Open wijnen:
Wit:
Terras d’uva Branco, Vinho Regional Alentejano, Portugal
Antão vaz, verdelho, viognier. Fruitig in geur, licht stuivend met
tonen van appel. Frisse smaak.

per glas 4,00

per fles 23,-

White and Sea Blanc, Côtes de Gascogne, Frankrijk
Colombard (80%), sauvignon blanc (20%). Aroma's van citrus,
groene appel en passievrucht. De wijn is knisperend en opwekkend.

per glas 4,50

per fles 25,-

Dom Doriac, Les Vignerons du Narbonnais, Languedoc, Frankrijk
Chardonnay. Veel rijp wit/geel fruit zoals peer en perzik. Kruidigheid
en bloemig in de neus. Licht vettig, volle houttonen.

per glas 5,00

per fles 26,-

Rose:
Mas de Lauriers Branche rosé, Famille Lalaurie, Languedoc, Frankrijk per glas 4,00
Cinsault 40%, grenache 40%, syrah 20%. Zalmroze, fruitige aroma’s
(bosaardbeien), goede zuurgraad. Een ronde frisse evenwichtige rosé.
Rood:
Synera Tinto, Ramon Roqueta, Catalunya, Spanje
per glas 4,00
Garnacha 40%, tempranillo 40%, Cabernet Sauvignon 20%.
Een ronde, soepele wijn met rijp rood en donker fruit .In de smaak ook
lichte vanille tonen door een korte rijping op eikenhout.
Passo del Sud Appassimento, Progetto Vino, Puglia, Italië
Malvasia nera 10%, negroamaro 35%, primitivo 55%. Volle rode wijn.
In de geur een zwoele toon, gestoofde pruimen en rijp fruit.
Een ronde inzet met een klein zoetje.
Mousserend:
Cava d’Arciac Brut seleccio, Penedès, Spanje
Xarel.lo 40%, macabeo 40%, parellada 20%. Bloemen en rijp fruit
in het aroma. Zacht droge mousse in de mond met iets appel, peer
en citrusfruit in de smaak.
Delot Blanc de Noirs Reserve Brut, Champagne, Frankrijk
Pinot noir 100%. Bleekgeel van kleur. Ingetogen aroma,
waarin wit fruit, toast. Frisse, elegante inzet met een zachte mousse.
Aangenaam droog, redelijk breed en complex.

per fles 23,-

per fles 23,-

per glas 5,75

per fles 33,-

per glas 6,95

per fles 45,-

per glas 10,50 per fles 75,-

WIT:
Frankrijk
Sancerre, Jean-Paul Balland, Bué, Loire
Stuivende geur waarin buxus en florale tonen. Aangenaam droog met een minerale
afdronk. Verfijnde smaak, veel frisheid en rijk.

48,-

Chablis 1e cru ‘Vau Ligneau’, Domaine Hamelin, Bourgogne
Mineraliteit met citrusfruit, verfijnd en elegant met een krachtige smaak in de afdronk.

49,-

La dame de Chatenoy, ‘Menetou-salon’, Domaine de Chatenoy, Loire
Druiven worden geselecteerd van 30 tot 50 jaar oude stokken.
Een rijpe sauvignon uit de Loire, met tropisch fruit, verfijnd en fris.

45,-

Couvent des Jacobins, Chardonnay, Louis Jadot, Bourgogne
Een harmonieuze wijn met fruitigheid van aroma’s van perzik, peer en grapefruit.
Daarnaast subtiele tonen van boterbloemen en vanille.

47,-

Pinot Blanc Réserve, Gustave Lorentz, Elzas
Wijngaarden gelegen in Haut-Rhin, het zuidelijke deel van de Elzas.
Veelzijdig en fris met rijpe peer en groene appel. Stuivend bouquet en wit fruit.

32,-

Cinquante 50 Viognier-Chardonnay, Louis Chèze, Rhone
Elegante, exotische witte wijn met gelijke delen viognier en chardonnay.
Zeer smaakvol, met abrikoos tonen, klein bittertje en lichte houttoets.

39,-

Italië
Pinot grigio, Livio Felluga, Friuli
Gekonfijt fruit, perzik, kweepeer en bloemen in de geur. Aangenaam droog,
vol en zacht gekruid met een lange afdronk.

48,-

Villa Giada Manè, Andrea Faccio, Cortese en Chardonnay, Piemonte
Complexe wijn met ronde textuur. Kenmerken van citrusfruit, gedroogde abrikozen,
honing en bloemen.

40,-

Falanghina Sannio ‘Svelato’, Terre Stregate, Guardia Sanframondi, Campania
Veel geur met tonen van bloemen en specerijen. Volle inzet, tikje kamille, iets notig,
brede smaak, lekker zacht met milde zuren.

33,-

Duitsland
Weisser Burgunder SW “Schlatter Maltesergarten”, Weingut Martin Waßmer, Baden
Krachtige wijn met veel wit en geel fruit. Romige tonen, subtiel hout en verfijnde zuren.

46,-

Forster Riesling trocken“Basalt“, Weingut Georg Mosbacher, Pfalz
Aromatische neus met rijke citrus tonen. Stevige inzet, elegant, mineralig en droog.

52,-

Oostenrijk
Grüner veltliner 1e Lage Ried ‘Kammerner Renner‘, Schloss Gobelsburg, Kamptal
Rijke, gekruide geur met hint van abrikoos, mango en witte peper. Geconcentreerde,
krachtige smaak en complexe structuur met intense fruitsmaak.

55,-

Luxemburg
Grand 1e Cru Remich Hôpertsbour, Caves Gales en Cie, Auxerrois, Moezel
Heldere, frisse wijn met aroma’s van citroen, grapefruit en exotisch fruit.
De smaak is licht kruidig met een subtiel restzoetje.

47,-

Spanje
Rias Baixas Albariño Etiqueta Ambar, Agro de Bazàn, Galicia
Zeer aromatisch met tonen van groene appel, citrus, banaan en ananas.
Volle wijn met een elegant wat rins karakter.

43,-

Barón de Ley Reserva 3 vinas, Rioja Blanco
Tres vinas refereert aan de drie verschillende druivenrassen die voor deze wijn zijn gebruikt;
Viura, malvasia en garnacha Blanca. Levendige wijn met geel fruit en honing. Licht kruidig,
amandelen en limoen. Perfect in balans.

46,-

Verdejo Viñas Jóvenes, Ermita Veracruz, Rueda
Stuivende neus met intense aroma’s van tropisch fruit, groene appel en venkel.
De smaak is fris en fruitig en een subtiel bittertje.

36,-

Portugal
Encruzado reserva, Quinta de Cabriz, Dão
Volle complexe wijn met aroma’s van peer en perzik, vanille, lichte hazelnoot
en een lange ronde nasmaak, licht ’vetje’.

36,-

Nieuw-Zeeland
Wairau River Sauvignon Blanc, Blenheim, Malborough
Levendige wijn met een opvallende koele elegantie en volop fruit.

39,-

Zuid-Afrika
Chenin blanc “touch of oak”, Rijk’s Private cellar, Coastel region, Tulbagh
Volle witte wijn met fruittonen van ananas en abrikoos. Soepel, licht kruidig en
elegante frisheid door de milde zuren.

36,-

ROSE:
Guillaume & Virginie Philip MIP Classic, Rosé, Provence Frankrijk
Cinsault, Syrah, Grenache. Een heel licht getinte rosé met geur- en smaaknuances
van rode vruchtjes en citrusfruit naast verleidelijke tonen van rozenblaadjes.

39,-

Mas de Lauriers Branche rosé, Cinsault, Grenache, Syrah, Languedoc
Zalmroze, fruitige aroma’s(bosaardbeien), goede zuurgraad.
Een ronde frisse evenwichtige rosé.

23,-

ROOD:
Frankrijk
St. Emilion Grand Cru, Domaine de Peyrelongue, Bordeaux
Merlot, Cabernet Franc en Cabernet Sauvignon. Mooie, klassieke St-Emilion met impressies
van eiken en een sappige door merlot gedomineerde smaak. Fijn en fris karakter.

53,-

Couvent des Jacobins Pinot noir, Louis Jadot, Bourgogne
Een typische bourgogne. Kenmerkende wijn met aroma’s van kersen, zwarte bessen
en een elegante kruidigheid in geur en smaak.

52,-

Le Haut Médoc de Giscours, Margaux, Cabernet Sauvignon, Merlot, Bordeaux
Robijnrood van kleur, een zachte kruidigheid in de aandronk, rijp rood fruit, soepel,
voldoende diepgang en milde tannines in de afdronk.

55,-

Moulin-à-vent, Chateau des Jacques, Gamay, Beaujolais
Een wijn met een rijk fruitig bouquet, een pittige structuur en een
uitzonderlijk lange afdronk.

52,-

Lirac Rouge Château d’Aqueria, Jean Olivier, Tavel, Rhone, Lirac
Grenache 50%, Mourvèdre 25%, Syrah 25%
Mooie wijn met plezierige neus die in de smaak een gezonde fruitbasis heeft. Heerlijk
fris met milde tannines. Aangenaam gekruid in de afdronk.

39,-

Italië
Barolo Massolino, Piëmonte, Nebbiolo
Rijke geur van kruiden met zwoel rood fruit. Milde aandronk, krachtig, zacht en aards.

65,-

Chianti Classico Riserva, Rocca delle Macie, 95% Sangiovese, 5% Merlot, Toscana
Levendige robijnrode wijn met aroma’s van kersen, wilde bessen, kruiden en viooltjes.
De houtaroma’s zijn mooi in de smaak verweven die karaktervol, sappig en rond is.

48,-

Barbera d’Alba “Bussia”, Giacosa Fratelli, Piëmonte
Helderrood. Intense fruitgeur, kruidig. Zachte en elegante smaak. Frisse zuren,
verfijnde structuur met veel rood fruit en een lange afdronk met een klein bitter.

35,-

Valpolicella Ripasso, Tenuta Sant Antonio, Monti Garbi, Veneto
Corvina, Rondinella, Croatina, Oseleta.
Robijn kersenrood van kleur met stevige aroma's van rijpe rode vruchten. Bescheiden
houttoets en verfijnde kruidigheid.

46,-

Nero d’Avola, Morgante, Sicilië
Diep rood/paarse kleur. Gezond rood fruit van kers en braam in de geur. Volle, kruidige inzet
met bosbes en cassis, soepel en heerlijk zuiver, iets kruidnagel met fijne zuren.

37,-

Duitsland
Blauer Spätburgunder, Weingut Seeger, Baden
Robijnrode wijn met de kenmerkende aroma’s van kersen, frambozen, bosbessen,
kruiden en een lichte rokerigheid.

40,-

Oostenrijk
Zweigelt, Kurt Angerer, Kamptal
Vol, maar fris en fruitig met kersen, pruimen en zwarte bessen.
Daarnaast wat laurier, cacao en zijdezachte tannines.

36,-

Spanje
Mestizaje Tinto, Bodega y Viñedos Mustiguillo, Valencia
Bobal, Cabernet sauvignon, Grenache, Merlot, Tempranillo,
In de geur intens rood fruit als kers, bes en licht hout. In de smaak veel sap, bessig,
chocolade, rijpe paprika, laurier, krachtig maar toch toegankelijk.

35,-

Toro ‘Prima’, Bodegas Maurodos, Tinta de toro, Garnacha, Cast. Y Leon
Volle geur, mooie tonen van kers, bramen en karamel. In de smaak verfijnd donker
rood fruit, wat chocolade en subtiel hout.

39,-

Rioja Grand Reserva, Barón de Ley
42,Aromatisch met rijp rood en donker fruit, goed geïntegreerd eikenhout, specerijen,
leer en tabak. De smaak is vol en rond met een lange afdronk waarin gedroogd fruit en toast.

Chili
Quintay Carmenere, Casablanca Valley
Stevige wijn met vlezig karakter. Bramen, paprika en chocolade.
Overrijp fruit en zachte tannines. Intense smaak.

35,-

Syrah Grand Reserva, Viu Manent, Colchagua
Dieppaarse wijn met frisse fruitaroma’s van bosbessen en kersen met daarnaast
viooltjes en zwarte peper. De smaak is vol met rijpe tannines en een superlange afdronk.

35,-

Argentinië
Malbec, Bianchi Estate Famiglia, Mendoza

36,-

Verleidelijke aroma’s van rijp donker fruit zoals pruimen, zoete kersen en zwarte bessen
en een verfijnde kruidigheid. De smaak is vol en krachtig maar ook zacht en sappig.

Nieuw-Zeeland
Merlot Cabernet’s ‘Woodthorpe’,Te Mate Estate, Hawke’s Bay
Kruidige merlot-cabernet met tonen van specerijen en verleidelijk fruit.

40,-

Zuid-Afrika
Simonsig Estate Tiara, Cab. Franc, Cab. Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Stellenbosch
Een tiara kan vertaald worden naar kroon. Deze wijn is het hoogst haalbare bij Simonsig:
een duidelijk paradepaardje van het wijnhuis. Rijk geconcentreerde wijn met stevige aroma's
van blauwe en zwarte bessen, cassis, toast, vanille en kaneeltonen.

53,-

Zoet/port:
Ramos Pinto 10 jaar oude Tawny port Douro Vallei, Portugal
Intens rood fruit met lichte tonen van krentjes en rozijntjes.

per glas

8,25

Romate Pedro-Ximénez ‘Cardenal Cisneros’, PX Sherry, Spanje
20 à 25 jaar oud. Supergeconcentreerde, stroperig zoete sherry met een
smaak van krenten en chocolade. Zeer intens maar ook frisse zuren.

per glas

6,25

Rietvallei Rooi Muscadel, Robertson, Zuid-Afrika
Gemaakt van de muscat d’alexandrie rouge. Prachtig rood fruit
maar ook mango maken deel uit van deze dessertwijn.

per glas

6,00

Noble Semillon, Viu Manent, Colchagua, Chili
per glas
Prachtige zoetfrisse balans met aroma’s van ananas, abrikoos, appel met kaneel,
Honing en walnoot.

7,00

Sauternes, Chateau Violet, semillon, sauvignon blanc, Bordeaux
per glas
Rijk en zoet met subtiel eiken en een natuurlijke frisheid. Heerlijke dessertwijn.
Goed in balans.

7,50

Floc de Gascogne, Gascogne
per glas
Armagnac, colombard, gros manseng, sauvignon blanc
De armagnac zorgt voor het pittige detail in de wijn waarbij de druiven
voor de frisheid zorgen. Friszoet met gedroogd fruit(perzik, kumquats) en honing

6,00

BIJZONDERE WIJNEN:
WIT
2018 Elzas,Riesling Grand Cru Rangen Clos St-Theobald, Schoffit
Droge volle smaak, waarin iets rokerigs, Hooi, mineralen en wit fruit. Complex met veel
raffinement. De wijnen van Schoffit worden gerekend tot de beste van de Elzas.

58,-

2018 Bourgogne,Meursault ‘Les Tessons’, Chardonnay, Michel Bouzerau
Rijke, krachtige wijn met verfijnde aroma’s van fruit, noten en hout met een ronde afdronk.
Naast het rijke, vette Meursault karakter een intrigerende nervositeit met aangename zuren.

99,-

2017 Bourgogne, Chassagne-Montrachet 1er Cru ‘Vide-Bourse’,
Chardonnay, Pillot
Zeer extractrijke en stevige smaak, waarin rijp wit fruit als peer, licht eiken, honing en
verfijnde botertonen. Zachte frisse zuren omlijsten het geheel.

95,-

2018 Rhône, Condrieu Cuvée de Brèze, Viognier, Louis Cheze
De smaak is verleidelijk met een rijpe fruitstructuur van perzik en peer ondersteund door
Een fijne houttoon. Een filmende afdronk met veel lengte.

79,-

2016 Toscane, Batar, Chardonnay en pinot bianco,Querciabella, Ruffoli di Greve
Intens en breed in smaak met rijp fruit, abrikoos, appel. Heerlijk zacht, licht gekruid met
Impressies van nieuw eiken. Een ware belevenis!

115,-

ROOD
2016 Bourgogne, Pinot Noir,Gevrey-Chambertin ‘Les Seuvrées’ ,v.v, Michel Magnien
Aroma’s van rijp klein zwart fruit, viooltjes, een hint van koffie en lichte kruidigheid.
Fruit is afkomstig van 60 jaar oude stokken. Lange en complexe finale.

75,-

2000 Bordeaux, Chateau Larcis Ducasse, St-Emilion 1er Grand Cru Classé
Cabernet franc 5%, Cabernet Sauvignon 10%, Merlot 85%. Rijk van smaak, prachtig in
balans met stevige maar rijpe tannines, toast,drop, minerale tonen, kers, braam en viooltjes.

125,-

2011/2015 Veneto, Amarone della Valpolicella, Giovanni Fattori
Corvina 65%, Corvina grossa 15%, rondinella 10% e.a. Rijp rood kersenfruit, iets kruidig.
Krachtige inzet. Weelderige, rijpe smaak met hout,krenten, mooie zuren en milde tannines.

95,-

2014 Toscane, Brunello di Montalcino, La Gerla
100% Brunello di Montalcino. Dieprood. Intens bouquet. Zachtkruidige, ronde inzet, rijk
En vol in de mond. Naast fruit (bosbessen) ook laurier, omlijst door zachte tonen van hout.

78,-

2011 Rioja Alta, Rioja Muga Gran Reserva ‘Prado Enea’, Bodegas Muga
88,Garnacha 6%, graciano 6%, mazuelo 8%, tempranillo 80% Tonen van vanille en bijzonder
verfijnd. In de smaak tabak, chocolade, rozenbottel, gekonfijt fruit en ceder. Complex van smaak en
elegant van karakter

