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Mousserend
Chardonnay Spumante Corte Dei Rovi, Villa Degli Olmi | Veneto, 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
Champagne Brut Veuve Clicquot | Champagne, Frankrijk | fles 62,50
Chardonnay, pinot meunier, pinot noir. 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
Blush XR Xavier Roger | Pays d’Oc, Frankrijk | fles 22,50 | glas 4,50
Cinsault, grenache. Heerlijke frisse, fruitige wijn. Geurend naar frambozen en aardbeien doet deze wijn
je verlangen naar meer.

Witte wijnen open
Viognier XR Xavier Roger | Vin de France, Frankrijk | fles 22,50 | glas 4,50
XR Xavier Roger Viognier biedt zachte geuren van bloesem, abrikoos en perzik.
Een wijnstijl die geen houtopvoeding nodig heeft en prima past tussen chardonnay en sauvignon.
Viognier is een rijzende ster in het wittewijnland.

Sauvignon Blanc XR Xavier Roger | Côtes de Gascogne, Frankrijk | fles 23,50 | glas 4,75
Heerlijke frisse witte wijn met een intense geur van citrus en zacht tropisch fruit.
Een topwijn uit de Gascogne.

Verdejo José Galo, Bodegas Rueda Pérez | Rueda, Spanje | fles 24,75 | glas 5,25
Zinderend fris en splinterend sappig. Deze wijn bestaat voor 100% uit de verdejo-druif.
Misschien wel het spannendste Spaanse wit van dit moment.

Chardonnay Thelema | West-Kaap, Zuid-Afrika | fles 32,50 | glas 6,25
Mooie, 9 maanden op Frans eikenhout gelagerde, volle witte wijn van de druiven chardonnay, viognier
en rousanne. Volle witte wijn met frisse tonen van perzik en appel met een lange vettige afdronk.

Witte wijnen per fles
Viognier Delas Frères | Zuid-Rhône, Frankrijk | fles 32,50
Intens helder bleek geel met een gouden glans. In de neus een specifieke geur van abrikoos, perzik,
exotisch fruit en citrus. De smaak is zacht en fris met in de afdronk nuances van gedroogd fruit.

Sauvignon Blanc Wild Rock | Marlborough, Nieuw-Zeeland | fles 29,50
Een feest voor wittewijndrinkers met smaak. Een ontzettend frisse en smaakvolle wijn, echte aanrader!

Grüner Veltliner Weingut Allram | Kamptal, Oostenrijk | fles 30,–
Verfrissende, droge witte wijn met kruidige tonen. Smaakvol wit uit Oostenrijk met een zachte afdronk.

Chardonnay Mas des Mas Limoux | Limoux, Frankrijk | fles 39,50
De kleur goudgeel met strogele tinten. De aroma’s typeren zich door fruitige tonen van tropisch fruit
en ananas, aangevuld door geuren van hazelnoot, toffee, vanille en getoast brood. Deze wijn heeft een volle,
ronde smaak met een aangenaam aanwezige frisheid. Een mooie balans in enerzijds fruitige tonen
en anderzijds zijn stevig ‘hout’-karakter.

Garganega Bianco PassioneSentimento, Pasqua | Veneto, Italië | fles 29,75
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.

Riesling Donatushof, Weingut Michael Frank | Mosel, Duitsland | fles 27,50
Complexe geuren van mineraliteit, appel, perzik en citrusfruit. Het is een droge Riesling,
met een zeer lange afdronk.

Manzoni Bianco Serafini & Vidotto | Veneto, Italië | fles 38,50
Kruising tussen Pinot Bianco en Riesling, genoemd naar de kweker ervan, Luigi Manzoni.
Manzoni herken je aan zijn frisheid en heeft een mooi floraal karakter, met ook wat mineraliteit.

Sancerre Les Fondettes, Maison Sauvion | Sancerre, Frankrijk | fles 38,–
Sauvignon Blanc. 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.

Chardonnay Bernardus | Monterey County, Californië, Verenigde Staten | fles 55,–
Bernardus winery is eigendom van de Nederlander Ben Pon. De chardonnaydruiven worden verbouwd in de
kuststroken van het koele zeeklimaat in Californië. Het ontstaan van de smaak is te danken aan de rijping
op eikenhouten vaten en het zwoele karakter van de druif. Bernadus Chardonnay heeft een volle zachte
smaak met een vettige afdronk.

Rode wijnen open
Shiraz XR Xavier Roger | Vin de France, Frankrijk | fles 22,50 | glas 4,50
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!

Nero d’Avola Fantascia | Sicilië, Italië | fles 23,50 | glas 4,75
Een smaakvol glas wijn met een nadruk op het donkere fruit zoals bramen en frambozen. Een hint van kruiden
zorgt voor een mooie balans.

Malbec Reserva Finca el Origen | Mendoza, Argentinië | fles 27,50 | glas 5,50
De wijn heeft een breed en boeiend aroma. Hierin zijn te geuren te ontdekken van pruimen, morellen, vijgen,
gedroogde abrikoos en delicate tonen van viooltjes. Door de lichte houtrijping zijn tonen van vanille, toast
en karamel te herkennen. De smaak is complex en vol met een goede structuur en mooie concentratie. Door
de perfecte balans tussen de rijpe tannines en milde zuren heeft deze wijn een aangename en lange afdronk.

Valpolicella Ripasso Mara, Cesari | Veneto, Italië | fles 36,– | glas 6,50
Rondinella, molinara. Mara is een Valpolicella Classico Superiore, welke in november na de oogst verrijkt
wordt met druivenschillen afkomstig van amaronewijn. Door toevoeging van de druivenschillen ontstaat
een tweede gisting, die op de schilletjes van de amaronedruiven plaatsvindt. Dit is een gebruik dat alleen
in de streek Veneto wordt toegepast. De wijn gaat na de tweede gisting op grote fusten voor een periode
van 6 tot 8 maanden en vervolgens worden de flessen ripassowijn 4 tot 6 maanden horizontaal opgeslagen
voordat zij verkocht mogen worden. Het resultaat is een volle stevige rode wijn met een zachte ontwikkelde
smaak en afdronk.

Rode wijnen per fles
Garnacha & Syrah Prados Fusión | Campo de Borja, Spanje | fles 25,–
Een zeer aangenaam glas fruitige rode wijn uit Spanje. Een mooie paarsrode kleur, met in de neus rijp
zwart fruit en kruiden zoals kaneel en peper, en wat bloemigheid. De smaak is aangenaam, een treffende
mix tussen friszoetig fruit en aangenaam zuur.

Pinot Noir Despres | Paarl, Zuid-Afrika | fles 28,50
De kleur van deze pinot noir is licht van kleur met een iets bruinige gloed over zich. In de neus heeft hij
een rokerig doch fruitig karakter en dit zet ook door in zijn smaak. Daarbij heeft deze wijn in zowel de geur als
in de smaak mooie houttonen. Rijpe tannine met harmonieuze zuurstructuren. Mooi op kamertemperatuur,
maar ook bijzonder wanneer hij licht gekoeld wordt.

Primitivo Devinis, Candido | Puglia, Italië | fles 29,50
Deze wijn is geurig met fruit en mediterrane kruiden. De smaak is mooi vol met rood en zwart fruit,
een zachte structuur en een afgeronde droge afdronk.

Rioja Raiza Reserva, Vicente Gandía | Rioja, Spanje | fles 37,50
Intense smaak, zwoel met aardse tonen en een hele fijne afdronk. Deze Riojawijn heeft in totaal
24 maanden houtlagering gehad en vervolgens ook nog eens 18 maanden flesrijping. De tempranillodruiven zijn handmatig geoogst. Smaakmakend.

Chimères Château Saint-Roch | Rousillon, Frankrijk | fles 35,–
Grenache noir, carignan, syrah. Château Saint-Roch Chimères is een prachtige wijn met in de geur kersen
en kruidigheid. In de smaak rijpe bramen, zoethout, kruiden en zwarte peper. Soepele tannines met
een mooie lange afdronk.

Barrel Selection Florence, Aaldering | Stellenbosch, Zuid-Afrika | fles 40,–
Limited edition gemaakt van shiraz, cabernet sauvignon, merlot en pinotage, allemaal apart opgevoed
in Franse, eikenhouten vaten van 225 liter. Na gemiddeld 24 maanden rijpen zijn de wijnen geblend en zo
ontstaat deze rijke, kruidige wijn. Een stoere wijn met smaken van cassis en cederhout en een lange afdronk.

Dessertwijnen
Moscatel Oro Floralis, Torres | Penedes, Spanje | glas 4,25
Moscatel de Alejandría. 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.

Tawny Port Reserve Dona Antonia, Ferreira | Douro, 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 | Jerez, 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.

Banyuls Bila-Haut, M. Chapoutier

| Rousillon, Frankrijk | glas 4,75
Grenache noir. 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 purechocoladedesserts.

