MOUSSERENDE WIJNEN EN CHAMPAGNE
Per glas

Per fles

Borgo San Leo - Prosecco Brut
Italië, Veneto

Deze Prosecco is zacht bruisend, bloemig van
geur, fris en zacht van smaak.

5,75

26,50

Borgo San Leo - Prosecco Rosé
Italië, Veneto

Een zalmroze Prosecco met geuren van rijp
rood zomerfruit. De smaak is verrassend fris
en fruitig.

5,75

26,50

Louis Roederer - Brut Premier
Frankrijk, Champagne

Absolute top Champagne met elegante, fijne
mousse; mooie droge en langdurende smaak.

76,50

Louis Roederer - Brut Rosé
Frankrijk, Champagne

Uiterst luxueuze rosé Champagne met een
mooie mousse en overweldigende afdronk.

86,50

Louis Roederer - Cristal
Frankrijk, Champagne

Luxueuze, zeer schaarse top Champagne met
een hele fijne mousse, een indrukwekkende
smaakimpressie en een zeer mooie afdronk.
A once in a lifetime experience.

250,00

HUISWIJNEN - WIT
Per glas

Per fles

Croix d’Or -Chardonnay
Frankrijk, Vin de Pays d’Oc

De wijn heeft herkenbaar Chardonnay in de
neus, met frisse tint, stevig in de mond.
Frisse afdronk met klein bittertje.

3,90

21,50

Croix d’Or - Sauvignon Blanc
Frankrijk, Vin de Pays d’Oc

Een frisse wijn. In de smaak overheerst
vooral steenfruit, beetje vijgen en een hint
van groene peper. Lekker fris!

3,90

21,50

Croix d’Or - Merlot
Frankrijk, Vin de Pays d’Oc

Een goedgemaakte, pittige typische merlot.
Uitnodigende geur met een volle, krachtige
smaak met veel fruit.

3,90

21,50

Pléyades - Shiraz
Spanje, Cariñena

Een zijdezachte wijn met aroma’s van zwarte
bes, walnoot en kersen. Lichte nuances van
chocolade en rokerige tonen.

3,90

21,50

Croix d’Or - Syrah rosé
Frankrijk - Vin de Pay d’Oc

Een zachte en fruitige rosé. De geur vertoont
aroma’s van bosbessen en wat florale
impressies. Zeer aangename smaak

3,90

21,50

Torres - Mas Rabell rosado
Spanje, Catalunya

Licht kruidig bouquet, vol van smaak. Droog,
fris en fruitig met de nodige structuur. Een
volle en fruitige afdronk.

4,10

22,50

Lucien Crochet - Pinot rosé
Frankrijk, Loire - Sancerre

Verrukkelijk Pinot fruit met een frisse,
soepele, tegelijk stevige en complexe smaak
met rijk geschakeerd fruit. Mooie frisse rosé
met allure.

HUISWIJNEN - ROOD

HUISWIJNEN – ROSÉ

44,50

DESSERTWIJN
Muscat de Saint Jean de Minervois
Frankrijk, Minervois

Mooie goudgele kleur met de smaak van
sappige, rijpe muskaat druiven. Een ‘vin doux
naturel’ uit de Minervois.

4,50

WITTE WIJNEN
Per fles
Marquès de Riscal - Rueda
Spanje, Rueda

Aroma’s van bloemen. Fris en fruitig met
mooie zuren, tonen van peer en appel.
Levendig, smaakvol met een lange afdronk.

22,50

Torres - Gran Viña Sol
Spanje, Catalunya

Aroma’s van tropisch fruit en steenfruit,
gecombineerd met een bloemig aroma.
romige structuur met een zachte afdronk.

25,50

Jean Léon – 3055 Chardonnay
Spanje, Penedès

Bloemig aroma, honing en tropisch fruit. De
smaak is mooi, fris en rond. Biologisch!

33,50

Markowitsch - Grüner Veltliner
Oostenrijk, Carnuntum

Kruidig en geconcentreerd van smaak,
met hints van groene appel. Heerlijk
frisse zuren en met een lange afdronk.

26,50

Trimbach - Pinot Blanc
Frankrijk, Elzas

Mooie, droge wijn met innemend aroma van
lentebloesem. Levendige, frisse smaak.

26,50

Joseph Drouhin - Chablis ‘Vaudon’
Frankrijk, Bourgogne

Deze karakteristieke Chablis heeft een fruitige,
geurige neus die doet denken aan mint en
soms citroengras. Subtiele afdronk.

38,50

Joseph Drouhin - Chablis 1er Cru Vaillons
Frankrijk, Bourgogne

De wijn heeft uitgesproken minerale
tonen in de neus, en een aparte, gulle
vlezigheid. Een bijzonder lange afdronk.

65,00

Joseph Drouhin – Pouilly Fuissé
Frankrijk, Bourgogne

Mooie licht ‘vettige’ wijn met een neus van
fruit en noten en een delicate hint van vanille
en amandelen.

48,00

Joseph Drouhin - Meursault
Frankrijk, Bourgogne

Intense geuren en een verfijnde en zuivere
smaak. Het is een wijn met veel body, zonder
zwaar te zijn. Een adem benemende ‘finish’.

75,00

Lucien Crochet - Sancerre ‘La Croix du Roy’
Frankrijk, Loire

Stuivende geur, florale, fruitige impressies.
Sappig van smaak, met fijne zuren en een
klein bittertje.

44,50

Chatelain - Pouilly Fumé ‘Les Charmes’
Frankrijk, Loire

Kruidig geparfumeerde wijn met veel fruit.
Elegant, stijlvol en fris.

44,50

Marchesi de’ Frescobaldi - Pomino Bianco
Italië, Toscane

Parfum van peer, rijpe appel en perzik. Sappig,
fris, vol en rond. Klein bittertje in de afdronk,
hetgeen de afdronk spanning geeft.

36,50

RODE WIJNEN
Per fles
Errázuriz - Buena Suerte Cabernet Sauvignon
Chili, Valle Central

Mooie geur van zwarte bessen, kruidige
houttonen en wat eucalyptus. De wijn heeft
zachte tannines, een mooie balans en een
goede afdronk.

23,50

Torres - Gran Sangre de Toro
Spanje, Catalunya

Een intens, rijpe rode wijn met een sensueel
bouquet van fijne kruiden. Een goede balans
met geparfumeerde tonen van bramen.

26,50

Torres - Celeste Crianza
Spanje, Rioja

Rijpe aroma's van rood fruit tonen met
impressie van toast. De smaak is stevig met
aardse en vanille tonen en zachte tannines.

36,50

Marqués de Riscal - Reserva
Spanje, Rioja

Intens fruitig, complex aroma. In de smaak
subtiele tonen van hout. Lange
indrukwekkende finale.

41,50

Joseph Drouhin - Fleurie
Frankrijk, Bourgogne

Een wijn met een ingetogen parfum van
bloemen, zoals irissen. In de smaak bessen,
waarna een zacht en soepele afdronk volgt.

38,00

Château Landat
Frankrijk, Bordeaux - Haut-Médoc

Een goed gemaakte Bordeaux, elegant, ferm
met lekker fruit. Zwoele kruiden en een toets
vanille.

39,00

Mähler Besse - Cheval Noir
Frankrijk, St. Emilion

Sinds de jaren dertig een begrip. Een stoere,
stevige, ouderwets goed gemaakt St. Emilion
met body en ras.

41,50

Chateau de Pez - Cru Bourgeois
Frankrijk, Bordeaux - St. Estèphe,

Een wijn met een fascineren bouquet met rijp,
donker fruit. De smaak is subtiel en rijk met
grote finesse en heerlijke lengte
Grote wijn, met een intense rijpe kleur.
Opvallende geur met veel finesse. Krachtige,
volle smaak met tonen van vanille en rijp fruit.

69,00

Een wijn met uitgesproken aroma’s van
zongedroogd fruit, bramen, kersen en cassis,
met een hint van tabak, leer en vanille.

72,50

Marchesi de’ Frescobaldi - Castelgiocondo
Brunello di Montalcino
Italië, Toscane
Barolo Ezzence
Italië, Piëmonte

92,50

