Wijnen per glas
glas

fles

6,50

30,50

6,50

30,50

€ 4,50

€ 24,00

€ 5,25

€ 26,50

Mousserend
Mistinguett Cava Brut, Penedès, Spanje
Een lichte strogele cava met een levendige mousse en aroma’s van appel, peer,
gebak en een ondertoon van brioche.

Fantini Gran Cuvée Rosé, Basilicata, Italië
Een frisse aromatische wijn met een roze kleur van granaatappel en met een
intense en krachtige geur van rijpe kers, cassis en wilde aardbei.

Witte wijnen
Lavilla, Ugni Blanc, Colombard 2020, Comté Tolosan, Frankrijk
Frisse, droge witte wijn met een opwekkend bouquet en een smaak waarin limoen,
citroen, peer en ananas domineren.

Maison Virginie, Chardonnay 2020, Vin de Pays d’Oc, Frankrijk

Vollere, droge witte wijn van de Chardonnay druif met een Bourgogne-achtige mineraliteit.
Deze wijn rijpt 6 à 8 maanden in eikenhouten vaten.

Beaurempart, Sauvignon blanc 2020, Gascogne, Frankrijk

€ 5,25

€ 26,50

Een lichtgele wijn van de sauvignon druif met een vleugje Colombard en Gros Manseng.
Aroma’s van kruisbessen, lychee en ananas. De smaak is intens en fruitig en de afdronk heerlijk lang.

Pinot Grigio delle Venezie 2020, Italie

€ 5.50

€27.-

De Pinot Grigio druiven uit Veneto bestaan uit een selectie van de beste druiven, afkomstig van 10-15 jaar oude
wijnstokken. De wijn bevat een fijne miniraliteit en een goede structuur. De wijn heeft een typische bloemengeur
en de smaak kenmerkt zich als fijn en fris met een elegant fruitig bouquet.

Telmo Rodriguez, Verdejo 2020, Rueda, Spanje

€ 6,00

€ 30,00

€ 6,50

€ 31,-

Deze mooie wijn uit de Rueda zit vol met rijpe ananas, passievrucht en peer. Het is een
levendige wijn met fraaie zuren en heeft een kleine tintelende afdronk.

Leth, Grüner veltliner 2020, Wagram, Oostenrijk
Verkwikkende neus met groene appel en citrusvruchten. Levendig in de mond,
stimulerende balans van fruit en zuurgraad met verse kruiden in de afdronk.

glas

fles

€ 5,25

€ 26,-

Rosé wijnen
Cielo e Terra, Pinot Grigio 2020, Veneto, Italië
De roze/licht paars gekleurde Cielo Pinot Grigio Blush heeft een uitgesproken frisfruitig
geur- en smaakpalet en een lichtzoete afdronk.

M. by Montgravet Grenache Noir Rosé 2020, Languedoc, Frankrijk € 5,75

€ 27,50

Deze fonkelende zalmroze rosé heeft fruitige aroma’s van verse framboos en aardbei,
peper en specerijen. De smaak is vol, sappig en fris. De wijn heeft een lichtvettige
afdronk.

Château Miraval Rosé 2020, Côtes de Provence AOC

€ 63,-

Biologische rosé van Angelina Jolie en Brad Pitt in samenwerking met de familie
Perrin. Een intens frisse rosé met een fonkelend roze kleur en geuren van aardbei,
perzik en witte bloesem.

Rode wijnen
Vignerons Ardéchois, Merlot, Syrah en Grenache 2019, Frankrijk

€ 4,50

€ 24,00

€ 5,75

€ 27,50

€ 6,50

€ 32,00

Een krachtige neus van vanille en zoethout. In de mond soepel en geconcentreerd
met een goede balans. Mooi versmolten tannines maken het geheel af.

Feudi di San Marzano, Tratturi Primitivo 2020, Italië
De druiven voor deze wijn worden geoogst in de regio Salento en daarna traditioneel
gevinifieerd op een temperatuur van ongeveer 25 graden Celsius. Deze Primitivo geeft
een warme, peperige geur van rijp roodfruit. De smaak is verrassend vol, met een prettig
frisse toon en een zijdezachte afdronk.

Famiglia Malbec Bianchi Estate 2020, Mendoza, Argentinië

De wijn bestaat voor 100% uit Malbec en kenmerkt zich met verleidelijke aroma’s van
rijp donker fruit, zoals pruimen, zoete kersen en zwarte bessen met daarnaast een verfijnde
kruidigheid. De smaak is vol en krachtig, zacht en sappig.

Baron de Ley, Tempranillo 2019, Rioja, Spanje
De wijn heeft een speelse, sappige smaak met jeugdig rood fruit als dat van aardbei en
kers en subtiele vanilletonen door een korte houtrijping van slechts enkele maanden.

€ 6,75

€ 34,00

Mousserend
Michel Genet, Grand cru, Blanc De Blancs, Brut Esprit

€ 85,-

Deze mooie champagne uit de Epernay streek is delicaat, vederlicht en harmonieus met een fijne mousse en
aroma’s van witte bloemen. De brut 'Esprit' is gemaakt van de laatste drie oogsten en is dus een erg jonge
champagne.

Champagne Veuve Clicquot Ponsardin Brut, Reims

€ 97,50

Dit is een Champagne voor de connaisseur (de echte fijnproevers). Schitterende Champagne met een fijne,
romige mousse, een fijne balans en een lange afdronk met daarin iets van honing.

Witte wijnen
Frankrijk
Domaine Salmon, Sancerre, Sauvignon Blanc 2020, Loire

€ 47,-

Het gebied staat bekend om zijn kalkrijke bodem die de witte wijnen hun karakteristieke
eigenschappen meegeven. Mooi groenige heldere kleur en fijne aroma's van fruit en het
herkenbare minerale karakter. Smaak is intens fris en bloemig met een kleine hint van munt.

Maison Trénel, Saint-Véran 2016, Bourgogne

€ 55,-

Een heldere wijn met een goudgele kleur en complexe, fijne aroma's.
In de neus vermengen edele bloemen, exotisch fruit en citrus zich met hints van
witte peper, karamel en verse boter. De aanzet is soepel met fantastische smaken en een mooie frisheid.
Evenwichtig en vol in de mond, met een grote aromatische persistentie.

Italië
Elena Walch, Pinot Grigio 2020, Alto Adige – Südtirol
Sappig, fruitig en levendig met rijpe peer, florale tonen, witte peper, salie en veel mineraliteit.

€ 42,50

Chili
Viu Manent, Secret Viognier 2017, Colchagua

€ 42,50

Complexe, maar frisse en fruitige wijn met aroma’s van papaja, abrikoos, rijpe peer en
citrus naast florale tonen. Volle, iets vettige, maar opnieuw frisse smaak en een lange, verfijnde afdronk.

USA
Panamera, Chardonnay 2019, California

€ 35,-

Deze Chardonnay is licht hout gerijpt en wordt gekenmerkt door intense aroma's van
appel, abrikozen, vanille en kaneel. De aanzet is rond en romig met levendige zuren en de
afdronk is zacht en fruitig.

Bernardus, Chardonnay 2018, California

€ 69,50

Dit is wat Ben Pon voor ogen had. 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. Onlangs beloond met 90 punten in het wijn magazine Decanter. Absoluut een aanrader!

Nieuw Zeeland
Aotearoa, Sauvignon blanc 2020, Marlborough

€ 38,-

De Sauvignon Blanc is de belangrijkste druif voor Nieuw-Zeelandse wijnen.
De neus geurt naar limoen en grapefruit. De aanzet is zeer intens met een aroma palette van grapefruit,
kruisbessen en citrus.

Zuid-Afrika
Boschendal Sauvignon Blanc 2019, Zuid-Afrika

€ 38,50

In de geur treft u subtiele aroma’s van kruiden en tropisch fruit met tonen van citroen en groene vijgen.
Deze aroma’s leiden naar een romige, harmonieuze smaak met een lange afdronk vol mineralen.

Rode wijnen
Frankrijk
Bourgogne
Pinot Noir 2019, Louis Jadot

€ 42,50

De rode Bourgogne Couvent des Jacobins is een cuvée van verschillende wijnen uit de Côte d’Or, de
Chalonnais en Auxerrois. De wijn heeft negen tot zestien maanden rijping op eikenhout en staal ondergaan.

Maison Trénel Fleurie A.C. 2017

€ 49,50

Een mooie volwassen en erg goed gebalanceerde wijn van de Gamay noir druif.
Robijnrode kleur met paarsachtige reflecties. Bloemige geur van viooltjes, pioenrozen en kersen met lichte
tonen van peper, drop en leer. Soepel, rond en perfect gebalanceerd in de mond.
Heel fruitig en met een mooie lengte.

Bordeaux
Château Fombrauge 2016, St. Emilion Gand Cru

€ 83,50

Dieprode kleur, elegant zwart fruit en zoete specerijen. In de mond krachtig met vanille en een subtiele
houttoets. Een expressieve wijn met een harmonieuze balans.

Château Brane-Cantenac 2015, Margaux AC Baron De Brane (3E WIJN) € 109,65,4 % Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 4% Cabernet Franc en 0,6% Carménère.
Expressief in de neus, vol fruit en rijke aroma's van wilde aardbeien, drop, menthol en karamel.

USA
J. Lohr Winery, Cabernet Sauvignon 2015, Paso Robles, Californië

€ 59,-

Diepdonkere wijn met aroma’s van zwarte kersen, pruimen, bosbessen en
daarnaast, hazelnoot, donkere chocolade en toast. Stevige tannines, maar ook in de smaak veel fruit, kruidig
en een lange afdronk.

Italië
Villa Loren, Valpolicella Ripasso 2018

€ 47,50

Dit is een elegante en verfijnde wijn, van een mooie robijnrode kleur.
Kruidig, met hints van kersen en wilde vruchten, heeft veel karakter en complexiteit.
De smaak is rijk en diep, elegant en verfijnd, nog op te leggen maar nu al zeer harmonieus, met typische
kersen en bessen accenten die goed mengen met de complexiteit van de wijn.

Elena Walch Pinot Nero Alto Adige DOC 2012

€ 49,50

Zacht, sappig en elegant met rood fruit, kruiden en een vleugje witte peper

Barolo 2011, Piemonte

€ 122,50

In deze wijn komt de filosofie van Scavino het best tot uiting. De druiven zijn afkomstig uit drie
topwijngaarden, Vignolo in Castiglion Falleto, Vignane en Nuova in Barolo.

Spanje
Finca Egomei, Tempranillo 2015, Rioja Crianza

€ 55,-

De handmatig geoogste druiven worden na schil-inweking en persing op traditionele wijze vergist.
De wijn rijpt 20 maanden op Amerikaans eikenhout en aansluitend 24 maanden op fles.
Romige wijn met satijnzachte structuur en aangename, rijpe tannines. Verleidelijke aroma's van klein bosfruit,
pruimen, verse paddenstoelen, ceder, koffie en chocola.

Zuid-Afrika
Delaire Graff, Shiraz 2018, Stellenbosch
breed met rijp donker fruit, lavendel, witte peper, ceder en vanille.
Elegante structuur en daardoor anders dan veel Zuid-Afrikaanse shiraz-blockbusters.
De afdronk is soepel en aanhoudend.

€ 52,50 Sappig en

Dessertwijnen
Delas, Muscat de Beaumes de Venise 2015, Rhône, Frankrijk

€ 5,50

Bekende witte dessert wijn van de Muscat druif. Veel zoet geel fruit in geur en smaak.

Moscatel de Setûbal, Portugal

€ 6,75

Prachtig goudgeel/oranje van kleur. Intense neus, wat typerend is voor deze Moscatel de Setubal:
sinaasappelmarmelade, citrusfruit, rozijnen, vijgen en noten. Geconcentreerd van smaak, met
citrusfruit, prachtig evenwicht tussen zuur en zoet met een lange afdronk.

El Candad, Pedro Ximénez, Jerez de la Frontera, Spanje

€ 7,50

Uitstekende zacht bruine dessert wijn van de Pedro Ximénez druif; deze
levert een fraai samenspel van zoete krenten en tonen van honing.

Château Violet Sauternes 2015, Bordeaux, Frankrijk

€ 8,50

Beroemde witte dessert wijn gemaakt van Semillion en de Sauvignon Blanc druiven.
Complexe tonen van geel fruit en een krachtige, lange en intense afdronk.

Casa de la Ermita Dulce Tinto, Monastrell, Spanje

€ 6,75

Leer en chocolade in de geur. Vol rond en geconcentreerd rijp fruit en cacao in de smaak,
niet overmatig zoet maar met behoud van een elegante fraîcheur en een lange afdronk.

Kopke, Tawny reserva
Taylors, LBV 2012
Taylors, 10 years old Tawny
Taylors, over 40 years old tawny

€ 6,50
€ 7,50
€ 12,50
€ 24,50

Kelderwijnen
(wijnen waar er enkele van in huis zijn)

Savigny-les-Beaune Vieilles Vignes pinot Noir 2015

€ 55.-

Chateau d’Escurac 2009, Médoc, Cru Bourgeois

€ 65,-

Chateau Poujeaux 2009, Moulis-en-Médoc, Bordeaux

€ 95,-

Chateau Saint-Pierre 2009, Saint-Julien Grand Cru Classé, Bordeaux

€ 125,-

Villa Loren Amarone della Valpolicella D.O.C.G. 2014

€ 65,-

Boschendal Rosé Chardonnay Pinot Noir 2018, Zuid-Afrika

€ 38,50

