
 

MOUSSERENDE WIJNEN

Follador - Prosecco Frizzante

Land Italië

Streek Veneto

Druiven prosecco

Een milddroge, zacht mousserende wijn met ingetogen aroma's van appel, peer en citroen. Een lichte,

verfrissende dorstlesser en feestwijn.

Glas € 6.50

Piccolo € 10,50

Fles € 28,50

WITTE WIJN

Le Val - Heritage Sauvignon Blanc

Land Frankrijk

Streek Pays d'Oc

Druiven sauvignon blanc

Een Sauvignon met bleekgele kleur met groene tinten. In de mond vinden we aroma's van

citrusvruchten en plantaardige aroma's.

Glas € 5,25

Fles € 27,50

Pasqua - Colori di Italia, Pinot Grigio

Land Italië

Streek Veneto

Druiven pinot grigio

Deze droge, licht fruitige wijn is levendig en verfrissend.

Glas € 5,75

Fles € 29,50

Couveys Chardonnay

Land Frankrijk

Streek Pays d'oc

Druiven chardonnay

Bleek goudkleurig, het bouquet combineert aroma's van rijpe perziken, meloen en subtiel eikenhout.

Zacht en elegant van smaak, geconcentreerd en een fraaie, lange afdronk.

Glas € 6,25

Fles € 32,50

Hermanos Lurton - Cuesta de Oro Verdejo

Land Spanje

Streek Rueda

Druiven verdejo

Een intens bouquet, fris en grassig met impressies van rijp wit fruit, vers gemaaid hooi en gedroogde

bloemen. De smaak is goed gestructureerd en met een lange aromatische afdronk.

Fles € 48,50



 

Stift Klosterneuburg Grüner Veltliner

Land Oostenrijk

Streek Wenen

Druiven gruner veltliner

Licht strogeel met zilveren reflecties. In de geur groene en gele appel met citrustonen. Fijn kruidig met

typische Veltliner peper in de mond. Zeer sappig met levendige zuurstructuur.

Fles € 32,50

Pasqua - Superbianco, Hey French: You could have made this but you did

not
Land Italië

Streek Veneto

Druiven garnacha blanca, pinot blanc, sauvignon blanc

Deze krachtige wijn met minerale, florale, fruitige en nootachtige aroma's en fijne zuren past prachtig bij

gevogelte met morieljes, gestoofd kalsvlees en gerechten met truffel.

Fles € 63,50

Lomond - Sauvignon blanc/Semillon/Viognier

Land Zuid-Afrika

Streek Cape Agulhas

Druiven sauvignon blanc, semillon, viognier

Kruisbessen en tropisch fruit met een vleugje citrus en kruiden domineren het bouquet, in de smaak

aangevuld met pittige zuren die zorgen voor een heerlijke, frisse afdronk.

Fles € 36,50

M. Chapoutier - La Combe Pilate Viognier

Land Frankrijk

Streek Rhône

Druiven viognier

Bouquet met tonen van bergamot en vuursteen. Frisse smaak met impressies van abrikozen en

kamperfoelie, een mooie zuurgraad en een rustieke, minerale afdronk.

Fles € 48,50

Jackson Family Wines - Cambria Estate Winery, Katherine's Vineyard

Land Verenigde Staten

Streek Santa Maria Valley

Druiven chardonnay

In bouquet en smaak een waaier van fruit zoals roze grapefruit, mandarijn, ananas, witte perzik, citrus

bloesem en appel. Kruidige tonen en frisse zuren zorgen voor de balans.

Fles € 65,50

Poitout Chablis 1e Crus Vaucoupin

Land Frankrijk

Streek Bourgogne

Druiven Chardonnay

Deze Chablis 1er Cru Vaucoupin is een ongecompliceerde wijn . Bleek geel van kleur. In de neus wilde

bloemen (meidoorn) en zoethout. In de smaak zacht en romig met citrus tonen dat schitterend in balans

wordt gehouden door de frisse zuurgraad en de mineraliteit. Deze wijn heeft een lange afdronk.

Fles € 67,50



 

ROSÉ WIJN

Le Val - Heritage Grenache Rose

Land Frankrijk

Streek Pays d'Oc

Druiven grenache blanc

Elegante neus gedomineerd door aroma's van rode bessen. Fris in de mond met een gastronomische en

fruitige afdronk.

Glas € 5,25

Fles € 27,50

RODE WIJN

Le Val - Heritage Merlot

Land Frankrijk

Streek Pays d'Oc

Druiven merlot

Een Merlot met aroma's van rijp en geroosterd rood fruit. Een mooie balans en structuur in de mond met

een zeer smakelijke afdronk met aanhoudende aroma's.

Glas € 5,25

Fles € 27,50

Castellani - Campo di Marzo, Primitivo

Land Italië

Streek Puglia

Druiven primitivo

Dieprode kleur met uitbundige aroma's van vers rood fruit. Pittig en levendig qua stijl.

Glas € 5,75

Fles € 29,50

Cruz del Castillo - El Aritza Tempranillo

Land Spanje

Streek Utiel-requena

Druiven tempranillo

In het bouquet vinden we rijp rood fruit en tonen van eiken en vanille. De complexe smaak is zacht en

elegant.

Glas € 6,25

Fles € 32,50

Lomond - Syrah

Land Zuid-Afrika

Streek Cape Agulhas

Druiven syrah

Geurige, krachtige wijn met aroma's van braam, framboos en bloesem aangevuld met het pittige van

peper en specerijen. Zacht en fris.

Fles € 38,50



 

Château Maris - La Touge

Land Frankrijk

Streek Minervois

Druiven syrah, grenache noir, carignan

Donkerrood, impressies van zwarte bessen en bramen die zich voortzetten in de stevige smaak met

fraaie zuren en rijpe, sappige tannines met een evenwichtige afdronk.

Fles € 57,50

Stift Klosterneuburg Zweigelt Tattendorf

Land Oostenrijk

Streek Thermenregion

Druiven zweigelt

Diep robijnrood met een jeugdig karakter, een sterk aroma van rijpe bigarreau kersen, sappig en krachtig

in de mond, met elegant extract zoetheid en een zachte tannine structuur.

Fles € 32,50

Coto Vintage - Rioja Gran Reserva

Land Spanje

Streek Rioja

Druiven tempranillo

Mooi Spaans, echt Rioja en overduidelijk een Gran Reserva, een wijn die lang op zowel hout als in de fles

heeft gerijpt. Hij is zacht, zwoel, rijp, rijk, kruidig, krachtig en elegant

Fles € 61,50

Bodega Piedra Negra - Gran Lurton Tinto

Land Argentinië

Streek Uco Valley

Druiven cabernet sauvignon

Elegante neus met tonen van kruiden, kruidnagel, gebrande koffie en vanille. Complexe smaak met

grote diepte, levendige zuurgraad, goede tanninestructuur en een fruitige afdronk.

Fles € 52,50

Pasqua - Cabernet Sauvignon Lui

Land Italië

Streek Veneto

Druiven cabernet sauvignon, corvina

Een wijn die rijk, vlezig en complex is in de mondmet veel donker fruit. Het gebruik van vaten geeftin de

neus wat vanilletoetsen. Tonen van rum, amandelen en gedroogde vruchten.

Fles € 57,50

Cantine Lenotti - Amarone della Valpolicella Classico

Land Italië

Streek Veneto

Druiven corvina, rondinella, molinara

Een echte powerwijn met veel finesse en elegantie. De smaak is krachtig, vol en fluwelig.

Fles € 67,50



 

G.D. Vajra - Barolo Albe

Land Italië

Streek Piemonte

Druiven nebbiolo

3 jaar rijping in Sloweens eiken. De wijn heeft geuren van rood fruit, pruimen en paddestoelen. De smaak

is verfijnd en complex en de zuren en zachte tannines maken hem af.

Fles € 69,50

DESSERTWIJN

Château Grand-Jauga Sauternes

Land Frankrijk

Streek Bordeaux

Druiven semillon, sauvignon blanc

Goudgeel, zoet en zijdezacht. Met gedroogde abrikoos, mandarijn, marmelade, hazelnoot, honing,

bitterzoete amandel en frisse zuren.

Glas € 6,75


