Open wijnen
Wit

Condesa Eylo, Verdejo, Rueda
Farina, Pinot Grigio, Veneto
Phillibert du Charme, chardonnay, Frankrijk
Portillo, Sauvignon Blanc, Mendoza, Salentein
Fuedo Arancio, Dalila, Sicilië

Rosé

Cielo pinot grigio blush, Veneto, Italie
MED, Provence, Frankrijk

Rood

Santiago 1541,Syrah, Cabernet,Malbec, Chili
Phillibert du Charme merlot/ cabernet, Frankrijk
Epicuro, Primitivo, Puglia
Portillo, Malbec, Mendoza, Salentein,
Ramon Bilbao, Crianza, Rioja, Spanje

glas
glas
glas
glas
glas

€ 4,50
€ 4,70
€ 4,70
€ 5,00
€ 5,20

Fles
Fles
Fles
Fles
Fles

€ 23,00
€ 24,00
€ 24,00
€ 25,00
€ 26,00

glas
glas

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

glas
glas
glas
glas
glas

€ 4,50
€ 4,70
€ 5,00
€ 5,20
€ 5,40

Fles
Fles
Fles
Fles
Fles

€ 23,00
€ 24,00
€ 25,00
€ 26,00
€ 27,00

Prosecco, Rocca dei Forti, Brut
Per glas € 6,00 Fles
Bleek, strogele kleur met groene reflecties. Aangename zuurtegraad met
veel fruit. Delicate aroma’s. De mousse blijft lang in het glas. Een heerlijk
voorbeeld van een apéritiefwijn.

€ 30,-

Cava, Clos Amador Brut Reserva Delicat
Per glas € 6,00 Fles
Aangenaam frisse Cava met een elegante mousse. 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.

€ 32,-

Mousserende wijnen

Salentein Sparkling Cuvée Exceptionnelle
per glas €6,50 Fles € 37,50
Topklasse uit Valle de Uco, Mendoza Argentinië. Fantastische mousse met een gebalanceerde
afdronk.
Bollinger Brut, Champagne, Frankrijk
Fles € 69,00
Het champagnehuis Bollinger in Reims dateert uit het jaar 1772. Er wordt nog steeds
traditioneel gewerkt om zodoende de hoogste kwaliteit te bereiken. Het resultaat is een
edele, sprankelende witte wijn.

Witte wijnen
The Y Series Viognier 2017 - Yalumba – Australië
€27,50
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.

Marques de Riscal, verdejo – Rioja DOC – Spanje
€ 28,00
Een sappige licht gele wijn met aroma's van citrus en wit fruit. Fris en sappig met een
aangename afdronk. Een heerlijke zomerse wijn.

Grüner Veltliner 2016 - Steininger - Kamptal – Oostenrijk
€29,50
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.

Zenato Lugana san Benedetto, veneto, Italië
€31,00
Het is een erg mooie, elegante en zachte witte wijn. De wijn heeft fijne, frisse zuren, tonen van rijp
fruit, iets groenigs en een aantrekkelijk bittertje. De wijn is niet strak-droog waardoor hij erg
aangenaam overkomt. Hij combineert uitstekend bij diverse salades en visgerechten of gewoon
lekker op het terras.

Sancerre cote des embouffants - Loire – Frankrijk
€37,50
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.

Salentein Barrel selection, Chardonnay - Argentinië
€37,50
Elegante, rijke en romige wijn uit Valle de Uco. Goudgeel van kleur, zwoel en aroma van vanille,
honing, karamel, banaan, rijpe ananas en ander tropisch fruit. De smaak is elegant en romig met
fijne houtgerijpte vanille en lichte ‘toast’ sensatie.

Einstern Pinot Blanc 2015 - Markus Molitor - Mosel – Duitsland
€39,50
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.

Rode wijnen
Max Reserva Syrah 2015 - Errazuriz - Aconcaqua – Chili
€34,50
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 tannine.
Salentein barrel selection malbec – Argentinië
€36,50
Diep violette kleur met een aroma van rijpe pruimen, cacao en vanille. De smaak is intens,
smaakvol met zeer gul en vlezig zwart fruit, bessen, chocolade, zachte tannines en prachtig
gerookte tonen van de eikenhouten rijping gedurende 12 maanden.
Valpolicella Ripasso 2016 - Farina - Veneto – Italië
€37,50
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.
Ramon Bilbao edicion limitada, Rioja DOC -– Spanje
€38,50
Waanzinnig! Spaanse volbloed! 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.
Kendell Jackson Zinfandel, vitner’s reserve – Californië
€ 39,50
Een wijn om nooit meer te vergeten! Het zacht geperst sap gaat 8 tot 10 maanden in fust, zo
ontwikkeld hij zich tot de beste van Californië. De smaak is vol en zeer zacht, rijpe smaken van
bramen, kersen en bessen.
Mahler-Besse Chateau la Couronne, Saint-Emilion grand cru - Frankrijk
€ 42,50
Een heldere, robijnrode Bordeaux met intense en frisse geuren van rood fruit. De wijn heeft een
diversiteit aan aroma's zoals; kersen, bramen en hints van rode rozen. Elegant, sappig met mooie
lange en aanhoudende afdronk.
Boekenhoutskloof The Chocolate Block, Franschhoek – Zuid-Afrika
€52,00
Zeer imponerend wijngoed! Geïnspireerd op de grote namen uit de Franse Rhône maakt
wijnmaker Marc Kent hier één van de fraaiste rode wijnen uit Zuid-Afrika. Viognier, shiraz,
cinsault en cabernet sauvignon.
Zenato Amarone della valpolocella classico – Italië
€ 59,50
Intense, robijnrode wijn met een zwarte glans. Lekkere, frisse geur en erg fruitig met smaken van
kersen en aardbeien. Mooie balans. Een zijdezachte wijn, deze moet je proeven!

