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Mousserend
Corte Dei Rovi Chardonnay Spumante | Italië | fles 25,– | glas 5,–
Een mooi zachte frisheid met de bekende chardonnay-rondeur zorgen voor een zeer plezierig glas wijn.
De bijzondere vorm van de fles zal iedereen opvallen, waarna het glow-in-the-dark-etiket de verbazing topt!

Champagne
Veuve Clicquot Brut | Frankrijk | fles 62,50
Zowel in uiterlijk als in smaak is Veuve Clicquot Brut opvallend en uitermate stijlvol. Door de volle,
stevige structuur en de rijke, complexe smaak is het serieus genieten. Smaakmakend, in balans
en een lange afdronk. Een echte champagne voor de connaisseur!

Rosé wijn open
XR Blush | Frankrijk | fles 18,75 | glas

3,75
Heerlijke frisse, fruitige wijn. Geurend naar frambozen en aardbeien doet deze wijn je verlangen naar meer.

Witte wijnen open
XR Chardonnay | Frankrijk | fles 18,75 | glas 3,75
Gulle chardonnay met een lichte houtrijping, verre van saai. Blijft heerlijk fris. Smaakmakend genieten.

XR Sauvignon Blanc | Frankrijk | fles 21,- | glas 4,25
Heerlijke frisse witte wijn met een intense geur van citrus en zacht tropisch fruit.
Een topwijn uit de Gascogne.

José Galo Rueda Verdejo | Spanje | fles 23,50 | glas 4,75
Zinderend fris en splinterend sappig. Deze wijn bestaat voor 100% uit de verdejo-druif.
Misschien wel het spannendste Spaanse wit van dit moment.

Baglio al Sole Pinot Grigio | Italië | fles 24,50 | glas 5,–
Volfris uit Friuli, gemaakt van de klassieke en delicate druif pinot grigio. Harmonieus en fruitig,
met precies de juiste balans tussen fris & vol. Heerlijke, elegante wijn.

Witte wijnen per fles
Excelsior Viognier | Zuid-Afrika | fles 24,50
Een heerlijke, complexe smaak, met iets van citroen en perzik. Een elegante geniet-wijn bestaande
uit 100% viognier.

Manoir Grignon Chardonnay | Frankrijk | fles 25,75
Een weelderige witte wijn met tonen van vers exotisch fruit, perzik, meloen, boter, noten en
een lichte toets van eikenhout. Een van onze eigen favorieten.

Wild Rock Sauvignon Blanc | Nieuw-Zeeland Marlborough | fles 27,50
Een feest voor wittewijndrinkers met smaak. Een ontzettend frisse en smaakvolle wijn, echte aanrader!

Weingut Allram Grüner Veltliner | Oostenrijk | fles 28,50
Verfrissende, droge witte wijn met kruidige tonen. Smaakvol wit uit Oostenrijk met een zachte afdronk.

Passimento Bianco | Italië | fles 29,–
Bijzondere witte wijn uit Veneto met intense smaak en aroma’s. Zachte tannines en een ronde
en soepele afdronk. Een hommage aan Verona, de stad van Romeo en Julia.

Con un Par Albarino | Spanje | fles 32,–
Witte wijn met een heel eigen, energiek en verfrissend karakter met veel geuren en smaken.
De mooie zuurgraad zorgt voor pit en de juiste balans. ‘Con un Par’ is Spaans voor ‘Met een paar’.

M. Chapoutier Domaine des Granges de Mirabel, Viognier | BIO | Frankrijk | fles 32,50
Michel Chapoutier is de pionier van de biodynamische wijnbouw in de Rhône. Hij wordt gezien
als één van Frankrijks meest gerespecteerde wijnmaker. De biologische viognier heeft in de neus
tonen van abrikoos en perzik. Rond en fris, zoals een viognier bedoeld is.

Batasiolo Roero Arneis | Italië | fles 35,–
Wijn van een typische druif de ‘Arneis’ uit Piemonte. Strogele kleur met licht oranje parfum.
Fris, fruitig bouquet met een vleugje hooi. De smaak is droog met een aangenaam bittertje.
Ook wel de witte barolo genoemd.

Les Fondettes Sancerre | Frankrijk | fles 38,–
De neus is ingetogen met geuren als citroen, limoen, kruisbessen en buxusstruiken. De smaak van
Les Fondettes Sancerre is expressief. De hoge zuurgraad zorgt ervoor dat deze wijn een geweldige
afdronk heeft. De vinificatie van deze smaakmakende sancerre gebeurt geheel op traditionele manier.

Victor Berard Meursault | Frankrijk | fles 49,50
Ervaar hoe chardonnay kan smaken! Deze prachtige witte wijn is afkomstig uit de Bourgogne.
Mooi rond en vet in de mond. In de neus: bloemen, vanille, hazelnoot en boter, met een mooie frisheid
in de afdronk. Deze wijn is meer dan de moeite waard!

Rode wijnen open
XR Shiraz | Frankrijk | fles 18,75 | glas 3,75
Qua karakter voller en dikker dan de doorsnee syrah die je normaal in het Zuiden van Frankrijk proeft.
In de smaak een subtiele tik eiken met stevig fruit, zwarte peper en chocolade. Heerlijke rode wijn,
een echte aanrader!

Rocca Dolcetto Merlot | Italië | fles 22,50 | glas 4,50
Fraai voorbeeld van hoe een traditioneel Italiaans wijngebied, de Piemonte, met innovatie haar vleugels
uitslaat. De aloude Piemonte-druif dolcetto is verbonden aan een relatieve nieuwkomer in dit gebied,
de merlot. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe open stijl Piemonte, rood met een goede structuur,
rode bessen, kers en licht tabak.

Rocca Don Ernesto Negroamaro | Italië | fles 23,50 | glas 4,75
Intens maar toch toegankelijk. Zwoel en rijp fruit, met een lichte houtlagering.
Smaakmakend rood uit Italië.

Hoya de Cadenas Reserva Privada | Spanje | fles 25,50 | glas 5,25
Deze prachtige Reserva Privada heeft 14 maanden houtlagering gehad. Hij heeft een bouquet
van rood fruit en cacao. De smaak is medium bodied met structuur en duidelijke tannines.
Een echte eetwijn! Niet voor niets bekroond met 3 medailles. Aanrader!

Rode wijnen per fles
Baron von Maydell Spätburgunder | Duitsland | fles 25,50
Het boeket van deze pinot noir prikkelt met een pittige toon en doet denken aan bramen en rijpe kersen.
Op het gehemelte is hij fluweelzacht, met een lange afdronk.

Barricone Primitivo di Puglia | Italië | fles 27,50
Met de hand geplukte druiven uit de hak van Italië, een volwarme zon in de zomerdagen, met een koele
nachtelijke wind vanuit zee. Een combinatie die zorgt voor spanning in de wijn, een juiste balans tussen
rijpheid, zachte tannines en een mooie subtiele frisheid met een flinke vleug vanille door de houtopvoeding.
Bekroond met meerdere medailles op diverse wijnconcoursen.

Ripasso Valpolicella Classico Superiore Le Preare | Italië | fles 29,–
Een krachtige en volle smaak met gerijpt rood fruit. Vol en rijk van karakter met iets van kruiden,
chocolade en pruimenjam. Ontdek nu zelf hoe Ripasso ook kan smaken en proef de elegante kracht
van een klassiek gemaakte klassewijn!

Raiza Reserva Rioja | Spanje | fles 30,–
Intense smaak, zwoel met aardse tonen en een hele fijne afdronk. Deze rioja-wijn heeft in totaal
24 maanden houtlagering gehad en vervolgens ook nog eens 18 maanden flesrijping. De druiven
van de wijn zijn handmatig geoogst. Smaakmakend.

Finca La Linda Old Vines Malbec | Argentinië | fles 32,–
Gemaakt van 30 jaar oude wijnstokken door het befaamde wijnhuis Luigi Bosca. Volle en sappige smaak
waarbij het evenwicht tussen de zuren en tannines mooi in balans zijn.

Zensa Nero d’Avola | BIO | Italië | fles 32,50
Een heerlijke wijn gemaakt van uitsluitend biologisch geteelde druiven. De stokken zijn 20 tot 35 jaar oud.
Alle druiven worden met de hand geplukt. Diep donkerpaars van kleur en intense aroma’s van blauwe
bessen en bramen. Zijdezacht, kruidig met tonen van zwarte peper en pure chocolade en een lichte
ondertoon van vanille. De tannines zijn elegant en de afdronk lang en fruitig.

Barbera d’Alba Enrico Serafino | Italië | fles 34,–
De smaakvolle wijn heeft een klassieke vergisting ondergaan. Warm, vol en evenwichtig met de typische
barbera-frisheid. De kleur van deze Barbera d’Alba is robijnrood met een paarse weerschijn.

Belpoggio Rosso di Montalcino DOC | Italië | fles 37,50
Absolute Italiaanse topwijn. De wijn is medium robijnrood van kleur, met een paarse toets.
Uitbundig, kruidig en fruitig van geur met een impressies van bosbessen, kersen en vanille.

Pomerol Le Seuil de Mazeyres | Frankrijk | fles 42,50
Een elegante en delicate rode wijn. Hij is smaakvol en goed in balans. De wijn bevat tinten van rijp
zwart fruit en zachte tannines. Deze pomerol bestaat uit merlot en cabernet franc. Een absolute topwijn
en niet voor niets een ‘Grand Vin de Bordeaux’! Uit het topjaar 2015.

Barolo Enrico Serafino | Italië | fles 47,50
In de geur ongrijpbaar verfijnd, intens, met tonen van drop, tabak, vanille en vruchten. Deze rode wijn
is krachtig, imponerend maar ook elegant, streng en fluwelig. Deze top barolo van Enrico Serafino
bestaat voor 100% uit de nebbiolo-druif en heeft een zeer nauwkeurige selectie van druiven ondergaan.
De wijn heeft 2 jaar op foeders – grote houten vaten – gerijpt en vervolgens minstens 1 jaar op fles.

Amarone Della Valpolicella Fratelli Giuliari | Italië | fles 55,–
De edele druivensoorten corvina, corvinone, rondinella & molinara zijn met de hand geplukt op een perfect
rijp moment waarna de familie alleen de mooiste trossen druiven selecteert, en deze 100 dagen laat drogen
in houten kistjes op de zolder van het domein. Hierna komt een traditionele vergisting op houten vaten,
gevolgd door een rijping in barriques. Uiteindelijk een juiste flesrijping maakt deze amarone het summum
van Italiaanse wijn.

Dessertwijnen
Torres Moscatel Oro Floralis | Spanje | glas 4,25
Verrassende halfzoete dessertwijn. Mooie goudbruine kleur met donkere honinggele edelsteentinten.
Deze dessertwijn vertoont in al haar grootheid de fruitige, bloemige en kruidige aroma’s van de moscatelsoort.

Ferreira Dona Antonia Reserve Tawny Port | Portugal | glas 4,50
7 Jaar op vat gerijpte port. Karakter met tonen van zuidvruchten, noten en eikenhout.
Heerlijke, smaakmakende port van porthuis nummer 1 ‘Ferreira’.

Pedro Ximenez El Candado | Spanje | glas 4,75
Superfijne en mythische wijn met een prachtige donkere mahoniekleur. De smaak is heel zacht en fluwelig,
met tonen van pruimen en een lange afdronk. Een absolute must have aan het einde van de avond.

M. Chapoutier Banyuls

| Frankrijk | glas 4,75
Impressies van zwart, maar ook gestoofd fruit en cacao. De smaak van deze dessertwijn is zondoorstoofd
en met fijne tannines. De smaak blijft mooi hangen. Heerlijk bij pure-chocoladedesserts.

