Witte wijnen
LANGHE BOSIO
Piemonte, Italie

Favorita

2018

€ 34,50

2016

€ 36,50

BROWN BROTHERS 1889
chardonnay
King Valley Australie
De wijn ruikt naar perzik en mandarijn, ondersteunt door de invloed van het eikenhout.
Een romige wijn met vooral veel rijpfruit, de afdronk is mooi in balans met een lange lengte

2017

€ 36,50

ESPORÃO RESERVA
Antão Vaz, Arinto, Roupeiro,
Alentejo, Portugal
Semillon
De wijn ruikt naar perzik en mandarijn, ondersteunt door de invloed van het eikenhout.
Een romige wijn met vooral veel rijpfruit, de afdronk is mooi in balans met een lange lengte

2018

€ 42,50

WAIRAU RIVER
Sauvignon blanc
Marlborough, New Zealand
Levendige wijn met een opvallende, koele elegantie en volop fruit

2018

€ 39,50

KAAIMANSGAT
Bouchard Finlayson, Zuid-Afrika

2017

€ 46,50

2017
½

€ 55,00
€ 27,50

2018

€ 55,00

In de geur exotische passie met een frisse droge smaak, lekker breed en sappig van smaak met milde zuren

ZINCK
Alsace, Frankrijk

Riesling
(biologisch)

Rijk geparfumeerde wijn, vol in smaak en afdronk. Mooi tropisch fruit
in de geur en een gekruid karakter. Een spoortje restzoet geeft de wijn vaak een soepele en ronde smaak.

Chardonnay

Een aangename, rijpe chardonnay geur met licht citrus. De smaak is complex
met frisse minerale zuren, maar ook rijpe tonen van gekonfijte citroen.

SANCERRE “La Moussiere”
Alphonse Mellot, Loire

Sauvignon blanc
(biologisch)

Deze wijn heeft een mineraal karakter en daarnaast veel concentraat
met nuances van tropisch fruit en citrus.

CHABLIS
Thierry Hamelin, Bourgogne

Chardonnay

Frisdroge Chablis met een minerale, complexe smaak. Goudgroen van kleur met een schoon en ferm karakter.

MEURSAULT “Les Grands Charrons”
Michel Bouzereau, Bourgogne

Chardonnay

Rijke, krachtige witte wijn met een stevige neus, verfijnde aroma’s van fruit,
noten, hout en een ronde afdronk. Goede balans en heel zuiver gemaakt.

2016

€ 89,50

Rosewijnen
TAVEL
Rhône, Frankrijk

grenache/clairette/cinsault

2017

€ 39,50

Smaakvol en sappig in de mond met een ronde droge afdronk, waarin ook weer rood fruit en zachte zuren terug komen.

Champagne / Prosseco
PROSECCO – CONCA D’ORO “Brut”
Droge, kwalitatief hoogstande prosecco met fijne bubbels

€ 38,50

CHAMPAGNE - Delot “Brut”
Lange rijping hierdoor veel elegantie en kwaliteit.

€ 75,00

CHAMPAGNE - Delot “Demi-sec”
Licht zoete elegante champagne.

€ 75,00

CHAMPAGNE – Delot “Rose”
Rose champagne elegant en feestelijk met fijne bubbels .

€ 82,50

Dessertwijnen
NAVARRA SARASATE
moscatel
Navarra, Spanje
Lvendig en krachtig bouquet, vol fruit en een rijke zoetheid,
in een mooi balans met frisse zuren.

glas

€

5

ROMATE

glas

€

5

glas

€ 5

Pedro ximenez

Bodegas Sanchez Romate Hnos

Zeer zoet, krenten, chocolade, koffie, noten 6 jaar oude sherry.
Kan heel goed bij chocolade,vanille of een kaasplankje
DALVA
Blend van Portugese
Gaia, Portugal (rose port)
druivenrassen
Uitbundige aroma’s zoals frambozen en aardbeien
met een florale toets. Zeer evenwichtig in zijn
fruitige zoetheid, die doet denken aan kersen, honing en grapfruit.

Rode wijnen Frankrijk
Vacqueyras
Domaine du brunely, Rhône
Krachtige, belegen wijn uit de zuidelijke Rhône.
Stevige structuur met tonen van vanille, eikenhout en rijp fruit.

2017

€ 36,50

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
Grenache 70%, mourvèdre 10% 2015
€ 72,50
“Les Clefs d'Or”
de rest bestaat uit cinsault, counoise en vaccarese
J. Deydier et Fils, Châteauneuf-du-Pape, Rhône
Krachtige Châteauneuf-du-Pape met een zacht gekruide geur en een brede,
warme smaak van gestoofd, rijp fruit. Zeer complex.
FLEURIE
Domaine Chaintreuil, La Madone beujalois
Vers fruitig, ‘granietsap’ met bloemige charme.

gamay

2018

€ 39,50

CHOREY-LES-BEAUNE
Pinot noir
“Les Beaumonts”
Arnoux Père et Fils, Chorey-les-Beaune, Bourgogne
Aangenaam rood fruit, niet te krachtig, met een milde afdronk

2014
½

€ 52,50
€ 26,50

CHATEAU RAMAFORT
Cabernet sauvignon/merlot
Les Domaines CGR, Médoc, Bordeaux
Modern gemaakte Médoc met een klassieke stijl. Soepel en vol karakter met zachte tannines.

2010

€ 62,50

2004

€ 74,50

CHATEAU LES HAUTS DE LYNCH-MOUSSAS
Cabernet sauvignon/merlot
Haut Médoc, Bordeaux
Modern gemaakte Haut Médoc jong met elegante tonen van hout en vanille.

Rode wijnen wereld
ZANDVLIET
Shiraz
Zandvliet Wynlandgoed, Zuid-Afrika
Volle wijn met een overdadige geur van rijpe bessen. Licht gestoofd karakter, klein zoetje,
kruidig, lichte houtlagering.

2015

€ 42,50

MARIA GIOANA
Barbera
Giacosa Fratelli, Neive, Italië
Aangenaam droge smaak, robuust en stevig. Perfect in balans en met een fluweelzachte afdronk.

2015

€ 42,50

VALPOLICELLA RIPASSO
Corvinna
Vivaldi Negrar DOC, Italië
Ingedroogde druiven met een volle robuuste smaak. Goed op drank mooire wijn.

2016

€ 42,50

CEPAS VIEJAS
Mencia
2016
Leon, Spanje
Aanrader (eigen import), robijnrood, robuust en stevig. Perfect in balans en met tonen van vanille .

€ 42,50

RIOJA MUGA RESERVA
Tempranillo 70%, garnacha 20%, 2015
Bodegas Muga, Haro, Spanje
graciano 5% en mazuelo 5%
½
Klassieke Rioja met zweem van vanille en houtsmaak.

€ 52,50
€ 25,00

RIBERA DEL DUERO CRIANZA
Tinto fino 90, cabernet
2014
Bodegas Arzuaga Navarro, Spanje
sauvignon 7% en merlot 3%
Mooi stevig rood fruit, karakteristiek Tinto Fino met nuances van tutti frutti, chocolade en vijgen.
Zachte vanilletonen van de houtlagering. Heerlijk zacht en romig van smaak.

€ 59,50

SONOMA COUNTY
Zinfandel
2016
€ 69,50
Seghesio Family Vineyards, Californië
Mooie aroma’s van zwart fruit, als cassis en bramen. Volle, geconcentreerde smaak, met een aansprekende frisheid.

