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Cremant de Bourgogne, maison Jaffelin				
Citrus fruit, boterachtige tonen en brioche
			
Champagne Premier Cru brut Grande Reserve, Ernest Rapeneau		
75
Heerlijke tonen van peer, amandel, honing en brioche
			
Champagne Pol Roger brut Réserve		
85
Het aroma die in de neus naar bovenkomt, is afkomstig van acacia en honing.				
Je proeft een subtiele smaak met een hint van witte bloesem.

FRANKRIJK - LOIRE			
Sauvignon Blanc ‘Destinea’, Joseph Mellot
Dit is een zuivere, frisse wijn, fruitig, met een bouquet van
citrus, appeltjes en wit fruit

7

29 		

Sancerre ‘La Chatellenie’, Joseph Mellot
49
Sappig citrus fruit, asperges en buxus, maar ook iets van kruisbes				
Levendig en fris. Smaakvol en verkwikkend.

FRANKRIJK - BOURGOGNE			
Bourgogne Chardonnay ‘Les Truffières’, domaine Mauperthuis		42
Aroma’s van amandelen, citrusfruit en witte bloemen. Vol en rond.

Chablis, maison Olivier Tricon 		
45		
Elegant fruit, delicate mineraliteit maar ook mooi, wit fruit. Vol en rond.
Givry ‘Clos de la Brulee’, domaine Masse		55
In de mond tegelijk romig en heel fris, met een subtiele houttoon en veel lengte				
en complexiteit uit het zuiden van de Bourgogne streek.
Bourgogne Pinot Noir ‘Les Brûlis’, domaine Mauperthuis		
Kersen en frambozen fruit. Subtiel en fluweelzacht. Vol en mooi rond.

40

FRANKRIJK - BORDEAUX			
Château Odlilon, Haut-Médoc, les domaines de (Lafite) Rothschild		
Aroma’s van zwart fruit, zoethout en een vleugje sinaasappelbloesem,
gevolgd door tonen van gebrand hout en vanille.

55 		

FRANKRIJK - LANGUEDOC & ROUSSILLON			
Chardonnay Prestige, domaine Bosquet
Dit is een zuivere, frisse wijn, fruitig, met een bouquet van
citrus, appeltjes en wit fruit.

7

Corbières, Blason d’Aussières, les domaine de (Lafite) Rothschild		
Rood fruit. Elegante afdronk met delicate tannines, die structuur geven
aan complexe tonen van vers fruit.

29 		

35

FRANKRIJK - PROVENCE
Gris de Gris ‘Dune’, Camarque
Aroma’s van fruit, zoals mandarijn en witte perzik.
De smaak is zacht, elegant en fris.
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Cru Classé ‘Cuvée Marie Christine’, château l’Aumerade
7
30
Subtiel, met volop aroma’s van kleine rode vruchtjes en een zekere kruidigheid.				
Fris fruitig met een volle, kruidige en sappige, romige afdronk.

SPANJE - RIOJA			
Rioja Blanco barrel fermented, bodegas Montecillo		
Citrusfruit en vers gebakken brood. De smaak is vol en rond met frisheid.

29		

Rioja Crianza, bodegas Montecillo		
Moderne stijl Rioja, kersenfruit met geïntegreerde houttonen en soepele tannine.

29

SPANJE - RUEDA			
Verdejo & Sauvignon Blanc ‘Nius’, bodegas Alvarez Diez
Citrus fruit, grapefruit, mineralig. Smaak met vol fruit; exotisch.

6,5

28

SPANJE - COSTES DEL SEGRE			
Vol d’Ãnima de Raimat, bodegas Raimat		
Aangenaam stevig, maar soepel, ondersteund door sappig rood fruit van
Cabernet & Syrah. Zachte tannines completeren de lekkere lange finale.

30		

ITALIË - PIËMONTE
Roero Arneis DOCG ‘Serra Lupini’, Angelo Negro		
35		
Een boeket van geel en tropisch fruit met een zacht mondgevoel.
			
Barbera d’Alba ‘Dina’, Angelo Negro		38
Zeer aangename en frisse aroma’s van pruimen, kersen en bosbessen
en een zachte smaak
			
Barolo DOCG ‘Serralunga’, Anglo Negro		70
Zeer traditionele Barolo. 38 maanden gerijpt. Krachtige wijn met veel nuances.				
Je proeft een subtiele smaak met een hint van witte bloesem.

ITALIË - VENETO
Pinot Grigio ‘Friuli’, cantina Puiatti
6,5
32		
Geweldige persoonlijkheid, met een assertieve en aanhoudende smaak,
intens en vol aroma’s. 				
		
Valpolicilla Ripasso ‘Regolo’, Sartori		39
Vol en krachtig met fluwele textuur met rijke rood fruit aroma’s.
			
Amarone Valpantena, Bertani		72
Rijkgeschakeerde, intense en complexe geur van kersen, pruimen
en gedroogd fruit. Krachtig, zacht en soepel van smaak met zachte tannines
en forse afdronk.

ITALIË - TOSCANE			
Ferraio’ Toscana Rosso, Viticcio
Levendige, robijnrode kleur. Hint van kruiden en een zachte afdronk.

35		

Brunello di Montalcino, Belpoggio
Rijke en complexe wijn met souplesse. Verleidelijk zacht en romig.

90

ITALIË - PUGLIA			
Primitivo, Luccarelli
Vol en krachtig. Intense aroma’s van rijp fruit (pruimen en kersen) en kruiden.
Mooi in balans.

7

		
Susumaniello ‘Torri d’Oro’, Angelo Rocca
Rijp rood en zwart fruit en kruidigheid.Vol en rijk mondgevoel met ook frisheid.
Rijke en complexe wijn met souplesse. Verleidelijk zacht en romig.

30		

39		

PORTUGAL - REGIONAL DE LISBOA			
Castelão, Tinto Miúda, Touringa Naçional & Camarate, Quinta do Amoras
Intens donker rode wijn met geuren van bramen en zwarte bessen.
De wijn is vlezig en rond met zachte tannines.

6

24		

OOSTENRIJK - REGIONAL DE LISBOA			
Grüner Veltliner, Weingut Kummer
Wit en exotisch fruit. Evenwichtige smaak met fruit en een mooie frisheid.

7

32		

DUITSLAND			
Riesling & Sauvignon Blanc ‘Steinmergel’, Weingut Heid
Mineraliteit van de Riesling gecombineerd met het stuiffruit van de Sauvignon.

39		

CHILI			
Chardonnay Reserva, Escudo Rojo, les domaines de (Mouton) Rothschild
De smaak is vol, romig en dik met tropisch fruit, vanille en gebrand eiken.
Topper!

45		

Carmenère Grande Reserve ‘Cromas’, bodegas Los Vascos		
Diepe, donkere wijn met aroma’s van braam, grantaatappel en pruim
met in de afdronk kruiden.

39

ARGENTINIË			
Chardonnay, bodegas Septima, Mendoza Valley
		
Delicate aroma’s van perzik, ananas en meloen.
Elegante wijn met een gevariëerd smaakpallet.
Malbec Reserva ‘Obra’, bodegas Septima, Mendoza Valley
Gebalanceerde aroma’s van zwarte en rode bessen. Heerlijke volle smaak
mede dankzij de rijping op eikenhouten vaten.

6,5
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ZUID-AFRIKA			
Chenin Blanc, Soopjeshoogte
Heerlijk fris en vriendelijk van geur en smaak.
Verfijnd tropisch fruit en een verfrissende afdronk.

6

24		

Estate Pinot Noir, Beguela Cove, Walker Bay
Rijk palet aan rood fruit met zachte, romige tannines
en complexe smaaknuances.

42

College’, Benguela Cove, Walker Bay
Rijke aroma’s van pruimen, marsepein en zoethout, aangevuld met ceder
van de houtrijping. Klassieke en veelzijdige wijn uit de Nieuwe Wereld.

45		

Shiraz, Tanagra, Mcgregor
Donker fruit met aardse tonnen. Vol in de mond met tonen van peper
en pruimen.

39

ISRAËL			
Viognier Yarden, Golan Heights Winery		42
Noten en verse perziken in de geur. Rijk en vol van smaak met fruit
en specerijen. Lachaem!

