MOUSSERENDE WITTE WIJNEN

SPANJE
PENEDÈS
La Iaia Nuria Cava Brut
Een verfrissende mousserende wijn gemaakt van de
druiven macabeo, parellada en xarello met een aroma
van tropisch fruit en een zachte, lange afdronk.

6,50

32,50

FRANKRIJK
CHAMPAGNE
Sourdet-Diot Brut Tradition
Soepele en fruitige Récoltant Champagne door een klein “boertje” met
70% pinot meunier en 30% chardonnay. Omdat die slechts van 2
jaargangen wordt gemaakt, is die elk jaar net anders.
De aanzet is fris, maar soepel en opvallend rijk en ontwikkeld.
Fris met rijp fruit in de smaak met een flinke briochetoets.
Louis Roederer Brut Premier
Elegant klassieke champagne gemaakt van 40% pinot noir, 40%
Chardonnay en 20% pinot meunier.
Heeft een volle textuur met een prettige balans tussen gerijpte
tonen en frisse fruitigheid. Het mondgevoel is rijk en krachtig.

59,50

12,50

79,50

WITTE WIJNEN PER GLAS
Domaine de La Renaudie, sauvignon blanc

5,20

Prima alta, Pinot grigio

5,20

Chardonnay Original, Anne de Joyeuse

5,60

Domaine de l’Orviel ,viognier

6,50

Pouilly fumé, Cédrick Bardin

7,50

Grüner Veltliner “Hagn’’

7,50

Pinot Gris Réserve, Trimbach

8,00

Saint-Véran, Domaine de Pouilly, Besson

8,50

ROSÉ WIJNEN PER GLAS
Garçon Gris, Domaine de l’Orviel

5,20

RODE WIJNEN PER GLAS
Camas, pinot noir

5,20

Les Gelinottes, Ventoux

6,00

12e Mezzo primitivo Del Salento

6,50

Terroir des Dinosaures, pinot noir

7,00

Haut-Baillou Blaye AC en fût 2018 - merlot

7,50

Rioja Reserva, Marqués de Riscal

8,50

WITTE WIJNEN
FRANKRIJK
BOURGOGNE
2018/2019
Domaine Giraudon, Chitry
34,50
(Beperkt voorradig) Zeer kleine en erg onbekende appellatie op 4 km
van Chablis. Zelfde kwaliteit, zachtere prijs. Verleidelijke geur van Provençaalse
perzik, peer en toast, die in de smaak overgaat naar meloen, citroen en ‘n zweem vanille.
2020
Mâcon Fuissé, Domaine de Pouilly, Besson
Prachtige, frisse Mâcon. Mooie fruittonen, heel zuiver, mineralen
en heel toegankelijk.

36,50

2020
Saint-Véran, Domaine de Pouilly, Besson
8,50
44,50
Verfijnde chardonnay met mooie balans tussen smaak, fruit, zuiverheid
en mineralen. Neus met amandelen, abrikozen, peer en perzik met heel lichte houttonen.

2018
Bourgogne, Domaine Buisson-Battault
49,50
Volle en complexe chardonnay die verfijning heeft en balans naast zijn boterige
vetje. De wijn heeft een volle body en een ronde afdronk met mineralen die lang natintelen.

2018
Chablis Saint Pierre Le Domaine d’Henri
Een Chablis zoals uit het boekje, aroma’s van citrus rijpe appel en
rijp wit fruit. Dit in combinatie met de typische chablis mineraliteit is
deze wijn een plezier in uw glas.

49,50

2016
Pouilly- Vinzelles, Joseph Drouhin
Bloemig, elegant en mild. Vol geel van kleur, in de geur rijk
en rijp met veel fruit. Krachtige, droge smaak met zachte zuren

54,50

2019
Pouilly Fuissé, Fût de Chêne, Domaine de la Creuze Noire
Zeer rijp en vol. Diepe strogele kleur en royaal tranend. Geuren van peer,
geroosterde amandelen en vanille. Ontwikkeld wit fruit en impressie van
peer, appel en ananas.

59,50

2019
L&C Poitout, Vaucoupin Chablis 1er cru Stellaris
De Stellaris heeft een neus met rijpe witte perzik, citrus en volop ziltige
mineraliteit. Meteen bij aanraking van de tong veel smaak met volop
perzik, frisse vettigheid en kracht met meidoornbloesem en zoethout.
In de afdronk balancerende citroen en ziltige mineralen en een zeer lange
sensatie van peper die natintelt.

68,50

VERVOLG BOURGOGNE
2018
Rully Grésigny, 1er Cru, Vincent Girardin
Rijke, filmende wijn met parfum en smaken van wit fruit,
citrus en mineralen met elegante toets vanille door de lange
rijping in grotendeels gebruikt eiken.

69,50

2017/2018
Saint-Aubin La Princée, Hubert Lamy
Een tikkeltje premier cru druiven toegevoegd voor een rijkere wijn. Houtrijping
waarvan een zeer klein deel nieuw voor meer fruitigheid in de neus, die zich voortzet
in de mond en mooi in balans wordt gehouden door zijn jeugdige frisheid.

78,50

2019
Meursault Les Tillets, Vincent Girardin
Mineralige, zeer aromatische en elegante wijn met elementen van vuursteen
en frisse tonen door de hoge ligging met een lichte botertoets en
specerijen van de houtrijping.

92,50

LOIRE
2019/2020
Domaine de la Renaudie, sauvignon blanc
5,20
In de geur rijk stuivend met veel tonen van kruisbes, citrus, groene
appel en peer. De smaak is zeer sappig en smaakvol. Erg rond en een lange,
droge, frisse afdronk.

26,50

2018
Menetou-Salon, Domaine Belleville
Elegant, loepzuiver, rond. Geur van groene kruiden, citrus en bloemen.
Verfijnde intense smaak, heerlijk!

39,50

2018
Sancerre, La Croix du Roy, Lucien Crochet
Een wijn met een stuivende geur met impressies van bloemen en fruit.
De smaak is zacht, sappig, maar met spanning van fijne zuren en een klein bittertje.

39,50

2019
Sancerre, Pierre Morin
Sancerre met een vollere body en een prettige balans door zijn
frisse tonen. Deze biologische wijn heeft geuren en smaken van
kruisbes, zwarte bessen, limoen, grapefruit met mineraliteit en een
afdronk die steeds intenser wordt en lang aanhoudt.

44,50

ELZAS
2015
Alfred Meyer Riesling Grand cru Kaefferkopf
Ontwikkelde strogele kleur en een dikkere body.
Uit het glas komen geuren van geconfijte citrus, ananas
en salty mineralen. In de mond lekker vettig, smaakvol
met een frisse diepgang die riesling levert ondanks het “warme” jaar.

38,50

2017
Pinot Gris Réserve, Trimbach
8,00
Krachtig fruit, weelderige kruiden. De geur is rijp en harmonieus
met tonen van perzik. In de mond is de wijn vol met veel tropisch fruit.

39,50

RHÔNE - LANGUEDOC-ROUSSILLON- RHÔNE ALPES
2019/2020
Chardonnay Original Anne de Joyeuse
Citroengele kleur met geuren van witte bloemen en ananas,
grapefruit, vanille en boter. Wijn met body, kracht en elegante
frisheid door het klimaat van Limoux.
Lange, intense afdronk met minerale tonen.
2019
Domaine de l’Orviel, viognier
Elegante geuren van rijp fruit, bloemetjes met minerale tonen
en kruiden. Vol en fris mondgevoel met droge en volle afdronk en
prettige zuurtjes.

5,60

6,50

29,50

32,50

2020
Domaine Rives-Blanques, chardonnay cuvée Odyssée
Wijn uit Limoux.die het dichtst bij “grote” Bourgognes.
Rijk en in balans. In eikenhout gerijpt met een neus van
perzik, witte appel, verse munt en hazelnoot. In de afdronk
sappige citrus, wit fruit, geroosterd brood, amandelen en grapefruit.

37,50

2018
Condrieu, E. Guigal
Mooie heldere goudgele kleur. Fris, vol mondgevoel.
In de neus krachtig en complex met aroma’s van viooltjes,
abrikoos, perzik, citrus.

72,50

DUITSLAND
RHEINHESSEN
2019
Weisser Burgunder Arndt F. Werner
Minerale, fruitige wijn van de biodynamische goeroe uit Duitsland. Een kleine
tinteling in de aanzet met daarna rijpe witte perzik, romige tonen en die typische
mineralen, die de wijn zo boeiend maken. Vettig in de mond door de lierijping,
veel smaak met op de achtergrond frisse tonen.

32,50

OOSTENRIJK
NIEDERÖSTERREICH
2019/2020
Grüner Veltliner “Hagn”
7,50
Verrassende Grüner Veltliner uit Weinviertel met geuren van rijpe
peer en appel en een fijn pepertje. Prettig samenspel tussen de elegante body van
fruit en de zuren, welke harmonie geeft aan de wijn met een prachtige afdronk.

34,50

2019
Grüner Veltliner Ried Hohenberg ÖTW, Weingut Josef Ehmoser
Krachtige en geconcentreerde Erste Lage-wijn uit Wagram met kruidige
aroma’s in combinatie met volop wit fruit. Een korte houtlagering geeft
complexiteit die een fijne balans met de diepgang vormt. Dit alles leidt
naar een zeer lange, intrigerende afdronk.

42,50

2017
Nigl “Privat” 1 ÖTW, grüner veltliner
Deze strakke veltliner uit Kremstal krijgt 92 Parkerpunten en heeft geuren
en smaken van citroenzeste en munt met een ziltige mineraliteit. Het exotische
fruit met gember smaakt zeer sappig en leidt naar minerale afdronk.

82,50

2017
Velich ‘Darscho chardonnay, trocken
Wijn uit Wachau met een volle body, een strogele kleur en een intens geurenpalet
vol fruit en zuiveltoetsen. Complexe smaak met noten, pruimen en eik.
Grote gastronomische wijn.

87,50

2017
Knoll “Ried Schütt” Smaragd Dürnsteiner, riesling
Heldere en, rijpe en zeer elegante wijn uit Wachau van de zeer vermaarde
Knoll. De neus is complex en de wijn heeft een volle body met een crispy,
sappige en frisse aanzet leidend naar een saline en frisse afdronk die lang
aanhoudt een intenser wordt. 93 Parker punten.

92,50

ITALIË
SICILIË
2020
Prima Alta, pinot grigio
5,20
Erg prettige, sappige en florale pinot grigio met Italiaanse flair. Heeft volop
frisse tonen en iets van rijpheid en vollere smaak van het Siciliaanse klimaat.

28,50

SPANJE
RIAS BAIXAS
.

2020
A Veira do mar Rias baixas albariño D.O.
Frisse en zuivere wijn met een fruitig parfum. Voelt sappig aan in de mond
maar heeft toch ook body. De frisse smaak is opvallend intens met perzik en
ziltigheid. Zeker inzetbaar bij zeevruchten maar met name op het terras erg
aangenaam. De lange afdronk neemt je mee naar Spanje!

32,50

TERRA ALTA
.

2020
Via Edetana Blanco
36,50
Gemaakt van witte garnacha en viognier heeft deze wijn een minerale en kruidige neus met
venkel en tijm met een licht floraal parfum. Veel smaak in de mond met subtiele mineralen, rijp
steenfruit en vanille en specerijen van de houtrijping. De afdronk is elegant, lang en licht ziltig.
91 punten James Suckling.

RUEDA
.

2018
Quintaluna verdejo de Ossian
Uit een wijngaard die meer dan 200 jaar oud is, komt deze Rueda van
een kleine productie. Een wijn met een lichtgele kleur en groene schakeringen
en een vette body. De fruitige smaken komen elegant je mond binnen met de
typische venkel en ziltige mineralen. De afdronk is intens en zeer lang.

48,50

NIEUW-ZEELAND
MARLBOROUGH
2016
Mahi sauvignon blanc
Deze sauvignon aangevuld met 2% sémillon is gefermenteerd in
eikenhout en is lekker vet door rijping op de gistcel. Rijpe nectarine
en roze grapefruit laten je watertanden door de frisse tonen met een
zijden textuur en vanille en leiden naar een minerale afdronk met toast.

47,50

AUSTRALIË
MARGARET RIVER
2016
Leeuwin Estate Prelude vineyards, chardonnay
Levendige strogele kleur met lichtgroen randje. Het boeket toont sappige
rijpe peer, cashew noten en een beetje toasty eik. De smaak zit vol rijp fruit
(peer, perzik, pruimpjes), en toetsen van toast. Ronde zuren geven een
uitgebalanceerde structuur die uitmondt in een mooie, frisse afdronk.
Complex en vet en in balans!

72,50

ZUID-AFRIKA
STELLENBOSCH
2019/2020
“The Ladybird” Organic white, Laibach
In de mond gekonfijte ananas en pruimen.
Complex waar de chardonnay zorgt voor structuur en kracht,
de viognier voor het florale en de chenin blanc voor de speelse
zuurtjes. Een gastronomische wijn.

39,50

Western Cape
2016
Signature Chenin blanc, Jean Daneel
Geselecteerd uit een oude “wingerd” is deze droë steen gracieus en stijlvol.
De body is vet en de wijn heeft geuren en smaken van limoen, citroenschil,
kamperfoelie, gebakken appels, rijpe ananas, gedroogde abrikozen en amandeltjes
met balans. Het rijke, romige palet leidt naar een complexe fruitige afdronk.

56,50

VERENIGDE STATEN
CALIFORNIË
2017
Mac Murray, pinot gris, Russian River Valley
In de geur tonen van witte bloemen, gebakken appel en zeer geparfumeerd.
Volle en romige smaak met rijke aroma’s van perzik, gember en appel.
Krachtige en lange afdronk.

42,50

2019
Bernardus, chardonnay
Zeer verleidelijke geur met vanille, banaan en exotisch fruit
gevolgd door een rijke, romige en volle smaak.
Weelderige en stoere robuuste wijn met een prachtig lange afdronk.

47,50

ROSÉ WIJNEN
FRANKRIJK
LANGUEDOC- ROUSSILLON
2020
Garçon Gris, Domaine de l’Orviel
5,20
Frisse geuren van bloesem, witte perzik en mandarijntjes,
maar ook zeer lichte sensaties van kamperfoelie en van mediterraanse anijs.
In de mond crispy fruitigheid van clémentine en perzik.
In de afdronk een duidelijk salty/ziltige minerale sensatie.

26,50

BANDOL
2019/2020
Les Luquettes Bandol
Wijn van een klein domein uit de cru de Provence gemaakt van de
Karakterrijke druif mourvèdre aangevuld met cinsault. Een fruitige neus
met witte bloesem en bergamot. In de mond harmonieus, intens en vlezig
met smaken van mandarijn, grapefruit, peper met een volle body en een
zeer lange, smaakvolle afdronk

43,50

RODE WIJNEN
FRANKRIJK
BORDEAUX
2018
Haut-Baillou en fût, Blaye AC
Deze 100% merlot heeft de rijkheid van de houtrijping en jaargang 2018 maar
Ook frisse tonen, is soepel en makkelijk drinkbaar met een fluwelen aanzet van
Rijp fruit en vanille met het bekende cederhout. In de afdronk verfijning met iets
structuur van de rijpe tannines.

38,00

2015
Ronan By Clinet, 100% merlot
Genoemd naar de eigenaar van Château Clinet,Ronan Laborde. Verleidelijke
neus van Mon Chérie, pruimedant en vers gebrande hazelnoot. Veel rondeur
met impressies van bessen en pruimen. Zachte, rijpe tannines met noterige afdronk.

38,50

2016
Domaine de Courteillac, Bordeaux Superieur
Courteillac wordt alom omschreven als ‘superb’ en heeft een prachtig terroir
gelegen op het kalkplateau van Ruche, dezelfde bodem als Saint-Émilion.
Merlot gedomineerde wijn met zijdezachte tannines, veel fruitrijkdom en
veel smaakintensiteit. Jancis Robinson noemde de wijn ‘amazing for the appellation’

39,50

POMEROL
2016
Château La Croix Ferrand
Donker robijnrode wijn met geroosterde neus met tonen van eikenhout,
vanille en zoete rode bessen. Zwoele, fluwelen aanzet met een balans
van frisse tonen. Laagjes zoet rood fruit, wat geroosterde en kruidige
tonen met een lange en geconcentreerde afdronk.

67,50

LALANDE DE POMEROL
2018
Château des Moines
Mooie Lalande met een robijnrode kleur, sprekende aroma’s van zwart fruit als
kirsch en verse kruiden maar ook tonen van koffie en zoethout. Sappig in de
mond met rijp zwart fruit en een zijdezachte textuur. Complex en in balans.

47,50

SAINT-ÉMILION
2015
Château Quinault l’Enclos, Grand Cru Classé
Onderdeel van het vermaarde Cheval blanc en gemaakt van 69 % Merlot,
19 % Cabernet Sauvignon en 12% Cabernet Franc. Uitbundig geurend naar
rood en zwart fruit, munt en viooltjes. De wijn zowel sappig als krachtig en
heeft een zachte, volle smaak met zijdezachte tannine.

79,50

2015
Château Villemaurine, Grand Cru Classé
Gemaakt van 80% Merlot, 20% Cabernet Franc.
Deze wijn heeft een verfijnd aroma van rijp fruit en mineraliteit. Het aroma
zit barstensvol zwarte kersen en zwarte bessen die in balans zijn met
subtiele houttonen. Het is een mooie wijn met een zachte, rijpe smaak vol finesse.

89,50

MÉDOC
2015/2016
Château La Tour de By
Jaar in jaar uit zeer constant van kwaliteit en betaalbaar.
Zuivere - door cabernet gedomineerde - intense neus met volop rijp fruit.
In de mond volop cassis, ceder en tabak met licht minerale smaak.

48,50

LISTRAC- MÉDOC
2015
Château Fourcas Dupré
Gemaakt van 55% cabernet sauvignon, 44% merlot en 1% petit verdot.
Deze Fourcas-Dupré begint zijn persoonlijkheid te laten zien en is diepgekleurd
met donker fruit, vanille en toast. De wijn heeft de fluwelen aanzet van de
merlot en de structuur van de cabernet sauvignon.

54,50

SAINT-ESTÈPHE
2015/2017
Château Haut Beauséjour
Gemaakt van bijna 60% merlot en aangevuld met cabernet sauvignon.
Diep rode kleur. In de neus lichte toasttonen en aroma’s van fruit en bloemen.
Fraaie rondheid en soepelheid. De merlot domineert de smaak.

52,50

2015
Château Les Ormes de Pez
Pracht Saint Estèphe uit het grote jaar 2015 van iets meer dan de helft
cabernet sauvignon met 37% merlot aangevuld met iets cabernet franc
en petit verdot. In de mond volop rood en paars fruit, verleidelijke rondeur,
romig en zijdezacht mondgevoel met rijpe tannine. Royaal 45% nieuw
Frans eiken zorgt voor extra complexiteit, terwijl de wijn principieel fris
blijft tot laat in de finale. Grote multi-inzetbare dinerwijn.
94 punten van James Suckling!

78,50

SAINT-JULIEN
2016
Pavillon de Léoville Poyferré
2e wijn van Château Léoville Poyferré en gemaakt van 57% cabernet
sauvignon, 26% merlot, 10% Petit verdot en 7% Cabernet franc.
Rijp en met een fruitig aromapalet van cassis en zwarte bes, Turks fruit,
versgebrande koffiebonen en tabak. In de mond vlezige bessen, toast en vanille
met zoethout, zijdezachte maar aanwezige tannine.

85,00

MARGAUX
2015
Château Marquis de Terme, 4e Grand cru classé
Gemaakt van 58% cabernet sauvignon, 35% merlot en 7% petit verdot
van 35 jaar oude ranken met ruim 16 maand rijping in barrique (50% nieuw).
Karaktervolle wijn met diepe fruitgeuren en smaken van frambozen, bramen
en rijpe kersen met toast en roostertonen.
In de mond een verleidelijke zijdezachte aanzet gevolgd door structuur, vanille en
cacao, wat een verfijning. De afdronk is indrukwekkend en zeer lang.

92,50

SUD OUEST
2012
Château Laur Vieilles Vignes Cahors AC
Gemaakt van 50 jaar oude malbec ranken met rijping in deels nieuwe, kleine
eiken vaten. Behoorlijke body met taan-verkleuring aan de rand. Geuren en
smaken van zwart fruit zoals bramen en met die intrigerende, typische
vlezige ondertoon. . Ook enige toast waarbij de geuren van tijd de overhand
- umami – aan het nemen zijn.

44,50

BOURGOGNE
2018
Bourgogne pinot noir, Domaine Buisson-Battault
Deze “instapwijn” draagt de onmiskenbare signatuur van dit klassedomein
met enkel pure en verfijnde wijnen. Rood fruit, delicaat met zachte, fijne tannines.

54,50

2014
Les Pince Vin, Burguet
Elegant van stijl met volop geuren van bessen, gekonfijte kersen en
specerijen. Ronde smaak met boordevol sap, mooie afgeronde
tannines completeren de smaak.

59,50

2014
Auxey-Duresses, La Chapelle premier cru, Henri Latour et fils
Een wijn met een intrigerende karmijnrode kleur met een lichte intensiteit.
Heeft florale geuren van pioenrozen en zwart fruit als kersen, cassis en
bramen. Geuren van toast en vanille en iets rokerigs. Het palet is verfijnd
en elegant van smaak en textuur maar wel structuur en geeft een
behoorlijk soepel mondgevoel.

58,50

2017
Côte de Beaune, Joseph Drouhin
Harmonieuze, prettige wijn met paarse kleur. Aroma’s van aardbeien en
rode bessen. In de mond verfijnde tanines en een rond gevoel, leidend
tot een elegante afdronk.

72,50

2017
Nuits-St-Georges, Château de Prémeaux
Biologische wijn van Arnaud Pelletier met een diepe concentratie. Volle
geuren van zwart fruit en specerijen, pain d’épice en prettige rokerige tonen.
Het robuuste, rijpe fruit is fluweel en rijk in de aanzet met verfijnde smaken
van de lange houtrijping. Een klein gedeelte is nieuw, zodat de wijn meer
expressie van het terroir heeft! Krachtig en typisch Bourgogne!

74,50

2015
Nuits-St-Georges, Joseph Drouhin
Krachtige, elegante aroma’s met tonen van kersen en bramen.
Vlezig in de mond met lange afdronk.

87,50

2017

Gevrey-Chambertin, Mes Favorites Vieilles Vignes,
Jean-Luc & Eric Burguet
Elegante stijl met geur van bessen, gekonfijte kersen en specerijen.
De smaak is rond en boordevol sap. Mooie afgeronde tannines completeren
de smaak en ondersteunen de diepgang van zuren.

117,50

2014
Chambolle-Musigny, Les Echezeaux, Burguet
Volle wijn, rond en sappig met fantastische structuur. Rijpe tannines en complexe
afdronk. In de neus bessen en ander rood fruit, gekonfijte kersen en verse kruiden.
Elegant en gracieus. Prettige zuurgraad, verfijning met zeer lange afdronk.

135,00

VERVOLG BOURGOGNE
2013
Vosne - Romanée 1er cru, Les Rouges du Dessus, Burguet
Mondvullend, soepele tannines en een breed smaakpalet met rijke tonen van
peper en chocolade.

187,50

BEAUJOLAIS
2018/2019
Domaine de La Croix Barraud, Chénas en Mélardière
Prachtige gamay met complex aroma met veel rood fruit, aardbei en
frambozen, kruidigheid en heerlijke geuren van bloemen. Stevige smaak
met weer rood fruit. Voor Beaujolais begrippen, stevige tannine en
heerlijke frisheid.

37,50

2018/2019
Fleurie, Joseph Drouhin
Charmante, verleidelijke wijn van de gamay druif. Ingetogen parfum
van bloemen. In de smaak aroma’s van bessen met zachte en soepele afdronk.

39,50

RHÔNE
2016/2018
Domaine Grand Veneur, Côtes du Rhône, Les Champauvins,
De wijngaard 'Les Champauvins' bevindt die zich letterlijk op drie meter
van de appellation Châteauneuf-du-Pape. Gemaakt van grenache met
syrah en mourvèdre. Rijk bouquet van kersen, frambozen en bramen,
kruidigheid en pepertje. Vol van smaak met zwoele, rijpe tannine.
Charmante zuren in de afdronk. Tevens Biologisch gecertificeerd.

42,50

2016
Châteauneuf-du-Pape, E. Guigal
Donker diepe kleur. Geuren van rood- zwart fruit en kruiden.
Ronde en krachtige tannines.
Een rijke wijn met toetsen van rijpe pruimen, hazelnoot en rood fruit.

79,50

2010
Gigondas, Château de Saint Cosme
Deze belegen en gebalanceerde wijn uit een mooi jaar is gemaakt van
grenache, syrah, mourvèdre en cinsault. De smaak is vol en de wijn is
krachtig met aroma's van aardbei, framboos en witte peper.
Zeer geconcentreerd en complex met smaken van zwart fruit, mint,
lavendel, gemberbrood, viooltjes en peper.

97,50

SPANJE
CATALONIË
2016
Somiadors Emporda, 7 Magnifics
Volle rode wijn gemaakt van cariñena en garnacha met aroma’s van rijp
rood fruit en kruiden(tijm en kruidnagel). De wijn is robuust met
evenwichtige tannines en lange afdronk.

34,50

CARIÑENA
2018/2019
Aldeya de Aylés
De wijngaarden van Aylés – ten zuiden van Zaragoza - liggen op 600
meter hoogte die diepgang en verfijning geven aan deze wijn
gemaakt van de zwoele garnacha-druif. Een zachte, fruitgedreven
wijn met een toets kruiden en specerijen. Rijp rood fruit is te herkennen
in zowel geur als smaak. Zwoele specerijen met een volle body van
zwart fruit geven de wijn structuur.

32,50

RIOJA
2016
Marqués de Riscal, Rioja Reserva
Complexe smaak met mooi rijp fruit en nuance van hout.
Soepel en zacht mondgevoel met zachte tannines, romig fruit en
veel rijkheid.

8,50

42,50

2018
Bodegas Pinna Fidelis Condomino, tempranillo
De “kortere” 4 maanden houtrijping zorgt voor een perfecte balans tussen
eik en het fruit. Parfum van zwart fruit, nootmuskaat, blauwe pruim en ceder.
Geconcentreerde smaak, veel sap, propvol rood en zwart fruit met lichte
toon van eiken en voldoende fraîcheur. Minerale finale.

37,50

2014
Tinto Roa Musai reserva
Wijn gemaakt van geselecteerde druiven van enkel 70 jaar oude ranken
met 15 maanden rijping in klein Franse houten vaten en een lange
flesrijping. Wordt enkel in de beste jaren gemaakt. Diepe robijnen kleur
met geuren van donkerblauw fruit met een geur van room, specerijen en
toast. In de mond een krachtige aanzet met volop romige bramen en
blauwe bessen met vanille. De wijn heeft een fluwelen body met een zeer
prettige zachte afdronk. Tinto roa’s “standaard” reserva is eind 2020
gekozen als beste Ribera reserva door een panel met Nederlandse
topsommeliers o.l.v. 1 van de 3 Nederlandse Masters of wine.

62,50

RIBERA DEL DUERO

PRIORAT
2017
Salmos, Torres, garnacha, syrah, cariñena
Verleidelijke neus boordevol rijp fruit, mineralen, specerijen en bloesem.
In de smaak vallen sappige pruimen, vleugje tabak en chocolade op.
Ingetogen kracht met lange zachte levendige afdronk. 91 Parker punten.

59,50

2014
Grans Muralles, Conca de Barbera,Torres
Robuuste, rijke wijn met intens dieprose kleur van de druiven monastrell
Met carinena, garnacha, garro en samso. Een wijdse complexiteit.
Hints van specerijen, kruiden, rode bessen met achtergrond rood fruit,
vanille en wierook.

92,50

ITALIË
VENETO
2014
Amarone Della Valpolicella Classico, Righetti
60 maanden rijping. Intense diepe rode kleur met paarse reflexen.
Prachtige geur met aroma’s van chocolade, drop en Amarena kers.
Smaken van overrijp fruit en stevige afdronk.

87,50

TOSCANE
2017/2018
Azienda Agricola Talenti, Rosso di Montalcino,
Volwaardige ''tweede wijn'' uit Montalcino. Deze rosso van sangiovese
heeft een fonkelende kleur, robijnrood met paarse schittering. Aroma’s
van rode pruim, rode bes en tabak, lichtjes peperig. Vlezige smaak met
veel rode bes, toets van zoethout en verfijnde tannine. Sappige afdronk.

45,50

2015
Brunello di Montalcino, Palagetto
Robijnrode kleur. In de geur accenten van viool met fruit.
In de mond stevig met volle body en mooie evenwichtige tannines en
zachte zuren.

82,50

2019
Morrecio Casa di terra DOC Bolgheri
Een prachtig bouquet met impressies van zwarte fruit, kruidigheid
en vanille. Ontzettend veel smaak met rijpe tannines en een lange afdronk.
Bolgheri betekent overigens ‘’goudkust’’ !

42,50

PIËMONTE.
2014/2015
Barolo, Enrico Serafino
Nebbiolo in de beste vorm met karakteristieke geuren van rozen, leer
en tabak. Veel smaak met duidelijk tannines en zwart fruit.

75,00

PUGLIA
2019
12e Mezzo Primitivo
6,50
In de geur zwart fruit, kruiden, chocolade en laurier.
Elegante smaak verfijnd met rijpe tonen van kersen, bessen en bramen.
Achter op de tong cacao, vanille. 12 maanden gerijpt in hout.

29,50

2017/2018
Rivera, Salice Salentino, Salento Rosso
(Beperkt voorradig) Gemaakt van negroamaro en malvesia nero staat
producent Rivera juist bekend om een frisse en elegante stijl. Bouquet
van zwarte kers en nougat met vlezige smaak. Veel mondvulling met
volop zwarte kers en zachte, versmolten tannine.
Pittig, rond, sympathiek en niet zwoel en zoet!

34,50

DUITSLAND
RHEINHESSEN
2018
Spätburgunder Arndt F. Werner
Behoorlijk krachtige en geconcentreerde Spätburgunder met diepgang
en verfijning mede door 14 maanden rijping in grotere eiken vaten.
Volle geuren en smaken van blauwe bessen, iets van bosgrond.
De zachte aanzet wordt vervolgd door een redelijke structuur van rijpe
tannines in een droog, smaakvol jasje.

34,50

OOSTENRIJK
Burgenland
2019

Blaufränkisch Neckenmarkter Fahnenswinger Hochberg
Weingut Wellanschitz
Gemaakt van alte Reben met een robijnrode kleur, een licht fumé parfum
van cassis, verse kersen en bosbessenjam. Sappig van textuur met een
levendig fraîcheur. Sappige, rijpe kersen met een ingetogen houttoets.
Laat u verrassen!

42,50

ZUID-AFRIKA
STELLENBOSCH-SIMONSBERG
2017
Pinotage Laibach
Diepe, donkerrode kleur. In de neus volop fruit met kruiden, specerijen en
Een evidente toets van zwarte bes. De smaak is complex met prettige balans
tussen hout, zuur en aroma’s.
.

42,50

NIEUW-ZEELAND
WAIPARA VALLEY
2016
Main Divide pinot noir
Heldere robijnrode kleur met impressies van zwarte kersen, rode bessen,
frambozen, bramen en pruimen. Rijpe, fijnkorrelige tannines geven deze
wijn structuur en lengte met een fluwelen mantel van chocolade en
specerijen. 92 Punten James Suckling

56,50

VERENIGDE STATEN
RUSSIAN RIVER VALLEY
.

2016
J.Vineyards , pinot noir
De houtgelagerde wijn rijpt in Franse eikenvaten, waarvan een deel nieuw.
In de neus geuren van bruine suiker, kaneel en nootmuskaat.
In de mond subtiele hints van vossenbes, leder, anijs en gedroogde rozen.
Uitgewaaierd smaakpalet met een pittige afdronk.

59,50

CHILI
CURICO VALLEY
.

2010
Conde De Superunda, Miguel Torres
Een stevige en complexe wijn die aroma's heeft van rijp rood fruit.
Vanwege zijn pittig karakter ook wel “The Beast” genoemd.
Deze exclusieve wijn wordt niet elk jaar opnieuw gemaakt.
100 % fair trade wijn.

72,50

PORT
Fonseca Select special ruby

5,00

Fonseca 10 year old tawny

9,00

Fonseca 20 year old tawny

13,00

DESSERT WIJNEN
FRANKRIJK
BORDEAUX
2016
Château Vérisse Loupiac
6,50
Fris-rijke dessertwijn met nobele rot en deels gerijpt in kleine eiken vaten met
vettigheid van de sémillon (80%) en frisheid van de sauvignon blanc. Een diepe strogele kleur
met geuren en smaken van gedroogd fruit en van citrus met honing en een toefje vanille.

OOSTENRIJK
Burgenland
2017
Tschida spätlese
Herr Tschida is reeds 5 maal uitgeroepen tot beste zoetewijn maker van
het jaar. Een geraffineerde wijn van traminer, welschriesling en chardonnay,
die zoet is maar niet kleverig en die frisheid heeft. Bij terrine of wildpaté en
foie gras maar ook zeker bij dessert op basis van fruit.

7,50

SPANJE
JEREZ
Pedro Ximénez San Emilio, Lustau
6,50
Een romige sherry met aroma’s van gerijpt fruit, gedroogde vijgen en geroosterde
koffiebonen. Intens zoet en zacht in de mond met een uitzonderlijke lange afdronk.

ALCOHOLVRIJE WIJNEN
SPANJE
CATALONIË
ROOD
2018/2019
Natureo , Torres, Syrah 75,0 cl
Elegant, Fruitig, Soepel. Een wijn met aroma's van granaatappel en rode
bessen met hints van vanille. De smaak is vol, zuiver en mooi in balans
met zachte tannines en een delicate zuurgraad.

25 ,00

