Open wijnen
Wit

GLAS

Epicuro, Pinot Grigio, Sicilië						4,2		

FLES
22

Fris, bloemig en mooie zuren

Santiago 1541, Chardonnay						4,5		

23

Tropisch fruit, citrustonen, heerlijk fris

Condesa Eylo, Verdejo, Rueda						4,5		

23

Gul van smaak, appels, licht notig

Portillo, Sauvignon Blanc, Mendoza					

5		 25

Exotisch fuit, groene appels, sappige zuren

Fuedo Arancio, Dalila, Sicilië						5,2		

26

Rijpe smaak, tropisch fruit, lichte toast

Rood
Santiago 1541, Syrah, Cabernet, Malbec				

GLAS
4,5		

FLES
23

Zwart fruit, pruimen, zachte tanines

Epicuro, Primitivo, Puglia 						5		 25
Complex, vol van smaak, zwart fruit

Ramon Bilbao, Crianza, Rioja						5,2		

26

Pruimen, zwoel, rijpe tanines

Portillo, Malbec, Mendoza						5,2		

26

Kruidig, zacht, pittige afdronk

Torres Celeste, Tempranillo Ribero del Duero			

5,75		

29

Aards, vanilletonen, rijp rood fruit

Rosé
Ciela Blush, Pinot Grigio, Veneto					

GLAS

FLES

4,2		

22

MED, Provence, Frankrijk						5,2		

26

Fris, vers rood fruit
Een bleek oranje getinte wijn die
charmeert met zijn fruit en subtiele kruidigheid

Witte wijnen
Monte Llano Viura 2016 - Ramón Bilbao - Rioja - Italië
Een sappige bleekgele wijn met aroma's van citrus en wit fruit. Fris en sappig met een
aangename afdronk. Een heerlijke zomerse wijn.
											Fles € 22,50

The Y Series Viognier 2017 - Yalumba – Australië
Met aroma’s van fruitige grapefruit, groen citroengras en bloemige kamperfoelie met jasmijn
is deze 100% Viognier wijn een echte charmeur. Rijk, zijdezacht met een verfijnde frisheid.
											Fles € 29,50

Grüner Veltliner 2016 - Steininger - Kamptal – Oostenrijk
Een zeer fruitige klassieke witte wijn met een intrigerend pepertje in de smaak. Zachte zuurstructuur en een opmerkelijke vruchtengeur. Levendig, elegant met mineralen in de afdronk.
											Fles € 29,50

Albarino 2016 - Laurent Miquel - Lagrasse – Frankrijk
Typische aroma’s van grapefruit, witte perzik, bloemen en een vleugje limoen.
De stijl van deze wijn is levendig en verfrissend, aangevuld met een zacht mondgevoel.
											Fles € 32,50

Einstern Pinot Blanc 2015 - Markus Molitor - Mosel – Duitsland
Krachtige witte wijn met geuren van bloemen en vers wit fruit zoals peer en appel. De zuren
zijn mooi in balans met perfect geïntegreerd hout en aroma’s van toast. Een volle elegante
smaak met mineralen in de afdronk.
											Fles €49,50

Donnaluce 2016 - Poggio Le Volpi - Lazio - Italië
Deze op eikenhout gerijpte wijn is gemaakt van de druiven Malvasia del Lazio, Greco en
Chardonnay. Tropisch fruit en aroma’s van bloemen maken een onvergetelijke indruk. Vol,
goed gebalanceerd met een aangename en intense afdronk.
											Fles €49,50

Rode wijnen
Reserva Tempranillo 2012 - Principe de Viana - Navarra – Spanje
Rijp fruit van bramen, kersen en pruimen vullen je glas met fruitigheid. De lange houtrijping
zorgt voor verfijning van vanille en kokos. De stijl is vol, rond en complex. De toast in de lange
afdronk maakt de rode wijn tot een prachtig geheel.
											Fles € 26,50

Magna Shiraz 2014 - Callia - San Juan – Argentinië
Deze houtgelagerde wijn heeft een zeer donker, diep paarse kleur. Uitstekende aroma’s
van zwart fruit gecombineerd met complexe notities van kruiden en vanille. Een volle en
diepe smaak.
											Fles € 29,50

Max Reserva Syrah 2015 - Errazuriz - Aconcaqua – Chili
Deze wijn heeft een prachtige violetrode kleur met complexe aroma’s van rood en zwart fruit.
Het fruit wordt ondersteund door een mooie vlezige structuur en een subtiele kruidigheid
van kaneel, nootmuskaat en karamel. Uitgebalanceerde wijn met stevige taninne.
											Fles € 37,50

Valpolicella Ripasso 2016 - Farina - Veneto – Italië
Mooie volle, rijke wijn. Fruittonen van pruim en kersen geven identiteit aan een fijne balans
van tannine, frisse zuren en zoet. Op de achtergrond komen tonen van intense peper, leer en
gember tot uiting.
											Fles € 37,50

Pinot Noir 2016 - Errazuriz - Aconcaqua Costa – Chili
Een heldere, robijnrode Pinot Noir met intense en frisse geuren van rood fruit. De wijn heeft
een diversiteit aan aroma’s zoals; kersen, frambozen, aardbeien en subtiele hints van rode
rozen. Elegant, sappig met mooie frisse zuren.
											Fles € 52,50

Dolcetto d’Alba 2014 - Marchesi di Barolo - Piemonte – Italië
Intense, robijnrode wijn met een lila glans. Lekkere, frisse geur en erg fruitig met smaken van
kersen en aardbeien. Mooi in balans met weinig zuren. Een zijdezachte wijn met een typisch
bittertje in de afdronk.
											Fles € 59.50

Mousserende wijnen
Cava, Clos Amador Brut Reserva Delicat				
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.
							Per glas € 6,00

//

Fles € 30,-

Prosecco, Rocca dei Forti, Brut					
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.
							
Per glas € 6,25
//

Fles € 32,-

Salentein Sparkling Cuvée Exceptionnelle 		
Deze salentein sparkling brut is van topklasse uit Valle de Uco in Mendoza Argentinië.
Deze brut heeft aroma’s van groene appel en Citrus. Mooie aangename brut met fijne en
aangename bubbeltjes.
							
Per glas €6,50
//
Fles € 37,50

Veuve Clicquot Brut, Champagne, Frankrijk					
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.
											Fles € 69,-

