Open wijnen
Wit
Stemmari, Pinot Grigio, Sicilië
Paul Mas, Chardonnay, Pays d’Oc
Eylo, Verdecho/Viura, Rueda Spanje
Dalila, Grillo, Sicillie
Insperacion de Valdemar, Tempranillo Blanco, Rioja

Per glas
Per glas
Per glas
Per glas
Per glas

€ 4,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 5,20
€ 5,20

Fles
Fles
Fles
Fles
Fles

€ 20,00
€ 22,00
€ 22,00
€ 26,00
€ 26,00

Per glas
Per glas

€ 4,50 Fles € 22,00
€ 5,20 Fles € 26,00

Per glas
Per glas
Per glas
Per glas

€ 4,50
€ 4,70
€ 5,20
€ 6,00

Rosé
Paul Mas, Syrah, Pays d’Oc
MED, Provence, Frankrijk

Rood
Paul Mas Merlot, Pays d’Oc
Bardolino, Rondinella / Molinara, Zenato, Italië
Ramon Bilbao, Crianza, Rioja, Spanje
Torres, Celeste, Crianza, Ribera del duero

Fles
Fles
Fles
Fles

€ 22,00
€ 24,00
€ 26,00
€ 30,00

Mousserende wijnen
Cava, Clos Amador Brut Reserva Delicat
Per glas
€ 6,00 Fles € 30,Een aangenaam droge Cava met elegante belletjes. Fruitig en fris met een
groengele kleur met gouden reflecties. Aroma’s van citrusfruit en groene appel en
een hint van gerijpt wit (perzik) fruit. In deze bruisende Cava is ook wat rijping te
herkennen.
Prosecco, Rocca dei Forti, Brut
Per glas
€ 6,25 Fles € 32,Bleek, strogele kleur met groene reflecties. Aangename zuurtegraad met
veel fruit. Delicate aroma’s. De belletjes blijven lang in het glas. Een heerlijk
voorbeeld van een apéritiefwijn.

Veuve Clicquot Brut, Champagne, Frankrijk
Fles € 69,00
Het champagnehuis Clicquot in Reims dateert uit het jaar 1772. Er wordt nog steeds
traditioneel gewerkt om zodoende een hoge kwaliteit te bereiken. Het resultaat is een
edele, sprankelende witte wijn. De aanduiding "Brut" wil zeggen, dat er weinig toevoeging
van zoet heeft plaatsgevonden.
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Witte wijnen
Eylo
22,Spanje, Rueda. Druif: Verdejo. Het zusje van de Condesa. De toevoeging van Viura zorgt er voor
dat deze wijn wat toegangkelijker is. De wijn straalt mediumgeel in het glas.
Grassig, Geparfumeerd met pas gesnoeide buxus, venkel en grapefruit.
Le Canon Blanc, Domaine Cazes,
26,Frankrijk, Roussillon. Druiven: Muscat – Viognier. Zeer aromatisch, met geuren van witte
bloemen en grapefruit. Deze droge witte wijn heeft een perfecte balans en fijne, verfrissende
zuren.
Peter & Peter
26,Duitsland, Moezel. Druif: Riesling. Bijzonder fraaie droge Riesling van de Moezel, afkomstig van
steile leisteenhoudende hellingen. Lekker veel fruit en zachte zuren. Op en top elegantie en stijl.
De wijn won een gouden medaille op een internationale Riesling Concours.
Picpoul de Pinet ‘3P’
26,Frankrijk, Languedoc. Druif: Picpoul de Pinet. Heerlijke frisse, typische Picpoul de Pinet, met
bloemen en grapefruit, appel, spetterend wit fruit. Karaktervol en mooi droog in de smaak, met
mooie zuren en een fijne ziltigheid. Elegante, droge witte wijn.
Fuedo Arancio, Dalilla,
26,Italie, Sicilië. Druif: Grillo. Schitterend strogeel, werkelijk kristalhelder. Vervolgens rijp, exotisch
geparfumeerd met mango, guave en gekonfijte ananas, daarna meloen, limoen en Doyenneperen. Rijpe smaak, met impressies van citrus, mango, perzik en abrikoos met vanille en eiken
tonen, lichtjes geroosterd.
Henri Bourgeois, Petit Bourgeois
28,Frankrijk, Loire. Druif: Sauvignon blanc. Smaakvol, sappig en open, fijn fruit, goede zuren, pittig,
mooi droog en tegelijk heerlijk ongecompliceerd. Lichtvoetige, droge witte wijn.
Insperacion de Valdemar
28,Spanje, Rioja. Druif: Tempranillo. Gemaakt van de bijna vergeten, maar weer herontdekte
Tempranillo blanco. Het is een witte wijn met een bijzonder karakter. Verrassend intens en
krachtig, met toast en exotisch fruit, vol in de smaak, met bitters en fijne zuren.
L’Avenir Provenance
29,Zuid-Afrika, Stellenbosch. Druif: Chenin Blanc. Volle smaak, met rijke tonen van rijpe ananas,
sappige peer en meloen. Daarnaast honing en geroosterde amandelen afkomstig van
gedeeltelijke fermentatie in eikenhouten vaten. De subtiele zuren zorgen ervoor dat deze wijn
verfrissend en crispy blijft. Lichte minerale tonen op het eind.
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Roero Arneis doc ‘Pradalupo’
31,Italië, Piemonte / Cantine Fontanafredda, Druif: Arneis. De wijn heeft een lekker klein fris
tinteltje met smaken van rijpe appel, een hint anijs, en witte druiven. De geur kenmerkt zich
door frisse bloemen en een vleugje citroen.
Mar de Frades
33,Spanje, Rias Baixas. Druif: Albarinõ De wijn heeft een bleekgele kleur. In de neus zitten aroma’s
van bloemen en citrusfruit. Mooie zuiverheid en elegantie. De smaak is sappig met mooie zuren.
Goed gebalanceerde zuren en bitters. Verfijning kenmerkt deze elegante wijn.
21 Gables, Spier Estate
37,Zuid-Afrika, Stellenbosch. Druif: Chenin Blanc. Dit is een Chenin blanc met een bijzondere
diepgang en complexiteit. Vol en krachtig, gedroogde abrikozen, vanille, rokerig, honing, vleugje
sinaasappel, aromatisch en intens, fijne zuren. Krachtige, droge witte wijn.
Francis Ford Coppola, Director’s Cut
38,Verenigde Staten, Callifornië, Russian River. Druif Chardonnay. Brede en krachtige geur,
verleidelijk, met heerlijk vanille, toast, heerlijk appel en peer, omlijst met citrusfruit, een volle en
krachtige smaak, boterig, breed en intens, frisse zuren, honing, een bijzondere lengte en wat
toasting na.

Rosé wijnen
Paul mas, Syrah, Languedoc

22,-

Rijke intense rose met intense aroma’s van rood fruit begeleid met een licht zoetje.

Med, Provence, Frankrijk

26,-

De kleur van deze bijzondere wijn is zalmroze. De neus is elegant, mineraal en fruitig
met aroma's van abrikoos en tropische vruchten. De verfijnde en zachte smaak wordt
opgevolgd door een lange zachte afdronk met tonen van perzik en passievrucht.
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Rode wijnen
Zenato, Bardolino,
24,Italië, Veneto de Bardolino. In deze wijn heeft iedere druivensoort een bepaalde rol: Corvina
geeft sterkte en kleur, Rondinella bepaalt de karakteristieke frisse smaak, Molinara zorgt
voor het uitgesproken aroma, Negrara rond de smaak en het aroma af.
Peter & Peter,
26,Duitsland, Pfalz. Druif Pinot Noir. Uit het zuidelijk deel van de Pfalz. De streek wordt ook wel
‘Südliche Weinstrasse’ genoemd. De Pinot Noir druiven rijpen relatief laat en hebben veel zon
nodig. Wijnmaker Peter Griebeler laat een deel van de wijn rijpen in vaten van Frans eikenhout,
hetgeen de wijn een plezierige afronding geeft.
Ramón Bilbao Crianza, Tempranillo, Rioja,
De kleur is prachtig helder, fonkelend kersenrood. De neus is fijn, complex en
evenwichtig met aroma's van rijp, klein rood fruit en van licht gerookte,
oriëntaalse kruiden. De smaak is fluweelzacht en vol fris en levendig fruit.

26,-

Yalumba The Y Series,
29,Australië, Zuid-Australië. Druiven: Shiraz-Viognier. Elegante dieprode wijn met geuren van rood
fruit en specerijen. De wijn heeft een mooie balans en een plezierige afdronk. Prima combinatie
van de druiven Shiraz en Viognier.
Vernatsch Tiefenbrunner
30,Een originele, heel lichtrode wijn, van zeldzame druiven uit de Alto Adige, met heerlijk subtiel
fruit, rokerig, aangenaam vanille, wat kersen en een vleugje rozenbottel, rozen, mooi breed in de
smaak.
Conte di Campiano 66 Riserva
30,Italië, Puglia. Druif: Primitivo Manduria. De 66 Primitivo Manduria Riserva rijpt 12 maanden in
houten vaten en dat merk je direct. Een mooie intens robijnrode kleur, zeer uitnodigend. In de geur
heeft deze Primitivo veel en complexe aroma’s met tonen van cacao, koffie en vanille. Op het palet
een volle body en goed in balans, zachte en rijke wijn met fijne tannines.
Torres, Celeste Crianza, Tempranillo, Ribera del Duero
30,Celeste heeft een kersenrode kleur en intense aroma’s van florale en rijpe rood fruit tonen met
impressie van toast. De smaak is stevig met aardse tonen, zachte tannines en een elegante
afdronk.
Rosso di Montalcino, Castello Banfi
35.Italië, Toscane, Druif: Sangiovese. Heerlijke ingetogen en verleidelijke geur, zacht fruitig, kersen,
een vleug vanille, in de smaak zacht en toegankelijk, pruimen en kersen, smaakvol, een gelikt en
heel plezierig glas.
Chateau Fougueyrat St Emilion Grand Cru
35,Frankrijk, Bordeaux Druiven: Merlot, Cabernet Franc Heerlijk zwoel in de geur, lichte kruidigheid,
laurier, vanille, rokerig, breed en subtiel.
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Ripasso delle Valpolicella San Rocco Tedeschi
37.Italië, Veneto, Valpolicella. Druiven: Corvinone en Corvina Kersen en frambozen, krenten en
rozijnen, rijp en krachtig, wat stevigheid en bitter, een wijn met veel diepte en kracht, zeer
karaktervol, met mooie zuren en rijpe tannines na.
Vintner’s Reserve, Kendall Jackson
37,Verenigde Staten, Callifornië, Mendocino County. Druif: Zinfandel. De prachtige dieprode
Zinfandel heeft aroma’s van pruimen en donker fruit met heerlijke accenten van ceder en
kruiden. In de smaak veel rijp fruit, zachte vanille. Met moderne technieken wordt een fruitige
rijpe wijn gemaakt. Met 8 maanden houtlagering op Frans en Amerikaans eiken krijgt de rode
wijn een serieus en volwassen karakter en een mooie lange afdronk.
Creative Block 8, Spier Estate
37,Deze Kaapse blendt van 8 variëteiten omvat Pinotage, Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Petit
Verdot, Cinsault, Cabernet Franc en Malbec. Al de druiven worden afzonderlijk geoogst en
gesorteerd. 16 maanden afzonderlijk gerijpt in Franse eiken vaten. Een dichte concentratie van
rood fruit met delicaat pittige aroma's die leiden naar koele vanille-tonen. Zwarte bessen, truffel
en marsepein zijn smaken die je hierin terug kan vinden Een opmerkelijke wijn die zich
ontwikkelt in het glas.
Amarone delle Valpolicella Classico, Tedeschi
55.Italië, Veneto, Valpolicella. Druiven: Corvinone en Corvina. Zwoel en krachtig, doet in de geur
even denken aan port, met kersenpitten, krenten, rozijnen, vijgen en pruimen; de smaak is
machtig, het is een mondvol wijn, met een rijke en levendige smaak, overtuigend, met een bitter
(‘amaro’) na. Heeft stevig smakend tegenspel nodig in de vorm van een krachtig smakende kaas,
een wildgerechten of rood vlees.

We hebben voor verschillende wijnen de mogelijkheid om deze per glas te schenken. Vraag aan uw
gastheer of gastvrouw of uw favoriete wijn ook per glas te verkrijgen is.
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