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

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!

Tante Pietje’s Summer Special
La Sala Red Sangria Spanje

€7,00

€27,50

Een frisse, licht mousserende en zachte rode Sangria, met aroma’s van rijp rood fruit en cassis. In de smaak vinden we
vleugjes sinaasappel, lemoen, kaneel en rood fruit.

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

Witte wijnen
LA DOUCE FRANCE

——————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.

——————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.

Louis Latour Grand Ardeche

——————Bourgogne——————
€34,50

Chardonnay De Grand Ardeche toont een mooi lichtgele kleur. De neus heeft verse amandel, abrikoos en geroosterd brood
noten. De mond is uitgebreid en genereus met vanille en brioche-aroma’s. Mooi zoetgehalte in de afdronk.

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

Ornato, Pinot Grigio Veneto

€5,50

€23,50

Pinot Grigio, Aromatisch, fris en rond. Met aroma’s van limoen en ananas is deze wijn perfect in balans door zijn frisse stijl,
maar toch rijpe tonen van tropisch fruit.

AUSTRIA

Wachau Riesling ‘Kellerberg’ Smaragd

€64,50

Riesling Beoordeeld met 95 punten in de Falstaff Gids. In de mond een rokerige, lichte pikante maar ellegante smaak.

USA

Beringer Rhine House Chardonnay, California

€34,50

Bernardus Chardonnay, Monterey Country California

€49,50

Bernardus Sauvignon Blanc, Monterey Country California

€39,50

Chardonnay, Riesling,Viognier Tropisch, romig en rond Dit is de perfecte combinatie van peer, appel en rijpe
steenvuchtaroma’s met een vleugje geroostertd eik en een klassiek rond mond gevoel met aanhoudende adronk.

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

Sauvignon Blanc, Fruitig, stuivend en aromatisch. Licht gele kleur met aroma’s van citrusfruit, kruisbessen en enkele groene
tonen van vers gemaaid gras. Deze wijn heeft smaken van grapefruit, kruisbes, citrus- en tropisch fruit en grassige tonen.

ESPANA

Bellori, Rueda

€6,50

€26,50

Verdejo Joven 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.

Belondrade Y Lurton, Rueda

€59,50

Verdejo Droog verfijnd en complex. Gemaakt van 100% Verdejo gist en rijpt hun wijn op eikenhouten vaten. Op de neus wit
fruit en licht gebrande aroma’s van deels nieuw eikenhouten vaten en in de smaak rijpheid en vetheid, maar toch voldoende
fris door de juiste balans met aanwezige zuren.
Dit was de favoriete wijn van Johan Cuijff wellicht binnenkort ook van Frenkie de Jong.

Witte wijnen
Chilli

Montgras, Reserva Chardonnay, Colchagua

€7,50

€29,50

Chardonnay, Vol, rond en fruitig. Geuren van rijpe ananas, abrikozen, vanilla en toast als gevolg van de langering op eiken
vaten. De wijn heeft een volle, ronde en romige textuur en smaken van fruit als ananas, perziken en peren en hinten van toast.

NEW ZEALAND

TomTit, Valley Marlborough

€7,50

€29,50

Sauvignon Blanc Stuivend, sappig en fris. Deze Sauvignon Blanc van TomTit is heerlijk fris en rijk van smaak met veel fruit als
meloen, passievrucht en Granny Smith appel. De smaak is aromatisch en fris met tonen van munt, lemoen en kruiden.

SOUTH AFRICA

Boschendal Grande Cuvee, Franschhoek

€32,50

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

Rosé wijnen
FRANCE
Domaines Ott By Ott, Côtes de Provence

€8,25

€33,50

Magnum €69,50

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.

Domaines Ott Chateau de selle, Côtes de Provence

€49,50

Cinsault, Grenache, Syrah, Carbernet Sauvigon Vintage is helder lichtroze kleur met rose gouden tinten, In de neus
delicate bloemige tonen en aroma’s van acaciabloesem, fruitige tonen van grapefruit, gele perzik en aalbes met een subtiele hint
van amandel. De smaak is gul met een mooie zijdeachtige textuur en tonen van steenfruit, limoen, grapefruit en een lange
afdronk met delicate specerijen.

Chateau d’Ensclans Whispering Angel, Côtes de Provence

€39,50

Cinsault, Grenache, Syrah, Vermintino Gis roze keur. Mooie rose met een auromatische bouqet, uitblinkend in mineralitet
en elegantie. Een mooi glas wijn, elegant, breed en rijk met een mooie frisheid en lichte kruidigheid. Intense smaak met aroma’s
van abrikozen, rode bessen en aardbeien. Binnen enkele jaren is dit de populairste Provence rose geworden.

Rode wijnen
FRANCE

Château Fuque De Nenin Pomerol, Bordeaux 2013

€69,50

Château D’Issan, Margaux, Bordeaux 2014

€99,50

Cabernet Franc, Merlot De druiven zijn afkomstig van de zandige kleigronden uit de oostelijke helft van de wijngaard,
evenals van de jonge wijnstokken die zijn aangepland op het hoogwaardige terroir. Na vinificatie in Bordeaux vindt de rijping
plaats in Franse eiken vaten gedurende een periode van 15 tot 18 maanden. Het resultaat is een sappige en aantrekkelijke
ronde wijn met rijp fruit en zijde zachte tannines.

Cabernet Sauvignon, Merlot Je proeft rode bessen, kersen, rozenblaadjes en tabak. Deze wijn kan uitstekend jong
gedronken worden.

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.

Bodegas Roda Reserva DOC Rioja

€59,50

Graciano, Tempranillo De wijn is zeer complex in de geur, maar een geur die veel beloofd. Veel donker fruit, vanille en een
pepertje. In de smaak die krachtig is veel tinten van vanille, kruiden en peper en zwart fruit waarvan veel bramen. De afdronk is
helemaal top, echt een geweldig glas wijn!

USA

Bernardus Pinot Noir, Monterey Country California

€37,50

Pinot Noir “Santa Lucia Highlands”, Fruitig, zacht en soepel. Intens dieprode kleur met aroma’s van rood fruit, zwarte
kersen vanille. De wijn heeft een volle smaak met hinten van rood fruit en zwarte tannines.

Rode wijnen
ITALIA

Castello Di Gabbiano Chianti Classico DOCG

€8,25

€33,50

Merlot, Sangoivese Fruitig, zacht en soepel. Het landgoed ligt in de Chianti regio dat zich uitstrekt vaan Florance in het
noorden tot Siena in het zuiden, van de Middelandse zee tot even ten westen van Arezzo.

Antinori Marchese Chianti Classico Riserva, Toscane

€59,50

Tommasi Ripasso Veneto

€38,50

Carbernet Sauvignon, Sangiovese Zeer intense robijnrode kleur met paarse highlights. Toont zeer rijpe fruitaroma’;s van
divers rood fruit, zoals kersen, frambozen en rode bessen, samen met tonen van zoethout en vanille. Ronde fruitige smaak
met een aanhoudende afdronk vol stevige tannnines.

€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

Gaja Brunello di Montacino, Toscane

€89,50

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.

Sanglovese, Een elegante Brunello met een mondvullende rijpe structuur, zwoele tannines, confiture, krudige houttonen en
een romige en spannende lengte.

ARGENTINA

Alta Vista, Mendoza

€7,50

€29,50

Malbec Krachtig, fruitig en rond. Classic vive malbec. De kwaliteit van Alto wordt ondanks het feit dat het wijnbedrijf nog jong
is, al internationaal onderkend.

KELDERSCHATTEN
RODE WIJNEN
FRANCE

Château Grand Mayne St. Emilion, Bordeaux 2015
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot

ITALIA

€109,50

Tignanello Antinori, Toscane

€139,50

Bolgheri Sassicaia 2014, Toscane

€239,50

Antinori Solaia, Toscane

€329,50

Carbernet Franc, Carbenet Sauvignon, Sangiovese
Carbenet Sauvignon, Carbenet Franc

Carbernet Franc, Carbenet Sauvignon, Sangiovese

ESPANA

Vega Sicilia Alion 2015, Ribera del Duero

€119,50

Vega Sicilia Valbuena 2014, Ribera del Duero

€159,50

Vega Sicilia Unico 2005, Ribera del Duero

€379,50

Tempranillo

Merlot, Tempranillo

Carbernet Sauvignon, Tempranillo

WITTE WIJNEN
FRANCE

Pierre Yves Colin, Saint Aubin Le Banc 2018

€109,50

Paul Pillot, Chassange Montrachet 2018

€99,50

Chardonnay

Chardonnay

ITALIA

Gaja Rossj-Bass 2016, Piemonte
Chardonnay

€109,50

