OPEN WIJNEN
Wit

Glas

Fles

CAILLOU SAUVIGNON BLANC
€ 3,95
Sauvignon Blanc | Languedoc | Frankrijk
Een karakteristieke Sauvignon met een opvallend zachte structuur.
De smaak wordt gedomineerd door exotisch fruit en limoen.

€ 20,50

MILLEGRAND CHARDONNAY
€ 3,95
€ 20,50
Chardonnay | Languedoc | Frankrijk
Zachte wijn met tonen van tropische fruit, vanille en een voor Chardonnay
kenmerkend “botertje”in de afdronk.
TORRE DEI VESCOVI PINOT GRIGIO
€ 4,50
€ 22,50
Pinot Grigio | Veneto | Italië
Goudgele wijn met delicate en complexe florale tonen met een fluweel
zachte smaak en een frisse minerale afdronk.
WIJNGAARD BILDERHOF JOHANNITER
€ 4,50
€ 22,50
Johanniter | Dordrecht | Nederland
Deze fris fruitige Dordtse wijn is een genot om te proeven. Dat blijkt ook
wel uit de vele malen dat deze wijn in de prijzen is gevallen.
Rosé

Glas

Fles

CAILLOU GAMAY ROSE
€ 3,95
Gamay | Languedoc | Frankrijk
Een heldere licht roze kleur. In de neus besjes, frambozen,
zeer levendig. Ook in de smaak veel rood fruit en een prettige zuurtje.

€ 20,50

DOMAINE TROPEZ CRAZY ROSÉ
Cinsault, Grenache, Syrah | Provence | Frankrijk
Fris fruitige rosé met de lichte zoetheid van Frambozen,
maar het karakter van rosé uit de Provence.

€ 4,50

€ 22,50

Rood

Glas

Fles

BOLTURINA CABERNET / SYRAH / TEMPRANILLO
€ 3,95
Cabernet, Syrah, Tempranillo | Somontano | Spanje
In de geur veel aangenaam rijp fruit. De smaak is sappig, rijp,
in goede balans met fijne tannine structuur en niet te zwaar.
De Cabernet Sauvignon geeft ‘ruggengraat’ aan de wijn.

€ 20,50

MILLEGRAND MERLOT
€ 3,95
Merlot | Languedoc | Frankrijk
De geur is expressief met indrukken van rood fruit. Plezierige soepele
smaak met een zachte tannine structuur en een lichte kruidigheid.

€ 20,50

HENSON ESTATE SHIRAZ - CABERNET
€ 4,50
Shiraz, Cabernet | Riverina | Australië
Krachtige geuren van Laurier en rood bosfruit met in zijn smaak
tonen van bramen, kersen, laurier en een lichte kruidigheid

€ 22,50

Zoete witte wijn

Glas

Fles

LOYAL BLUE BEREICH BINGEN
€ 3,75
Riesling | Rheinhessen | Duitsland
Lichtzoete wijn, mooi in balans met volle aroma’s van rijpe druiven,
honing en zachte frisse zuren.

€ 19,50

WITTE WIJNEN

FLES

DOMAINE DE VEDILHAN SERICA VIOGNIER
Viognier | Languedoc | Frankrijk
Weelderige en bloemige wijn met mooie frisse houttonen door zijn
rijping op eikenhouten vaten.

€ 25,50

TELMO RODRIGUEZ BASA
€ 25,50
Verdejo, Viura | Rueda | Spanje
Stuivende geur met passievrucht, meloen en peer, maar ook venkel en een
hint van mineralen. In de mond elegant en met rondeur, sappig, fris en droog
met mineralen in de afdronk.
MERWIDA CHENIN BLANC
€ 28,50
Chenin Blanc | Breedekloof | Zuid- Afrika
Deze wijn gemaakt van druiven van 60-80 jaar oude wijnranken is een
karaktervolle en makkelijk drinkbare, frisse wijn met de geur van groene appels en
de smaak van passievruchten.
MERWIDA CHARDONNAY
€ 28,50
Chardonnay | Breedekloof | Zuid-Afrika
Een volle, romige op hout gerijpte Chardonnay die smaakt naar boterbabbelaar,
peer en een klein beetje citrus, waardoor hij zijn frisheid behoudt.
DOMINIQUE PABIOT POUILLY FUME CUVÉE PLAISIR
€ 39,50
Sauvignon Blanc | Loire | Frankrijk
Deze topwijn uit de Loire gemaakt van rijpe Sauvignon Blanc, is krachtig,
fris en zacht tegelijk.
LA CHABLISIENNE LES VÉNERABLES CHABLIS
€ 47,50
Chardonnay | Bourgogne | Frankrijk
In de geur elementen van bloemen en een lichte kruidigheid van het hout. De
smaak is complex met rijpfruit en mineralen. Naarmate de fles langer open is zal
de frisheid in de wijn toenemen.
BERNARDUS CHARDONNAY 		
€ 49,50
Chardonnay | Californië | Verenigde Staten
Een dijk van een wijn, stevig, vol en toch zacht en romig. Rijpe citrus, mooie
houttonen.

ROSÉ WIJNEN

FLES

ESTANDON HERITAGE ROSÉ		
€ 29,50
Cinsault, Grenache, Rolle | Provence | Frankrijk
De wijn heeft een elegante en verfijnde neus en is delicaat van smaak met frisse
tonen van framboos en perzik.

MOUSSEREND

GLAS

FLES

CAVA CASTELLER ROSADO
€ 5,00
Trepat | Penedes | Spanje
Stevige, plezierige geur van klein rood fruit met een hint van laurier.
Een goede afgeronde en warme smaak die lang blijft hangen.

€ 27,50

TORRE DEI VESCOVI PROSECCO
€ 5,00
Glera | Veneto | Italië
Frisse en fruitige wijn met tonen van peer, appel en abrikoos met
een zachte mousse en prettige afdronk.

€ 27,50

RODE WIJNEN

FLES

TERRE DEI VESCOVI PINOT NERO		
€ 25,50
Pinot Nero | Veneto | Italië
Fijn en doordringend bouquet met een duidelijke geur van zwarte bessen en
kersen. Zachte evenwichtige minerale smaak met een elegante afdronk van
kersen.
KAIKEN RESERVA MALBEC 		
€ 25,50
Malbec | Mendoza | Argentinië
Een diepe, paars-rode wijn met in de neus tonen van rijp, rood fruit, tabak en
butterscotch. De smaak is intens met krachtige rijpe tannines en tegelijkertijd
sappig en evenwichtig.
LES CARRASSES SYRAH 		
€ 29,50
Syrah | Languedoc | Frankrijk
Krachtige en kruidige wijn met tonen van zwart bosfruit, zwarte peper en
een kruidige afdronk met tonen van kersen en bramen.
PICCO MACCARIO LAVIGNONE BARBERA D’ASTI 		
€ 29,50
Barbera | Piemonte | Italië
Fluweel zachte en gestructureerde wijn met tonen van pruimen, kersen en
een zeer mooie zachte en frisse afdronk.
MERWIDA CABERNET SAUVIGNON
Cabernet Sauvignon | Breedekloof | Zuid- Afrika
Een rijpe en niet te zware wijn die soepel is met zachte tannines en
een lange afdronk door de rijping in Franse eikenhouten vaten.

€ 29,50

OBALO RIOJA CRIANZA
€ 36,50
Tempranillo | Rioja | Spanje
Zwoel en krachtig met tonen van rijp bessenfruit en de houtlagering is duidelijk
herkenbaar in zijn smaak van klein gerijpt rood fruit, met zachte toegankelijke
tannines.
MONTES ALPHA CARMENÈRE 		
€ 39,50
Carmenère | Colchagua Valley | Chili
Donker rood van kleur De geur is zwoel en complex, witte peper, rode bessen,
chocolade en pruimen. Mond vullend en rijk van smaak

DESSERTWIJNEN

GLAS

FLES

COLLECTION PLAIMONT PACHERENC DU VIC BILH
€ 6,00
€ 29,50
Gros Manseng, Petit Manseng, Arrufiac, Petit Courbu | Sud Quest | Frankrijk
Strogeel van kleur. Een zeer rijk geschakeerde neus met herkenbare aroma’s
van rijp fruit, honing en een verfijnde houttoon.
BERTOLA PX
€ 6,00
€ 22,50
Pedro Ximenez | Jerez | Spanje
Dadels, vijgen, rozijnen, oxidatieve tonen en een chocoladeachtige geur,
in de mond zeer zacht, rond en zoet met weer veel gedroogd fruit en
voldoende frisheid.

