Wit

glas/fles

Mousserend
Cava Arte Latino Methode “traditionelle” Brut
Macabeo, Parallada en Xarel-Lo
Catalonië, Spanje

5/28,50

Champagne Hure Freres ‘Invitation’ Brut
Chardonnay, Pinot Noir & Pinot Meunier
Champagne, Frankrijk

10/50

Clos du Bosquet
Vermentino, Chardonnay
Pay’s Doc, Frankrijk
Verfrissend en dorstlessend droog. Met de ‘crispy’ aroma’s van
limoen gecombineerd met een geurig vleugje bloesem en kruiden.

3,75/19,00

Miglianico Trebbiano D’Abruzzo
Trebbiano
D’Abruzzo
Een frisse witte wijn. Lekker fruitig in de neus.
Droge en frisse afdronk.

3,75/19,00

Monterre
Viognier
Languedoc, Frankrijk
De Monterre Viognier heeft een bouquet van zacht fruit en
florale tonen.
Het is een droge wijn met een frisse en kruidige smaak.

4,00/20,00

M. Chapoutier Côtes-du-Rhône “Belleruche”
Grenache Blanc, Rousanne, & Viognier
Côtes du Rhône
In de geur groene appel, bloemen, citrus en exotisch fruit.
Frisse, evenwichtige smaak met vet en lengte.
Cal Y Canto Verdejo
Verdejo
Tierra de Castilla, Spanje
Licht bleke gele kleur met groene accenten.
Zeer fris, zacht en fruitig met lekker sap

4,30/21,50

4,30/21,50

Wit

glas/fles

Clayton Road
Chardonnay
Murray-Darling, Australië
Mooie volle Chardonnay. Behoud wel een mooi frisje.
Hout gelagerd.

5,00/25,00

Riesling Trocken Dry Fish
Riesling
Mosel, Duitsland
Droge frisse maar zeker fruitige Riesling.
Vriendelijk, speels en delicaat.

5,00/25,00

Mezzek White Soil
5,50/27,50
Pinot Gris & Sauvignon Blanc
Bulgarije
Mooie, briljante kleur. Typische fruitige en licht kruidige Pinot Gris neus, speels en
bijzonder toegankelijk. In de mond een echte verleider met lekker sap ondersteund
door de frisse zuren van de Sauvignon Blanc
Wild Rock Elevation
5,50/27,50
Sauvignon Blanc
Nieuw-Zeeland, Marlborough
Echt een typische Sauvignon Blanc uit Nieuw-Zeeland. Tropische fruit en lekker
fris.
Adelpracht (late harvest) zoet
4,10/20,50
Muscat & Chenin Blanc
Zuid-Afrika, Stellenbosch
Een strogele, friszoete wijn met geurige aroma's van exotische vruchten.

Rose

glas/fles

Cal y Canto
Shiraz
Tierra de Castilla
Fruitgedreven rose, tonen van framboos en bosaardbeitjes.
Fris en aantrekkelijk glas rose!

4,10/20,50

Gris des Seigneurs
Cinsault & Grenache
Provence, Frankrijk
Een typische rose uit de Provence.
Een frisse aangename wijn met fruit en ook wat citrus.

4,50/22,50

Casa Chiaretto Rosato
4,80/24,00
Corvina,Molinara & Rondinella
Frisdroge Italiaanse rose. Aroma's van kersen en rode bessen
die zich voortzetten in de smaak, aangevuld met frisse zuren en
een lichte kruidigheid. Toch heeft ie ook een mooie volle afdronk.

Rood

glas/fles

Sibiliana Roceno
3,75/19,00
Nero d'Avola
Sicilië
Nero d’Avola kent vele gezichten in Sicilië, van subtiel tot krachtig, van heel simpel
tot bijzonder lekker. Roceno Nero d’Avola is zeker ééntje van de categorie ‘bijzonder
lekker’. Lekker veel fruit. En wat pittig en vol in de afdronk.
Luc Pirlet
Merlot
Pay’s Doc, Zuid-Frankrijk
Een heerlijke Merlot. Sappig en vol van smaak.

4,30/21.50

El Colectivo
4,30/21,50
Malbec
Mendoza, Argentinië
Fraaie Malbec: rijp, zacht en toch zeer kenmerkend met tonen van zwart en rood
fruit, sappig. Veel drinkplezier met voldoende zuren na

Rood

glas/fles

Pukina numero 1 ‘organic’
Carmenere, Cabernet Sauvignon & Syrah
Central Valley, Chili
Volle fruitige en ook een beetje pittige rode wijn.
Ook als deze licht gekoeld is deze wijn heerlijk.

5,00/25,00

Clayton Road Pinot Noir
5,00/25,00
Pinot Noir
Murray-Darling, Australië
Mooie fonkelrode, typische Pinot Noir kleur. Het boeket geurt naar fijn, delicaat fruit
(framboosjes, bosaardbeitjes), ook een tikje aards. In de mond weelderig,
gedistingeerd, zacht romig en fluweel.
Il Dragone
5,50/27,50
Sangiovese
Toscane, Italië
Veel donker fruit in de neus. Daarna komt een volle afdronk.
Leuk weetje deze wijn wordt gemaakt van jonge Brunello stokken.
Sodupe Rioja Crianza
Tempranillo
Rioja, Spanje
Een heerlijke Rioja. Vol van smaak met een zachte afdronk
van vanille. Dat komt door de houtlagering van 12 maanden.

5,60/28,00

Masseria Altemura
Primitivo & Negroamaro
Puglia, Italië
De geur is meteen fruit denk hierbij vooral aan pruimen en
gedroogde kersen. Smaakt droog en rond. Met ook veel fruit.

5,60/28,00

Wijnen per fles
Voor onze wijnen per fles hanteren wij een vaste opslag van € 20 bovenop onze inkoopprijs.
De meeste restaurants hanteren een procentuele opslag waardoor duurdere wijnen al snel
zeer prijzig worden. Wij hanteren deze werkwijze omdat de kosten van het schenken en de
opslag voor alle wijnen gelijk zijn; onze filosofie is dat ook een dure wijn in een restaurant voor
een acceptabele prijs gedronken moet kunnen worden! Wil je advies of informatie over de
wijn? Vraag het gerust aan Jaymie of Susan.

Frankrijk wit
Sancerre 'Les Pierris' Roger Champault 2016
37
Sauvignon Blanc
Loire
Zeer lichtgeel van kleur met groene tinten. Intense geur met tonen van citrus,
bloemen en kruisbessen. Droge, fruitige smaak met bloemige nuances, iets kruidig
en lichtjes mineraal.
Chablis Domaine la Conciergerie 2015
39
Chardonnay
Bourgogne
Prachtige aroma’s van groene appel, limoenachtige citrustonen, witte bloemen en
rijke minerale toets met een prachtige balans.
Puligny montrachet ‘les nosroyes’ domaine Jean Fery & Fils 2013
65
Chardonnay
Bourgogne
Een topper uit de Bourgogne. Volle ronde en krachtige Chardonnay. Rijping op
nieuwe eikenhouten vaten. Vol van smaak met een romige zachte afdronk.

Frankrijk Rood
Baronne de Siaurac 2013
40
10% Cabernet Franc & 90% Merlot
Pomerol, Frankrijk
Intense geur en kleur van specerijen en tonen van karamel. Rijke en volle wijn met
zachte tannines. Een echt klassieker.

Portugal wit
Mimo Branco 2015
Moscatel, Gouveio & Siria
Douro, Portugal
Deze wijn wordt gemaakt van oude wijnstokken.
Een zuivere witte wijn. Die het mooie fruit heeft en ook zachtheid.

31

Portugal rood
Douro4u 2015
32
Touriga nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Amarela.
Douro, Portugal
Intense en zeer geconcentreerde smaak en geur. Typische Portugees, wat ruw en
robuust maar een fruitige afdronk.

Spanje wit
Quintaluna ‘de ossian’ 2016
32
Verdejo
Tierra de Castilla y Leon
Een hele verfijnde Verdejo. Mooi balans tussen frisheid en sappige romige afdronk.
Volledig biologisch en biodynamische wijn.
Lagar de Pangua 2014
Viura
Rioja
Mooie volle witte wijn. Deze wijn heeft een houtlagering gehad van
8 maanden. Ook proef je gedroogd fruit. Waardoor die in balans blijft.

34

Spanje rood
Juan gill silver label 2016
36
Jumilla (zuidoost Spanje)
Monastrell
Zeer kruidige aroma’s terwijl de geur ook heel verleidelijk zwart fruit voorspelt. Zeer
lange afdronk welke warm en vol is.
Mauro 2013
65
Tudela de Duero
Syrah & Tempranillo
De topper uit Spanje! Mauro is een volle krachtige rode wijn met een zeer verfijnde
afdronk. De toevoeging van een beetje Syrah geeft de wijn een zijdezachte maar volle
smaak (een van onze favorieten).

Italië wit
Antonella Corda Vermentino di Sardegna 2016
36
Vermentino
Sardegna (Sardinië)
De eerste aanzet is sappig en rond. De afdronk juist fris met mooie zuren en lichte
kruidigheid.
Roberto Lucarelli Rocho 2014
Bianchello
Marche
Mooie fruitige tonen. Daarna komt een hele mooie diepgang. Met volle ronde
smaken.

30

Tedeschi DOC Soave 2015
`
35
Garganega
Soave, Italië
Loepzuiver met heldere tonen van wit fruit, maar ook een boeiende afdronk, licht
bittertje en amandel.

Italië Rood

Eughenes 2014
31
Syrah & Nero d’Avola
Sicilië
Lichte aroma’s van tabak welke ondersteund worden door smaken van zwart en
rood fruit. Klein beetje houtlagering wat de wijn een goede body geeft.

Poggiotondo Chianti Superiore 'Organic' DOCG 2015
35
Colorino , Merlot, Sangiovese & Syrah
Prachtige Chianti: het typische karakter van Chianti is gewaarborgd met een hoog
percentage aan Sangiovese druiven en tegelijkertijd een prachtige densiteit aan rood
fruit, zachte kersentoon, braam maar ook specerijen. Heerlijke zachte afdronk met
wat kruidigheid na.
La Marognole Valpolicella Ripasso 2014
Corvina, Rondinella & Molinara
Veneto
De kruidigheid, kracht en elegantie overheersen in deze smaakvolle wijn.
Een echte Italiaanse krachtpatser.

35

Zuid – Afrika Wit
Villa Esposta 2016
37
Chenin Blanc
Olifantsrivier
In de neus echt een typische Chenin Blanc. Mooie smaken, van tropische fruit tot
limoen. Mooie houtlagering gehad.

Zuid- Afrika rood
Villa Esposta 2014
Pinotage
Olifantsrivier
Wat een mooie volle wijn. De 3 druivensoorten komen mooi tot hun recht.
Lekker met een stuk vlees.

37

Amerika wit

Folie á Deux ‘Russian River Valley’ 2016
38
Chardonnay
Sonoma County
Chardonnay zoals we hem niet vaak zien in Amerika. Zacht, romig en niet te veel
houtgebruik. Hierdoor krijgt de wijn aroma’s van rijp fruit zoals peer en abrikoos.
Noble Vines 446 2015
36
Chardonnay
Monterey, California
Een volle ronde Chardonnay. Toast, boterig, honing. Maar toch heeft de wijn een
frisje. Waardoor deze mooie hout gelagerde Chardonnay niet tegen gaat staan.

Amerika Rood
Joel Gott 2015
37
Zinfandel
Californië
Geen alcoholische zware en lompe Zinfandel. Juist veel finesse en bijna zoetige geur
terwijl de smaak zacht en frivool is.

Oostenrijk wit
Nigl Gartling 2016
Gruner Veltliner
Kremstal
Frisse en ook kruidige geuren in de neus.
Vollere smaak met Citrus en mineralen.

32

Oostenrijk Rood
Rosi Schuster
35
Blaufränkisch
Burgenland
Delicate aroma's vooral ondersteund met zwarte vruchten, fijne kruiden en
specerijen. In de smaak vooral rode bessen en kers met goed geïntegreerde tannine
en fris gestructureerde mineraliteit.

Nieuw-Zeeland wit
Seresin ‘Organic’2015
Sauvignon Blanc
Marlborough
In de geur rijpe perzik terwijl hij heel fris en crispy is in de afdronk! Typische
Sauvignon uit Nieuw-Zeeland.

38

Seresin Sauvignon Blanc ‘Reserve’ 2010
49
Sauvignon Blanc
Marlborough
Zuivere en pure stijl Sauvignon Blanc met een houtlagering. Waardoor het een zeer
interessant en spannende wijn is. Rijpheid in combinatie met de mooie zuren ven
frisheid van Sauvignon Blanc (ook een van onze favorieten).

Nieuw-Zeeland rood
Main Divide Pinot Noir 2014
38
Pinot Noir
North Canterbury (Zuidereiland)
Helder en robijnrode kleur. Typische aroma’s van bramen en pruimen met een
beetje aardse afdronk en tonen van specerijen. Pure en mooie Pinot Noir.

