WIJNKAART
PER GLAS

PER FLES

BUBBELS
VEUVE DE VERNAY BRUT, VIN MOUSSEUX DE FRANCE
VERNAY- BOURGOGNE, FRANKRIJK

5,00

25,00

Fris, fruitig en bloemig in de neus. In de smaak appeltjes en peren
en elegante bubbeltjes.

BEPIN DE ETO, PROSECCO
29,50
COLLI DI CONEGLIANO DOCG VENETO, ITALIË
100% GLERA
Droge, verfijnde prosecco uit het hart van de Colli di Conegliano DOCG. Fijne aroma’s van groene appel,
citrus en bloesem. Sprankelend, fris en elegant met een zachte mousse. Mooi gepresenteerd in een unieke
bijna zwarte fles met ruitjes. Het heeft iets weg van een ananas.

WITTE WIJNEN
BODEGAS DON DIEGO, SED DE TRAMOYA
RUEDA VINO DE LA TIERRA, SPANJE

3,50

19,00

VERDEJO/VIURA

Frisse fruitige wijn met aroma’s van citrus en sinaasappel. In de afdronk komt het tropisch
fruit naar boven en ontdekken we een fraai samenspel van zuren en bitters die de wijn
heel plezierig maakt.
RARE VINEYARDS, CHARDONNAY-VIOGNIER
PAYS D'OC IGP, FRANKRIJK

3,50

19,00

80% CHARDONNAY, 20% VIOGNIER

Verleidelijk open van geur met tonen van citrus, wit fruit en een vleugje abrikoos. Lekker breed,
levendig en licht exotisch van smaak met rijp Chardonnay fruit en een sappig partje perzik
dankzij de Viognier.
BIDOLI, PINOT GRIGIO
22,50
DELLE VENEZIE, VENETO IGT, ITALIË
PINOT GRIGIO
Levendig glas wijn met heerlijke aroma’s van citrusfruit, kruiden en tonen van gedroogd gras.
Heerlijk floraal, fruitig en mild van smaak. De wijn biedt een zacht mondgevoel met voldoende frisheid.
DOMAINE PELLÉ, MOROGUES MENETOU SALON 2016
LOIRE AOP, FRANKRIJK
SAUVIGNON BLANC
Expressieve, exotische stijl uit het prachtige jaar 2016. Aroma's van witte bloemen, citrusvruchten
en kruisbes. Krachtig in de mond met verfijnde zuren en veel lengte.

27,50

WEINGUT GRITSCH, FEDERSPIEL KALMUCK
WACHAU DAC, OOSTENRIJK

25,50

GRÜNER VELTLINER

Aantrekkelijke geur van vers rijp fruit, bloesem en witte peper. De kenmerkende kruidigheid
in combinatie met fijnzinnige citrusaroma’s werken hier zeer uitnodigend. Verfrissende, rijpe stijl met
een vol mondgevoel.
WIJNDOMEIN APOSTELHOEVE, CUVÉE XII
LIMBURG, NEDERLAND

27,50

MÜLLER THURGAU, PINOT GRIS, AUXERROIS

Deze bijzondere cuvée is het paradepaardje van wijnmaker Matthieu Hulst. Florale expressie in de
neus met geuren van abrikoos, meloen, amandelen en een lichte toets van kruiden. De smaak is rond
en vol met een verfijnd zoetje in de afdronk. Cuvée XII behoort tot Nederlands beste wijnen.
ACÚSTIC CELLER, ACÚSTIC BLANC
25,50
MONTSANT CATALUNYA DO, SPANJE
GRENACHE BLANC, GRENACHE GRIS, MACABEU EN PANSAL (=XAREL-LO)
Montsant is een van de jonge appellaties in de regio Catalunya en maakt onderdeel uit van het
Wijngebied Tarragona. Eigenwijze wijn met een aardse en licht rokerige neus. Levendig en spannend
Met tonen van gedroogd fruit en een crèmig palet met een toets van vanille.
SANTE VENERE, VESCOVADO BIANCO
CALABRIË IGP, ITALIË

25,50

GUARDAVALLE

De Vescovado Bianco is een volle, frisse wijn gemaakt van de autochtone druivensoort Guardavalle.
Mooi in balans met enerzijds veel zuren aangevuld met een zoetje van banaan en ananas. Veel wijn
in het glas die mooi blijft hangen. Onze wijntip voor deze zomer!!
DOMAINE DOMINIQUE CORNIN, MÂCON FUISSÉ LES BRUYÈRES 2016
35
BOURGOGNE AOC, FRANKRIJK
100% CHARDONNAY
Domaine Dominique Cornin ligt in het meest zuidelijke gedeelte van de Maconnais en werkt
biologisch gecertificeerd. Uitnodigende, plezierige stijl Mâcon met in de neus geuren van rijp geel fruit,
boter en getoast brood. De smaak is vol en rond met een subtiele houtrijping.
LONGRIDGE WYNLANDGOED, CHENIN BLANC
STELLENBOSCH, ZUID AFRIKA

32,50

CHENIN BLANC

De druiven komen van het lager gedeelte van de helling ‘Helderberg’ in Stellenbosch. De wijngaarden
profiteren hier van de maritieme, koele ligging. De druiven rijpen langzaam en evenwichtig zodat de wijn
goede aroma’s kan opbouwen. Deze Chenin Blanc vertoont in de neus mooi rijp citrusfruit en meloen.
De wijn rijpt een klein jaar op nieuw en gebruikt eiken. Dit zorgt voor fraaie houttonen in de neus en een
aangenaam rijk en krachtig smaakkarakter.
DOMAINE JEAN-MICHEL GERIN, CONDRIEU LA LOYE 2016
54
RHONE AOC, FRANKRIJK
VIOGNIER
Aangename neus met gedroogde abrikoos, ananas en perzik. In de mond heel puur van smaak,
met veel body. Rijk en goed gevuld met met de juiste elegantie. De wijn rijpt voor 30% op eikenhout.
Wijn en wijnmaker in grote vorm en nu goed op dronk.

ROSÉ
LA COLOMBETTE, GRENACHE ROSÉ
PAYS D’HÉRAULT IGP, FRANKRIJK

3,60

20,00

100% GRENACHE

De kleur is wat de Fransen 'l'oeuil du perdrix' noemen, het patrijzenoog. Helder met een licht oranje schijnsel.
Heerlijk geurend naar klein rood zomerfruit met een lichte kruidigheid. Krachtige aanzet in de mond, lekker
droog en vol van smaak.

RODE WIJNEN
RARE VINEYARDS, MERLOT CABERNET-SAUVIGNON
PAYS D'OC IGP, FRANKRIJK

3,50

19,00

60% MERLOT, 40% CABERNET SAUVIGNON

Heerlijke zachte, volle rode wijn. Geurend naar zwarte bessen, cassis en een lichte kruidigheid. De typiciteit
van beide druiven komt zeer goed tot uiting. Merlot zorgt voor de ronde, volle body. De Cabernet geeft de
wijn zachte tannines en wat extra pit.
LUCCARELLI
PUGLIA IGP, ITALIË

4,00

23,00

NEGROAMARO

Deze wijn is gemaakt van één van de typische druiven uit deze streek,
de Negroamaro. De wijn heeft een zondoorstoofd karakter met aroma’s van amarena-kers
en zwarte bes. Zachte en harmonische aanzet in de mond met bijna zoete en ronde tannines
BODEGA PACO GARCÌA, JUNIOR TEMPRANILLO
RIOJA VINO DE LA TIERRA, SPANJE
TEMPRANILLO
Verleidelijke jonge tempranillo met aroma’s van aardbei, rode kers en een lichte
kruidigheid. Zachte tannines en vol van smaak.

22,50

WEINGUT TOM DOCKNER, ZWEIGELT RIED KIRCHWEG
NIEDERÖSTERREICH DAC, OOSTENRIJK
100% ZWEIGELT
Zachte, charmante wijn geurend naar knapperig rijpe kersen, rode besjes, lichte kruiden
en een hint van salmiak. Een fijne sappige wijn, met voldoende spanning en zachte tannines.

24,50

FUNERO, NERO D’AVOLA
SICILIË IGP, ITALIË
NERO D’ AVOLA
Deze Nero d’ Avola heeft typische aroma’s van zwart bosfruit, laurier en cassis. De smaak is vol,
warm en sappig, met rijpe tannines in de afdronk.

24,50

CASANOVA DI NERI, ROSSO DI MONTALCINO 2015
35
TOSCANE DOC, ITALIË
SANGIOVESE GROSSO
Casanova di Neri behoort tot één van de beste producenten Montalcino. Een wijn met zoveel karakter en
persoonlijkheid, dat ze bij Casanova di Neri liever spreken van een ‘jonge Brunello’. In de geur heeft de wijn
tonen van kersen, viooltjes en fijn rood fruit. In de smaak komt het rode fruit terug, met fijne tannines,
elegantie en een prachtige lengte. De wijn rijpt 15 maanden op eiken vaten.

VIÑEDOS DEL CONTINO, CONTINO RESERVA 2012
35
RIOJA DOC, SPANJE
85% TEMPRANILLO, 10%GRACIANO, 5% MAZUELO EN GARNACHA
Intense neus van aardbei en rode kers. Licht rokerig, met tonen van vanille en zijdezachte tannines. Rijke
klassieke stijl met body waarbij de houtrijping mooi geïntegreerd is.
PRIMITIVO '14, POLVANERA
GIOIA DEL COLLE DOC, PUGLIA ITALIË 2010

32,50

100% PRIMITIVO

Polvanera is bekroond om zijn primitivo en dat proef je ook in dit uitstekende glas
wijn. Een volle wijn met karakter en aroma's van zwart fruit, pruimen en kersen. Een
mooie lange afdronk met een klein bittertje. De "14" slaat op het alcohol percentage.
CHÂTEAU D’AIGUILHE, SEIGNEURS D’AIGUILHE
CASTILLON AOP, CÔTES DE BORDEAUX

33,50

90% MERLOT, 10% CABERNET FRANC

Stevige wijn met aroma’s van rijp bosfruit en hints van tabak. Merlot geeft een vol en rond
mondgevoel met veel rijp, zwart fruit en zachte tannines. De Cabernet Franc zorgt ervoor dat
de wijn diepte ingaat en geeft de wijn een lichte kruidigheid.
Heerlijk glas wijn voor bij de stevige maaltijd, nu fijn op dronk.

PIEROPAN, AMARONE DELLA VALPOLICELLA 2014
59,50
VENETO DOCG, ITALIË
60% CORVINA, 40% CORVINONE, RONDINELLA EN CROATINA
Deze Amarone is een karaktervolle wijn met klasse! Een heerlijke geur van rijpe zwarte kersen,
bramen en rozenblaadjes. Doordat de druiven ingedroogd zijn is het sap geconcentreerder.
Robuuste textuur, krachtig met verfijnde tannines . De wijn heeft 36 maanden in houten vaten gerijpt en
vervolgens nog een jaar op fles. Prachtige fles wijn voor de liefhebber!
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