Bubbels

Champagne
Champagne Olivier Père & Fils Brut
Een fijne brut vanuit Champagne - Frankrijk

glas € 12,00 fles € 65,00

Cava
Cava Clos Amador Brut Reserva
Deze reserva uit Spanje heeft een fijne pareling.
Neus van citrus, rijpe appel en hazelnoot.
Zacht en rond van smaak.

glas € 7,00 fles € 35,00

Huiswijnen
Witte wijn

Sauvignon Blanc – Taking Root – Moldavië
Een droge, fijne witte wijn die zeer fruitig is.

glas € 5,00 fles € 22,50

Tursan – Douceur d’Arriloba – Landes – Frankrijk (Zoet) glas € 5.00 fles € 22,50
Een soepele, subtiele, frisse zoete wijn.

Rosé wijn
Merlot rosé – Taking Root – Moldavië

glas € 5,00 fles € 22,50

Rode wijn
GSM Castano – Yecla, Spanje
Druiven: Monastrell, Syrah, Garnacha. Een briljante
robijnrode kleur. Vlot en evenwichtig. Toetsen
van kruiden en steenvruchten.

glas € 5.00 fles € 22,50

Witte wijnen
Duitsland
Weingt Hemer – Chardonnay
€ 35,00
Chardonnay uit Duitsland. Bloemen en vanille verwelkomen je
neus. Vettig en hout, maar dat alles blijft niet te lang hangen
door toch stevige zuren waarin het steenfruit mooi naar voren komt.
Bourgondische stijl.

WeingutHemer – Riesling.
Frisse, heldere Riesling uit Duitsland. Groene appel, citrus,
kruisbes en limoen. Prima afdronk.

€ 32,00

Frankrijk
Elise Chateau de Pey
Een krachtige witte wijn uit de Médoc. Eik en mineralen.

€ 36,00

Climat nr1 Domaine lionel Gosseaume – Touraine 2019
Deze 100 % Sauvignon blanc van zijn beste perceel binnen de
Nieuwe AOC Touraine-Oisly. Deze langere rijpingstijdzorgt voor
een rijpe, intense wijn met impressies van kruisbes, citrus en
zacht wit fruit.

€ 32,00

Rully – Maison Pigneret Fils
Zeer mooie Chardonnay uit Bourgogne, Frankrijk. Eikgelagerd,
enige zuren, groen appeltje.

€ 48,00

Pouilly-fuissé. – domaine Jean Pierre Sève
Droog maar volle wijn uit Bourgogne, Frankrijk. Licht botterik
in nasmaak en erg toegankelijk.

€ 49,00

Meursault – Les Dressoles 2017
Top Chardonnay uit Bourgogne. Botersmaak, houterig.

€ 83,00

Italië
Gavi – San Pietro Tenuta San Pietro – Piemonte
Een witte wijn met typisch wit fruit en minerale ondertonen. Hij is
heel mooi in evenwicht.

€ 30,00

Vernaccia Riserva – Palagetto – Toscane
Een stevige, goudgele wijn met een fijne houttoets. Een minerale
wijn met een lange afdronk.

€ 39,00

Mont Mès – Alto Adige – Zuid Tirol 2018
Een zeer mooie Pinot Grigio uit de Alto Adige in Zuid Tirol, Italië.
Mineraal, anijs, geur van peertje.

€ 32,00

Pecorino “Artemisia” Tenuta Spinelli- Marken
€ 34,00
Een intense strogele kleur. Het ongewoon aromatische, loepzuivere
bouquet geurt naar bloemenweide. Met een lichte ondertoon van
koele mineralen.

Nieuw-Zeeland
Silver Moki – Sauvignon Blanc – Marlborough 2018
Een heerlijke Sauvignon blanc uit de beste streek van
Nieuw-Zeeland. Groene appels, citrus en ananas.

€ 29,00

Portugal
Soalheiro Granit – mineral selection 2018
100% Albarino. Deze Vinho Verde uit Portugal is strakdroog
en zeer mineraal, dat hij op de tong prikt. Hij heeft peer en
groene appel als aroma’s.

€ 39,00

Spanje
Jose Gallo – Rueda – Verdejo
Typische Verdejo uit Spanje. Fruitige geur van abrikoos en
mooi van smaak. Niet zuur maar wel fris.

€ 25,00

Oostenrijk
Ernsthofer Gruner veltliner - Smaragd 2015.
Intense goede complexiteit. Een volle Gruner Veltliner.

€ 37,00

Rosé Wijn
Château l’Afrique –
fles € 32,00
Côtes provence Rosé – Frankrijk
Een fijne en frisfruitige rosé met vele minerale ondertonen.

magnum: € 64,00

Rode Wijnen
Frankrijk
Bordeaux
Puisseguin Saint-Emilion

Château La Mauriane 75 cl 2017
€ 49,00
Een volledig biologische wijn. Een grootse wijn met intense
fruitsmaak. Geparfumeerd, briljante eiktoets met onderbouwde tannines.
Château Barde-haut. Saint-Emilion Grand Cru 2010
Een prachtige wijn, die nu na een aantal jaren flesrijping,
volledig op punt is. Met zeker nog voldoende potentieel.
2010 is hier een topjaar. 92/100 Parker.

€ 82,00

Lalande de Pomerol

Château La Commanderie 2016
Prachtige, geliefde bordeaux met een diep donkerrode kleur.

Margaux.

Charmes de Kirwan. 3e Grand cru Classé
Goed evenwicht tussen het fruit, het hout en de frisheid. Soepel
en rond met een mooie afdronk.

€ 42,00

€ 63,00

Rhône
Château de Montfrin – Côtes du Rhône 2016
80% Syrah, 15% Grenache, 5% Carignan
Aroma’s van zwart rijp fruit, gevolgd door een lichte houttoets.

€ 29,00

Languedoc
Fontareche 1682
Languedoc, Corbières
Vol van smaak tot na romige afdronk en lang erna,
met aroma’s van zwart fruit, zwarte peper en gerookte noten.
Weinig tannines en heel toegankelijk.

€ 35,00

Les Arcades – AOP Rouge 2016
€ 29,00
Druif: 70 % Syrah & 30 % Grenache
Een wijn met donkerrode kleur. Hij is complex in de neus met noten van
zoethout en olijf. Lekker bij gegrilde gerechte en gevogelte.

Bulgarije
Via istrum
€ 35,00
Een Pinot Noir van de wijngaarden van
Château Burgozone (100 ha). Die liggen op een uniek terroir
met steile hellingen langs de zuidelijke oever van de rivier Danube,
naast de stad Oryahovo. De wijnbouw in Bulgarije is erg oud en zeer de
moeite waard.

Libanon
Chateau Musar 1998

€95,00

Mooie kleur van ouderdom. Prachtige smaken van cassis, bes,
mooi zoetig fruit, pepertje en iets alcoholisch. Zit zeker nog
leven in met een mooie lange afdronk.

Italië
Chianti Classico Riserva - Casale dello Sparviero - Toscane
Een riserva die kruidig is en een mooi evenwicht heeft.

€ 39,00

Gran Sasso Sangiovese 2018
Lekkere toegankelijke wijn, mooie kleur. Prijs/kwaliteit top!
Lekker koud te drinken.

€ 26,00

Bennati Ripasso Valpallicella Classico Superiore – Veneto
Half droge, fruitige wijn met vol body en een stevige nasmaak.

€45,00

Spanje
Cepa Gavilàn Crianza Ribera del Duero 2016
€ 35,00
Deze Ribera uit 2016 is prachtig vol met een mooie afdronk. Van het bekende
wijnhuis Vina De Pedrosa. Top prijs/kwaliteit.
Roda Reserva Rioja 2016
Deze reserva uit 2016 is top. Vol zwart fruit, mooie rijpe
tannine en vanille van de houtopvoeding.

€ 60,00

Roda 1 Reserva Rioja 2015
Het topmodel van Roda.

€ 95,00

Flor de Pingus Ribera del Duero 2017
Fenomenaal krachtig, mooi vol met karakter. Droog met
rijke smaakaroma's. Laat zich nu al goed drinken.

€ 155,00

Oostenrijk
Steindorfer reserve 2015
€ 35,00
Deze wijn uit Burgenland heef een fruitige start,
daarna proef je de kruidige druif zweigelt. Met smaken van zoete kers,
framboos, cinnamon, violetjes en peper. Heeft zachte tannines.

Amerika
Old Vine Zinfandel, Turley wine Cellars – Napa Valley
€ 48,00
Californië 2018
Deze Amerikaan heeft in de neus toetsen van rijp fruit en tikkeltje tabak. In de
mond een rijke textuur, frisse zuren en evenwichtige fruittannine.

Kelderresten wit

België
Domein Pietershof 2018
Deze Belgische Chardonnay uit Teuven heeft een licht
houterige smaak met een vleugje petroleum. Gouden kleur
met smaken van pompelmoes, ananas en vanille.

€ 35,00

Zuid-Afrika
Seaward – Sauvignon Blanc – Stellenbosch 2018
Deze wijn heeft rijke aroma’s van groene vijgen, gras en rijp
tropisch fruit.

€ 34,00

Kelderresten rood
Frankrijk

Gigondas – Domaine la Bouissiere 2014
Deze geconcentreerde kersenrode wijn heeft een fijne
kruidigheid, gecombineerd met pittig rood en zwart fruit.
Rhône- Frankrijk.

€ 45,00

Zuid-Afrika
Lyngrove reserve Cabernet Sauvignon 2017
€ 29,00
Een fruitige en spicy Cabernet uit Zuid-Afrika, Stellenbosch.
Een rode wijn die duidelijk zon heeft geproefd. Prettige afdronk die niet te
zoet is.

