourgogne——————
Regnard Chablis, Saint Pierre AOC

€44,50

Chateau Meursault Savigny les Beaune Blanc

€59,50

Chardonnay Mineralig rond en fruitig. Chablis is toch wel de ultieme comfort zone van de chardonnay.

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
Mauro, Chardonnay Organic Puglia IGT

€7,50

€29,50

Chardonnay Tropisch, romig en vol. Wie kent hem niet? “ABC Anything, but Chardonnay”… nou vergeet het maar! Deze druif is
weergaloos en een tijdloos mode icon. Een gul en rijk karakter vol warmte dat zich uit in tropische sferen met een romige
afdronk.

Crudo, White Organic, Sicilië

€28,50

Cattarratto, Zibibbo Auromatisch fruitig en vol. Crudo White Organic is een biologische Zuid-Italiaanse wijn gemaakt van twee
inheemse Siciliaanse druivenrassen: Cattarratto en Zibibbo.

AFRICA
Aaldering, Stellenbosch

€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.

Witte wijnen
NEW ZEALAND
Silver Moki Valley Marlborough

€7,50

€29,50

Bernardus Chardonnay, Monterey Country California

€49,50

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
Bellori, Rueda Verdejo Joven

€6,50

€26,50

Rueda Stuivend, fruitig en fris. Deze wijn is vers van de pers, super stuivend en kraakhelder. Met mooie tropische tonen zoals
wij deze verwachten van een Rueda.

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.

Casa Rojo El Gordo Baixas La Marimorena Alberino

€34,50

Albarino Gele kleur, met een mooi glanzend en groene tint. Herbal van aroma’s, geuren van citrus en duidelijke noten van
appels en peer. Fris en fruitig in de mond, evenwichtige zuurgraad, ronde en gestructureerd.

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

€8,25

€33,50

€67,50magnum

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
Château La Croix de Gay Pomerol, Bordeaux 2010

€109,50

Château Grand Mayne St. Emilion, Bordeaux 2015

€99,50

Château D’Issan Margaux, Bordeaux 2014

€109,50

Château Marquis de Terme Margaux, Bordeaux 2010

€74,50

Château Pech Redon La Clape du Languedoc-Roussillon

€29,50

Merlot, Carbenet Franc

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot

Cabernet Sauvignon, Merlot Je proeft rode bessen, kersen, rozenblaadjes en tabak. Deze wijn kan uitstekend jong
gedronken worden.
Cabernet Sauvignon, Merlot Krachtig en intens,iep paarsrode kleur. De wijn ruikt naar bloemen en kersen met de smaak van
vanille. De tannines zijn subtiel en rond. De afdronk is fris met veel lengte en de smaak van laurier, zouthout en drop.
Syrah-Cincault Vol en rijk donker van kleur. Jaar in jaar uit een wijn die geprezen wordt. Warm, vol, mineraal, rijp en toch fris.
Rozemarijn, laurier, jeneverbes, wilde venkel. Door de struiken heen proef je overweldigend rijp rood fruit.

Rode wijnen
ESPANA

Torno El Ternero Rioja

€7,50

€29,50

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.

Casa Rojo Ladron D.O. Bierzo

€44,50

Mencia Deze heeft geen houtrijping, enkel op de fles wat deze wijn puur maakt. Stevige neus met aroma’s van wilde kruiden,
peper en vuursteen, In de mond stevige tannines met hoge zuurgraad. Complexe een hoogwaardige wijn.

MMM Machoman Monastrell

€37,50

Monastrell Met zijn opvallende etiket heeft deze 100% monastrell vier maanden eiken gehad en heeft een diepe granaat kleur
en paarse hinten. Rood en zwart fruit met minaralen van noten van balsamico verschijnen in de neus. In de mond fris en
zijdeachtig, waardoor een gevoel van volume en zoete tannines naar voren komen.

ITALIA

Crudo, Red Organic, Sicilië

€7,-

€27,50

Cabernet Sauvignon, Nero D’Avola Zijde zacht, zwoel en fruitig. Een biologische blend. Deze wijn is een echte
allemansvriend door de geliefde Zuid-Italiaanse stijl van deze tijd.

Il Conte, Montepulciano Organic, D’Abruzzo DOC

€29,50

Tommasi Ripasso Veneto

€38,50

Montepulciano d’Abuzzo Krachtig, intens en fruitig. Een charmant glas rood niet alleen een weerspiegeling van terroir, maar
ook van Italianen zelf…….

€9,50

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

€79,50

Beni Di Batasiolo Barolo Riserva DOCG, Piemonte

€79,50

Tignanello Antinori, Toscane

€139,50

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.
Nebbiolo Fruitig, vol en krachtig. Bemi di Batasiolo, eigendom van de familie Dogliani, is een wijnmakerij in de regio Langhe in
Piemonte.
Carbenet Franc, Carbenet Sauvignon, Sangiovese Intense robijnrode kleur. De smaak is mondvullend en fluweelzacht met
een complexe structuur en kent rijp fruit, zachte tannines en fraaie zuren.

ARGENTINA

Big Game, Mendoza

€7,50

€29,50

Mauro Americano Zinfandel Reserva, California €7,50

€29,50

Malbec-syrah Krachtig, robuust en intens. Wij noemen dit een wijn met mes en vork… vol, rond en geconcentreerd. Intens
veel diepgang met een prachtig rijp karakter. Een allemansvriend met een grote aantrekkingskracht voor vele.

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
Bottega Moscato Il Vino Del Amore, Veneto Italië

€7,50 (2,0cl)

Thelema Muscat, Westerncape, Zuid Afrika

€19,50 (37,5cl)

Een licht zoete mousserende dessertwijn.

“Vin de Hel”Muscate Late Harvest

€7,50

