WITTE WIJNEN

RODE WIJNEN

MOUSSEREND

PINOT BLANC 26.5

RIOJA CRIANZA 31.0

CLASSIC CAVA BRUT 26.5

Cave de Turckheim | Frankrijk, Elzas
Een echt sappige, loepzuivere wijn met een zachte frisheid, met in
de neus tonen van wit fruit als appel, peer en perzik. De smaak is
fruitig met een ondertoon van bloemen. Neutrale, zacht frisse wijn
met volop sappigheid.

Heredad de Baroja | Spanje, Rioja
Intens diep paarsrood van kleur. In de geur zwart fruit en tonen
van nieuw hout welke samen zorgen voor een harmonieus
bouquet. De smaak is wederom complex met veel zwart fruit en
de rijke afdronk is niet alleen intens, maar ook zacht en met een
elegante frisheid.

Vallformosa | Spanje, Penedès
Sprankelende Cava met fijne, zachte bubbels. Aromatisch en
verfrissend, met aroma’s van groene appel, citrus, verse kruiden
en bloesem. De afdronk is friszuur en fruitig. Heerlijk om mee te
beginnen als aperitief.

PRIMITIVO APPASIMENTO REALE 32.5

Cave de Turckheim | Frankrijk, Elzas
Een prijswinnende bubbel die grotendeels gemaakt wordt van
Pinot Blanc. Hij is zacht fruitig van smaak en heeft een aangename
mousse

SAUVIGNON BLANC 29.0

The Ned | Nieuw-Zeeland, Marlborough
Sauvignon Blanc wijnen uit de Marlborough streek zijn van
ongekend niveau. Deze wijn van The Ned is een zeer
uitgesproken en kruidige wijn, met frisse zuren en duidelijk
herkenbare aroma’s van tropisch fruit en buxus.

CHENIN BLANC RESERVE 33.0

Ken Forrester | Zuid-Afrika, Stellenbosch
Harmonieuze goudgele wijn met aroma’s van gebakken appel en
honing. Een mondvullende combinatie van rijp fruit en elegante
houtrijping in harmonie met frisse zuren en een minerale afdronk.

RIESLING TROCKEN 34.5
Bassermann-Jordan | Duitsland, Pfalz
Heldere lichtgoude kleur met een verfrissende smaakstijl. Aroma’s
van witte perzik en abrikoos zijn te ruiken in het glas. In de smaak
komen tinten van steenfruit naar voren, gecombineerd met tonen
van citrus. Een wijn met een mooie zuurgraad.

SANCERRE LE VAL DORÉ 39.5

Pierre Lavigne | Frankrijk, Sancerre
Een fraaie biologische Sancerre. Met in de geur een
aantrekkelijke combinatie van rijp fruit en frisse citrustonen.
Elegant en intens van smaak met tonen van groene appel, citrus
fruit en een aanhoudende levendige frisheid.

CHABLIS PERMIER CRU LES VAUDEVEY 49.5
Domaine Laroche | Frankrijk, Chablis
Bleekgeel van kleur, in bouquet en smaak komt wit fruit naar
voren waarbij de pittige mineraliteit fraai combineert met een
elegante structuur die zorgt voor een heerlijke afdronk.

WIJN PER GLAS
Wekelijks openen wij een van onze favoriete wijnen,
die u dan per glas kunt bestellen.
Ons bedienend personeel vertelt u er graag meer over.

Torrevento | Italie, Puglia
Mooie wijn gemaakt van primitivodruiven, welke laat worden
geoogst en vervolgens licht gedroogd. Dit maakt de wijn intens
en vol, met licht zoete tonen. Diep robijnrood van kleur en in de
afdronk een mooie kruidige toets. Een Italiaans pareltje.

MALBEC 33.0

La Mascota | Argentinie, Mendoza
Dieprode kleur met toetsen van violet. In de smaak aroma’s van
cassis en frambozenconfituur en een elegante toets van
geroosterde peper. De wijn is stevig en complex met een lange
afdronk.

SHIRAZ 35.0

De Grendel | Zuid-Afrika, Coastal Region
De neus biedt aroma’s van parfum, viooltjes en peper. Een zachte
aanzet met lagen kruidnagel, nootmuskaat en warme kruiden,
ondersteund door een hartige en vlezige afdronk.

BARBERA D’ALBA MUCH 35.5
Prinsi | Italie, Piemonte
De Barbera van deze producent is steviger dan menig andere
Barbera met deze herkomst. Kruidig en stevige wijn, die zich
goed laat combineren met een mooi vleesgerecht of stoofschotel.

PINOT NOIR HAUTES-CÔTES DE BEAUNE 39.5

Domaine Roux Père & Fils | Frankrijk, Bourgogne
Deze fantastische wijn wordt gemaakt van pinot noir en komt uit
een van ’s werelds meest gerenommeerde wijngebieden ter
wereld: de Bourgogne. De druif wordt gekenmerkt door zijn
lichtere body en valt daardoor zelfs uitstekend te combineren met
diverse vissoorten zoals tonijn.

AMARONE LA GROLETTA 49.0

Corte Giara | Italie, Veneto
Onze topper van de wijnkaart: een fantastische Amarone van
Corte Giara. Het summum van Valpolicella, gemaakt van
ingedroogde druiven. Gebalde kracht in een fluwelen
handschoen. Eindeloos lang van smaak, een absolute aanrader.

CREMANT D'ALSACE BRUT 32.0

CHAMPAGNE BRUT 66.5
Veuve Cliquot | Frankrijk, Champagne
Dit is een Champagne voor de connaisseurs (de echte
fijnproevers). Zeer geschikt als aperitief, maar sterk genoeg om
ook bij bepaalde gerechten te schenken. Schitterende
Champagne met een fijne, romige mousse, een fijne balans en
een lange afdronk met daarin iets van honing.

ROSÉ
ROSÉ ESPRIT GASSIER 26.5

Chateau Gassier | Frankrijk, Provence
Typische licht roze Provence rosé. Elegant en smaakvol met in de
geur rood fruit, zoals bosaardbeien en frambozen en tonen van
peren en lychees. De smaak is lekker fris en mooi droog.

