WIJNKAART
Witte wijnen
M-selection | Chardonnay

Glas

Fles

4.25

21.00

4.25

21.00

4.65

25.50

5.10

27.50

4.25

21.00

Druivensoort: Chardonnay
Plezierige Chardonnay, lichtgeel van kleur met subtiele droge tonen en een fruitig
aromatisch bouquet.
Liebfraumilch | Reinhardt Fuchs
Duitsland, Rheinhessen
Druivensoorten: Silvaner, Rivaner, Müller-Thurgau
Halfzoet, heerlijk fris en sappig. Wat citrus, appel en
peer, maar ook zuren. Een klein belletje, zacht en open.
Sauvignon Blanc | With Weltevrede Estate
Zuid-Afrika, West-Kaap
Druivensoort: Sauvignon Blanc
In de geur lekker aromatisch en aangenaam exotisch, met
asperge, guave en kruisbessen. In de smaak tropisch met peer, meloen, mango en
ananas, met opwekkende zuren in de afdronk.
Cecilia Beretta Luna DOC delle Venezie | Pinot Grigio | Pasqua Vigneti
Italië, Veneto
Druivensoort: Pinot Grigio
Een fruitige en elegante Pinot Grigio. In de geur bloemen en rijpe citrus. In de smaak
rijp boomfruit, zoals sappige appel en peer. De wijn is mooi in balans, fris met zachte
zuren.
Alcoholvrij | Chardonnay | Light Live
Duitsland, Schloss Wachenheim
Druivensoort: Chardonnay
Lichtvoetig en ongecompliceerd. Typisch fruit van Chardonnay,
met perzik, meloen, peer, mango, ananas, afgerond met een klein zoetje.
Old Vine Chenin Blanc | The Bernard Series

32.50

Zuid-Afrika, Coastal Region, Bellingham
Druivensoorten: Chenin Blanc
Brede geur, met honing, steenvruchten, citrus, vanille, bloemen en kruiden. Mooi diep
en krachtig, rijp en smaakvol. De wijn heeft een jaar op de eigen lie in Franse eiken
barriques gelegen.
Sancerre | Jean-Max Roger Cuvée C.D.
Frankrijk, Loire
Druivensoort: Sauvignon Blanc
Heerlijk fris en open in de geur, grapefruit, kruisbessen, klassiek, groene appel. Fijne
zuren, met een heel aangename droge stijl. Mooie bitters, wat citrus in de finale.
Biologisch

Vegan | Prijswijzigingen voorbehouden en te bestellen indien voorradig

37.50

Glas
Verdejo | Marques de Cáceres Excellens
Spanje, Rueda

5.10

Fles
27.50
½ fles 14.50

Druivensoort: Verdejo
Deze wijn heeft subtiele tonen van wit fruit en knisperende citrus. Een sprankelende
en levendige wijn, met tonen van rijp steenfruit en grapefruit in combinatie met een
ziltig karakter.
Anselmann | Riesling | Qualitätswein

27.50

Duitsland, Pfalz
Druivensoorten: Riesling
Fris groengeel van kleur. In de geur citrus en appel. In de smaak grapefruit, abrikoos
en appel. Heerlijk jong en fris met levendige zuren. Dit is een mooie, karakteristieke,
droge Riesling.
Chardonnay | Noble Vines Collections

32.50

Verenigde Staten, Californië
Druivensoort: Chardonnay
Schoolvoorbeeld van een heerlijk rijke Chardonnay. Krachtige geur, met honing,
roomboter, brioche, kokos en verleidelijk hout. Lekker stevig en rond, maar in de finale
dan toch ook heerlijke zuren, die er voor zorgen dat de wijn niet zwaar wordt.
Sauvignon Blanc | Villa Maria Earth Garden

36.50

Nieuw Zeeland, Marlborough
Druivensoort: Sauvignon Blanc
Een sauvignon blanc die fruit gedreven is. Je proeft smaken van kruisbes, frisse limoen
en knapperige groene appel. Een jonge frisse wijn en een echte dorstlesser.
Chablis | AOP Vincent Dampt
Frankrijk, Bourgogne
Druivensoort: Chardonnay
Een frisse en strakke wijn met de mineralen die kenmerkend zijn voor Chablis. Licht en
droog, met citrus en steenvruchten als abrikoos.

Biologisch

Vegan | Prijswijzigingen voorbehouden en te bestellen indien voorradig

39.50

Rosé wijnen

Glas

M-Selection | Rosé

Fles

4.25

21.00

5.60

32.50

Druivensoort: Cinsault
Fris fruitige roodfruit tonen worden afgewisseld met een sappige verfijnde droge
afdronk.
TOOS | Rosé
Frankrijk, Côtes de Provence
Druivensoort: Grenache, Cinsault, Syrah
Lichte zalmroze kleur. Aroma's van delicate bloemen in combinatie met perzik, peer, citrus
en een dominantie van grapefruit. Smaken van verschillende soorten rood fruit, met
abrikoos en vers gemaaid gras. Een gebalanceerde afdronk die zuiver en lang is. Deze wijn
weerspiegelt de mooie karakteristieken van de Provence.
Cecilia Beretta Freeda IGT Trevenezie | Pasqua Vigneti | Rosé

27.50

Italië, Veneto
Druivensoort: Carmenère, Corvina Veronese, Sauvignon Blanc
Een frisse, harmonieuze rosé wijn, met aromatische frisheid en een rond karakter, met in
de geur rijp grapefruit en ander vers fruit. Deze wijn heeft licht bloemige aroma's en is
zacht kruidig. Een intense, maar frisse rosé, perfect om koud gedronken te worden op een
warme lente- of zomeravond.

Rode wijnen
M-Selection | Merlot

4.25

21.00

5.10

27.50

5.60

32.50

Druivensoort: Merlot
Een aantrekkelijke wijn van aroma’s van zwarte bessen. In de mond rijp met zachte
tannines.
Primitivo | Zonello Doppio Passo
Italië, Puglia
Druivensoorten: Primitivo
Deze wijn is diep robijnrood van kleur en meer amberkleurig naarmate de wijn oudert.
Wanneer de wijn jong gedronken wordt is deze fris, daarna worden de verschillende aroma’s
complexer en herkent men tonen van bramen, kersen en rijp fruit. Mooi van structuur en een
prima balans tussen tannines en zuren. Een wijn met een buitengewoon karakter.
Malbec | Dona Paula Estate
Argentinië, Mendoza
Druivensoort: Malbec
Deze malbec typeert zich door de goede balans tussen frisheid, concentratie van fruit
en het prettige mondgevoel. Je ruikt bramen, bessen, zwarte kers, kruiden en ook wat
viooltjes. De wijn is mild van smaak, fruitig met zachte tannines.

Biologisch

Vegan | Prijswijzigingen voorbehouden en te bestellen indien voorradig

Alcoholvrij | Cabernet Sauvignon | Light Live

Glas

Fles

4.25

21.00

Duitsland, Schloss Wachenheim
Druivensoort: Cabernet Sauvignon
Lichtvoetig en ongecompliceerd. Confiture, aardbei, kersen, soepel, sappig, zuren,
een zoetje om het af te ronden.
Pinot Noir | Villa Maria Earth Garden

36.50

Nieuw Zeeland, Marlborough
Druivensoorten: Pinot Noir
Dit is een stijlvolle en elegante pinot noir, lichtvoetig en "easy drinking". Smakend
naar klein rood fruit zoals aalbes, bosaardbei en framboos. Licht aards en mooi van
kleur. Ideaal om even licht te koelen.
Rioja | Marqués de Cáceres Excellens | Crianza

29.50

Spanje, Rioja
Druivensoort: Tempranillo
Lekker stevig, wat hout, rond en zacht, verleidelijk, mooi rood fruit, rode bessen,
aardbeien en kersen, rond en zacht, wat room, aantrekkelijke lengte en kracht worden
gecombineerd met goede frisheid.

Rioja | Marqués de Cáceres | Crianza

½ fles 15.50

Spanje, Rioja
Druivensoort: Tempranillo
In de geur aardbei en rode kersen met aangenaam vanille van
het hout. In de smaak valt vooral het elegant karakter op, maar ook weer het fruit.
Een mooie structuur, complexiteit, fijne tannine.
Valpolicella Ripasso | Cecilia Beretta

32.50

Italië, Veneto
Druivensoorten: Corvina Veronese, Corvinone, Negrara, Rondinella
Een bijzonder rijpe wijn met geuren van kers en bosbes. De smaak is rond, rijk en licht
krenterig. Je proeft bramen en rijpe kersen, zelfs een licht pepertje. Aan het einde
ervaar je zoethout en andere geurige specerijen.
Vinum Vita Est Barolo | Cantina Terre del Barolo
Italië, Piemonte
Druivensoorten: Nebbiolo
Elegante kleuren van rood fruit en bloemige violet. De wijn heeft smaken van klein
rood fruit, geroosterde kruiden en is mooi in balans. Gerijpt op eikenhouten vaten.
Met een levendige en speelse wrangheid proeft de wijn drogend en dat maakt deze
wijn tot een perfecte gastronomische wijn.

Biologisch

Vegan | Prijswijzigingen voorbehouden en te bestellen indien voorradig

44.50

Glas
Châteauneuf-du-Pape Les Bartavell | Jean-Luc Colombo

Fles
89.50

Frankrijk, Rhône
Druivensoorten: Grenache, Mourvèdre, Syrah
Een echte krachtpatser uit de Zuidelijke Rhône, met stevige, kruidige smaken en
donker fruit. Prachtige aroma's van kers, braam, aardbei, leder en kruiden. De smaak
is krachtig, intens en stevig met een pepertje, mooi hout, donker fruit en de nodige
complexiteit.
Carmenère | Casa Silva | Reserva

28.50

Chili, Colchagua Valley
Druivensoorten: Carmenère
Confiture, zoet fruit, zacht en fruitig. Je proeft rode kersen, aardbeien, pruimen en
een vleugje chocola. Een soepele wijn met zachte tannines.
Château Cantenac-Brown | Margaux | 3e Grand Cru Classé

99.50

Frankrijk, Bordeaux
Druivensoorten: Cabernet Sauvignon, Merlot
Evenwichtig en klassiek met complexe geuren van espresso, viooltjes, cassis en donkere
chocolade. De wijn is fris, geconcentreerd, vol van smaak en heeft tonen van donkere kers en
cassis. Subtiele tannines en een lange fruitige finale geven deze wijn extra charme en
karakter. 60% van de wijn rijpt op nieuw Frans eikenhouten vaten. Dit is op en top Margaux!

Dessert wijnen
Sauternes | Thomas Barton

5.10

32.50

4.95

22.50

Frankrijk, Bordeaux
Druivensoorten: Sauvignon blanc, Sémillon
Fijn en subtiel zoet, abrikozen, marmelade, weinig hout, op fruit en goede zuren
gemaakt, aangenaam, lekker, niet te zoet.
Weltevrede Estate| Oupa Se Wyn
Zuid Afrika, Robertson
Druivensoorten: Muskadel
Rijk en zoet. Krachtig met kersen en rozijnen, gul en aromatisch.
10 YRS Old Port | Barros
Portugal, Douro
Druivensoorten: Touriga Nacional, Tinta Barocca, Tinta Róriz,
Touriga Franca
Robijnrood van kleur. In de geur koffie en tabak. Lichtgerijpte smaak met rood fruit,
rozijnen, walnoten en amandelen.

Biologisch

Vegan | Prijswijzigingen voorbehouden en te bestellen indien voorradig

4.95

Mousserende wijnen
Val d'Oca Prosecco | DOC Treviso Frizzante

Glas
8.50

Fles
36.50

7.50

34.50

Italië, Veneto
Druivensoorten: Glera
De smaak doet denken aan het ronde zuurtje van groene appel en de zachte mousse
maakt de wijn weer wat droger. Heerlijk fris en altijd inzetbaar.
Jaume Serra | Cava | Brut
Spanje, Catalunya

½ fles 21.00

Druivensoorten: Xarel-Lo, Parel-lada, Macabeo
Mooi bleekgeel van kleur. Dit is een cava met een stevige mousse, maar de belletjes blijven
heel fijn. Lekker aromatisch en fris. In de smaak rond en zacht, levendig en goede zuren.
Aangenaam wit fruit, met citrus en appel. Heerlijk verfrissend, mooie mousserende wijn.
Jaume Serra | Cava | Rosé Brut

36.50

Spanje, Catalunya
Druivensoorten: Pinot Noir, Trepat
Mooi bleekroze. In de geur wat rokerig, met wat frambozen. De smaak heerlijk fruitig,
met aardbei en rode bessen. Aangenaam stevig, heel
aromatisch. Levendig en sappig. Een fijne mousse en goede zuren.
Pommery | Brut Silver

79.50

Frankrijk, Champagne
Druivensoorten: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Heerlijk open en breed, wat peer, iets getoast, maar ook citrus, lekkere zuren en een
aangename frisheid, verder wat hazelnoot, typisch de elegante stijl van Pommery. In
de finale ook wat room.
Pommery | Brut Royal

½ fles 45.00

Frankrijk, Champagne
Druivensoorten: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Fris, levendig, fijne en delicate Champagne. De geur van citrusvruchten en witte
bloemen gecombineerd met de geur van kleine rode vruchten. De wijn is rond,
uitgebreid, delicaat en langdurig. De smaak is zuiver zonder droog te zijn.

Pommery | Brut Rosé
Frankrijk, Champagne
Druivensoorten: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Een geur van kleine rode vruchten wekt een vol, fris en vrolijk gevoel op, een zeer
subtiele rosé Champagne. Hij is soepel en heeft een pittige smaak.

Biologisch

Vegan | Prijswijzigingen voorbehouden en te bestellen indien voorradig

89.50

