MOUSSEREND
Torrens Moliner Cava Brut
Alt Penedès – Spanje | Druif: Xarel∙lo, Parellada , Macabeu
Droog met tonen van rijpe appel, bloemen, noten en citrusfruit.

per fles
per glas

€ 38,00
€ 7,00

per fles
per glas

€ 24,50
€ 4,50

per fles
per glas

€ 24,50
€ 4,50

Zabu Nero d’Avola
Sicilië – Italië | Druif: Nero d’Avola
Zachte rode wijn met tonen van zwart fruit, mooie kruidigheid en vol van smaak

per fles
per glas

€ 24,50
€ 4,50

DESSERTWIJN (diverse soorten)

per glas

€ 7,00

OPEN WIJNEN
WIT:
Marchese della Torre Pinot Grigio
Sicilië – Italië | Druif : Pinot Grigio
Volle droge witte wijn met tonen van peer en venkel
ROSE:
Combe d’Or Rosé
Languedoc – Frankrijk | Druif: Grenache
Levendige rosé met tonen van witte bloemen, rood fruit en perzik
ROOD:

WITTE WIJNEN
Lorca Fantasia ‘Torrontes’
€ 32,50
Mendoza – Argentinie | Druif: Torrontes
Aromatische witte wijn met tonen van jasmijn, citrus en anijs. Een frisse wijn met veel smaak
en een klein zacht bittertje in de afdronk
Domaine Muret Picpoul de Pinet
€ 32,50
Languedoc – Frankrijk | Druif: Picpoul
Droge witte wijn met een kleine tinteling op de tong. Zilt met mooie citrustonen en een lange afdronk
Complices de Loire ‘Cuvee Les Deux Terroirs’ Sauvignon Blanc
Loire – Frankrijk | Druif: Sauvignon Blanc
Kenmerkende buxus, groene appel, grapefruit, lekker fris en aromatisch

€ 32,50

Rhebokskloof Cellar Selection Bosstok
Paarl – Zuid-Afrika | Druif: Chenin Blanc
Een verfijnde Chenin Blanc met tonen van peer, meloen en witte bloemen in de geur.
Levendige, fris met een lange afdronk

€ 33,50

Domaine Haut de Mourier ‘Cuvee Stephane Bouix’
€ 34,Languedoc – Frankrijk | Druif: Viognier
Een bloemige neus met tonen van abrikoos en perzik. In de afdronk zachte honingtonen die deze wijn
fluweelzacht maken en een filmend mondgevoel geven
Stone barn Chardonnay
Californië – Verenigde Staten | Druif: Chardonnay
Rijk geurend bouquet van vanille en tropisch fruit zoals ananas en mango.
Sappige smaak met fijne botertonen. Vrij stevig met duidelijk impressies van toast

€ 34,50

Fabre Montmayou Chardonnay Reservado
€ 35,Mendoza – Argentinie | Druif: Chardonnay
Volle en zuivere chardonnay die meer frisheid geeft dan de Europese chardonnay’s.
Exotisch fruit, voornamelijk ananas, met een mooie minerale toets maken deze wijn zeer
verrassend. In de afdronk zachte botertonen.
Quinta de Linhares Arinto Branco
Vinho Verde – Portugal | Druif: Arinto
Mooie zuurgraad, fijn tropisch fruit en licht minerale tonen. Fris en vol tegelijk

€ 35,00

Mâcon-Vergisson Domaine Simonin
Bourgogne – Frankrijk | Druif: Chardonnay
Droge en elegante wijn. Fris met een minerale afdronk. De wijn is op hout gerijpt

€ 42,50

RODE WIJNEN
Rosso Piceno ‘Viabore’
€ 31,50
De Marken – Italie | Druif: Montepulciano & Sangiovese
Zachte, innemende smaak, droog, vol en fruitig, zeer elegant met een klein bitter in de afdronk.
Domaine Chamfort Vin de Pays Vaucluse
Rhone – Frankrijk | Druif: Grenache en Syrah
De wijn heeft een krachtig aroma en een uitgesproken kruidige fruitigheid.
Een wijn met een duidelijk eigen karakter

€ 31,50

Lorca Fantasia ‘Malbec’
€ 32,50
Mendoza – Argentinie | Druif: Malbec
In de geur rood, rijp fruit, kruidig, zwoel en tonen van eikenhout, pruimen en zwarte bes.
Soepele wijn met voldoende vulling, romig met aroma's van zongedroogd fruit en een hint vanille.
Passo del Sud ‘Appassimento’
€ 33,Puglia – Italië | Druif: Primitivo, Negroamaro, Malvasia Nera
In de geur een zwoele toon, gestoofde pruimen en rijp fruit.
Een ronde inzet, niet te zwaar, veel fruit met een klein zoetje. Rond, zwoel en aangenaam na.
Montsant Les Taules de flor en flor
Catalonië – Spanje | Druif: Garnacha, Syrah, Cabernet Sauvignon
Diep rood van kleur, sappig rood fruit als kers en bes. Romige mondstructuur en
zachte tannines.

€ 33,50

Blason Timberlay
Bordeaux – Frankrijk | Druif: Merlot, Cabernet Sauvignon
Volle rode wijn op hout gelagerd gedurende 6 maanden. Aanzet met zwart fruit zoals
bramen en bessen overgaand in een stevige kruidigheid met ontwikkelde tannines
en duidelijke houttonen.

€ 34,50

Thorn-Clarke ‘Terra Barossa’ Shiraz
€ 35,50
Barossa Valley, Zuid-Australië – Australië | Druif: Shiraz
Klassieke kenmerken van de shiraz als eucalyptus, zwarte bessen, kruidnagel en peper.
De smaak is krachtig en complex met rijpe tannines en een zachte afdronk. De wijn is
gelagerd in Franse barriques voor een periode van 12 maanden.
Jean Maurice Raffault Chinon rouge
€ 37,50
Loire – Frankrijk | Druif: Cabernet Franc
Droge, sappige rode wijn met veel tonen van zwarte bes, kersen, iets van grafiet en shiitake in het aroma. Sappig
met iets van tannines. Heerlijk om deze wijn iets gekoeld te drinken.

DE KOEK IS (BIJNA) OP | LAATSTE (ENKELE) FLESSEN IN ONZE ‘KELDER
RODE WIJNEN
Weinwurm’s Zweigelt & Freunde ‘Fundament’
Weinviertel – Oostenrijk | Druif: Zweigelt, Blauburger
Purper van kleur. Bedwelmende, rijpe geur van jong rood fruit zoals volle kersen.
Sappig met fijne zuren en milde, romige tannines in de finale.

€ 30,-

Le Petit Noir Merlot
€ 30,Languedoc – Frankrijk | Druif: Merlot
Een heerlijke sappige wijn met tonen van kersen, kruiden en vruchten. Mooi ontwikkelde
tannines en een uitgebalanceerde afdronk waarin de smaak van onder meer kersen en
aardbeien nog lang aan blijft houden.
Les Gres Grenache -Syrah
Languedoc – Frankrijk | Druif: Grenache & Syrah
Tonen van rijp zwart fruit, iets kruiderij en cacao. De smaak is elegant, heerlijk vol met
rood fruit en kruiden. In de afdronk een goede balans tussen de fruittonen,
goede zuren en zachte tannines.

€ 32,-

DOM Rotwein Trocken
Moezel – Duitsland | Druif: Fruhburgunder (mutatie van Pinot Noir), Saint Laurent
Tonen van rijpe rode bessen en veel frisheid. Elegant en sappig van smaak.
De wijn wordt deels gefermenteerd op grote houten vaten en deels op roestvrij staal.
Licht gekoeld op z’n best.

€ 39,50

WITTE WIJNEN
Le Pinada Marsanne
Languedoc – Frankrijk | Druif: Marsanne
In de neus impressies van wit fruit, perzik, peer en banaan. Sappige royale inzet, vol
en zuiver met een aangenaam bittertje in de afdronk

€ 30,-

Rioja Vallobera Blanco
Rioja Alavesa – Spanje | Druif: Viura
Frisse, volle smaak met in de neus peer, appel en ook amandel en anijs. Sappige wijn
met in de afdronk een hint nootmuskaat.

€ 31,50

Coteaux de Languedoc Blanc ‘Les Romanes’
€ 32,50
Languedoc – Frankrijk | Druif: Rousanne en Grenache Blanc
Geurige impressies van rijpe vruchten waaronder perzik en bloemig als acacia. Smaakvol met wit fruit en rijke lange afdronk
Domaine Landrat-Guyollot Pouilly-Fume 'La Rambarde' (2017)
€ 49,50
Loire – Frankrijk | Druif: Sauvignon Blanc
De geur van buxus en aroma’s van witte bloemen, perzik, grapefruit en limoen. Prachtige
wijn met finesse, diepgang en structuur

