HUISWIJNEN
WIT
Paiara Bombino Chardonnay

3,60

19,50

Norton Finca La Colonia Sauvignon Blanc

3,95

20,50

Masi Pinot Grigio

4,50

22,50

Loyal Bleu Riesling (zoete witte wijn)

3,50

19,50

Paiara Negroamaro Cabernet Sauvignon

3,60

19,50

Norton Finca La Colonia Merlot

3,95

20,50

Peter Lehmann Wildcard Shiraz

4,50

22,50

Turnstone Rose Zinfandel

3,60

19,50

Paiara Rosé Negroamaro

3,50

19,50

Streek: Puglia, Italië
In de frisse geur aroma’s van wit fruit en perzik met licht florale tonen.
Zeer zachte, frisse smaak met een mooi zuurbalans.
Streek: Mendoza, Argentinië
Heldere lichtgele kleur met een groene tint. Stuivend bouquet met
intense aroma’s van citrusfruit en frisse kruiden.
Streek: Veneto, Italië
Heldere strogele kleur. Verfrissende smaak van frisse groene appels,
rijpe peren en wat amandel, gevolgd door een lange, droge afdronk.
Streek: Rheinhessen, Duitsland
Een mooie volle, ronde wijn met tonen van rijpe druiven en honing.
Een zoetere wijn met zachte frisse zuren.

Rood
Streek: Puglia, Italië
Heerlijke geur met roodfruitaroma’s en wat ‘spicy’-tonen.
De wijn heeft een zachte fruitige smaak.

Streek: Mendoza, Argentinië
Diepe robijnrode kleur. De elegante smaak is vol, sappig, fruitig
met prettige tannines. Zachte en plezierige afdronk.
Streek: Barossa, Australië
In de geur aroma’s van donkere pruimen, frambozen en chocolade.
Mooie zachte smaak, gevolgd door een zachte afdronk.

Rosé
Streek: Californië, Verenigde Staten
Frisse geur van aardbeien, een vriendelijke smaak van rood fruit met een
licht zoetje in de afdronk.
Streek: Puglia, Italië
Verbazende rosé uit de hak van Italië. Met een heerlijke frisse smaak.

WITTE WIJNEN
Les Jamelles Viognier		24,50
Streek: Languedoc, Frankrijk
Bleke geelgouden kleur. Rijke aromatische wijn met karakteristieke
fruitaroma’s van abrikoos, perzik en banaan, naast florale tonen van acacia,
lelie en blauwe lavendel. In de afdronk wat honing.
Olivier Leflaive Rully 1e Cru Rabourcé		32,50
Streek: Bourgogne, Frankrijk
Een wijn met elegantie en finesse met in de geur aroma’s van
citrusvruchten, peren, gestoofde appels en honing, naast florale tonen.
Olivier Leflaive Les Deux Rives Chablis		34,50
Streek: Chablis, Frankrijk
Bekende, droge witte wijn van de Chardonnay druif. Mooie, volle afdronk.
Olivier Leflaive Meursault		49,50
Streek: Bourgogne, Frankrijk
In de rijke en elegante geur aroma’s van appel, amandel en hazelnoot.
Rijke en romige structuur gecombineerd met florale aroma’s en tonen van
perzik en honing. Harmonieuze en lange afdronk.
Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet		55,00
Streek: Bourgogne, Frankrijk
Rijke en krachtige wijn met in de geur en smaak tonen van meidoorn,
kamperfoelie, hazelnoot en boter. De smaak kent een lange afdronk met
tonen van mineralen.
Hillinger Grüner Veltliner		27,50
Streek: Weinviertell, Oostenrijk
Lichtgeel gekleurd. Heerlijk frisse, fruitige witte wijn. De geur en smaak
worden gedomineerd door aroma’s van tropisch fruit.
Belondrade Y Lurton Verdejo		42,50
Streek: Rueda, Spanje
Complexe en smaakvolle wijn met een intense concentratie van fruit en
kruidigheid. Het eikenhout zorgt voor de toets van kruiden en een licht
vleugje honing, welke wordt aangevuld door de verfrissende smaak van
de Verdejo-druif.
Antinori Bramito del Cervaro Chardonnay		32,50
Streek: Umbrië, Italië
Het bouquet is fruitig met een zuiver Chardonnay karakter, mooie
vanilletonen en wat getoaste tonen. De elegante en zachte smaak met
mineralen heeft een goede balans met een schitterende structuur.
Bolla Soave Tufaie		34,50
Streek: Veneto, Italië
Goud geel van kleur met tonen van bloessem en rijp fruit.
Rond van smaak

WITTE WIJNEN
Boschendal Boschen Blanc
Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Chardonnay		24,50

Streek: Franschhoek, Zuid-Afrika
Bleke strogele kleur. Makkelijk drinkbaar met aroma’s van tropisch fruit. In de
gebalanceerde en elegante smaak tonen van honing en levendige citrusaroma’s.

Boschendal 1685 Grande Cuvee Sauvignon Blanc

Streek: Franschoek, Zuid-Afrika
In de geur aroma’s van kruiden en tropisch fruit met tonen van citroen
en groene vijgen. Harmonieuze smaak met een lange afdronk vol mineralen.

28,50

Bernardus Chardonnay		39,50
Streek: Santa Lucia Highlands, Australië
Expressieve aroma’s van appel en peer met een vleugje crème brûlée. Een rijk
palet met vele lagen waaronder tonen van tropisch en citrusfruit.

RODE WIJNEN

				
				
			
Les Jamelles Pinot Noir

Streek: Languedoc, Frankrijk
Complexe rijke smaak met aroma’s van zwarte bessen, bramen en kersen.
De lange afdronk heeft goed geïntegreerde tannines. Kan gekoeld gedronken worden.

26,50

Olivier Leflaive A.C. Santenay		
42,50
Streek: Bourgogne, Frankrijk
Typische helderrode kleur voor een Pinot Noir. In het bouquet aroma’s van
frambozen en aardse tonen. De afdronk is zeer plezierig en aromatisch.
Cordier Château La Rousselière A.C. Saint-Estèphe		
45,00
Streek: Bordeaux, Frankrijk
Fraaie vanilletonen vormen samen met koffie en cederhout, een boeiend bouquet.
Mooie structuur met veel fruit en veel diepgang. Lange afdronk met veel klasse.

Lapostolle Grand Selection Carménère		
28,00
Streek: Rapel Valley, Chili
Charmante geur aroma’s van divers fruit, naast tonen van witte peper, chocolade
en tabak. In de smaak sappige tannines gevolgd door een afdronk met fris rood fruit.

Antinori Peppoli Chianti Classico		
37,50
Streek: Toscane, Italië
Complexe en goed gestructureerde wijn. Het fruit van de donkere bosbessen is
bepalend in de smaak, gevolgd door zachte en zoete tannines.
Masi Riserva di Costasera Amarone Classico		30,00
Streek: Veneto, Italië		50,00
De Corvina, Rondinella en Molinara druif geven deze wijn een majestueus en complex bouquet
met aroma’s van kersen, pruimen en koffie. In de lange, droge afdronk en aantrekkelijk bittertje.
Beronia Rioja Crianza		26,50
Streek: Rioja, Spanje
Granaatrode kleur met een lichtpaarse schittering. Fruitige smaak met frisse tonen.
			

RODE WIJNEN
Boschendal Lanoy Cabernet Sauvignon Merlot		24,50

Streek: Franschoek, Zuid-Afrika
In de geur en smaak een uitbarsting van rijk rood en zwart fruit.

Boschendal 1685 Shiraz		28,50
Streek: Franschoek, Zuid-Afrika
Jonge wijn met in de geur frisse frambozen.
Smaak van rood fruit en witte specerijen, geintegreerde houttonen en zachte tannines.
Norton Finca La Colonia Malbec		23,50
Streek: Mendoza, Argentinië
De geur is complex met rijp, zoetig fruit en ‘spicy’-aroma’s zoals zwarte peper.
De fruitige smaak kent naast een mooie structuur ook een goede balans.

ROSÉ WIJN
Boschendal Blanc de Noir 		28,50
Streek: Franschhoek, Zuid-Afrika		
Lichte, heldere kersenrode kleur. In de geur aroma’s van rijp zomerfruit.
Heerlijk en veelzijdig met een elegante smaak.

MOUSSERENDE WIJN
Maschio Prosecco Dei Cavalieri

5,50

27,50

Spumante Rose Maschio Dei Cavalieri

5,95

29,50

Streek: Veneto, Italië
Frisse spumante prosecco met tonen van citrusfruit en rijpe peer.
Een verfijnde mousse, die fluweelzacht door de mond walst.
Streek: Veneto, Italië
Fijn mousserende spumante, mooi droog van smaak met frisse zuren en
aroma’s van rozen, aardbeien en frambozen.

Champagne Moët & Chandon Brut

Streek: Champagne, Frankrijk
Rond van smaak met tonen van wit fruit en in de afdronk een licht
accent van drop.

65,00

			
Champagne Moët & Chandon Rosé
75,00
Streek: Champagne, Frankrijk
De smaak is fris en puur, verrijkt met tonen van rood fruit
en een vleugje grapefruit.

