HUISWIJNEN
Wit / White
Chardonnay – Grizzly bear, Californie
Fris, romig en geuren van groene appel

Sauvignon blanc- Cazal Viel, Frankrijk
Fris en fruitig met een zuurtje

Rosé / Rosé
Syrah/Grenache/Merlot/Cinsault Cazal Viel, Frankrijk
Frisse droge rosé, tonen van rood fruit

Rood / Red
Merlot- Cote soleil Zuid Frankrijk
Zachte rode merlot, geurig, tinten van rood fruit

Côtes-du-Ventoux (Grenache, Cinsault, Syrah en Mourvèdre)
Krachtig boeket, gedomineerd door zwart fruit

fles
glas

€ 24,00
€ 4,00

fles
glas

€ 24,00
€ 4,00

fles
glas

€ 24,00
€ 4,00

fles
glas

€ 24,00
€ 4,00

fles
glas

€ 26,00
€ 4,50

WIJNARRANGEMENTEn
€ 18,95
€ 24,75
€ 27,50
€ 31,50

3 gangen wijnarrangement
4 gangen wijnarrangement
5 gangen wijnarrangement
6 gangen wijnarrangement

MOUSSERENDE WIJNEN
Eteri Brut Cava( Spanje)
Eteri Cava Rose ( Spanje)
Bernard-Massard Selection Brut ( Methode Champagnoise)
Champagne Deutz Brut Classic

Luxemburg

fles
glas
fles
glas

€ 29,95
€ 5,95
€ 29,95
€ 5,95

fles

€ 33,50

fles
glas

€ 59,95
€ 12,50

WITTE WIJNEN
FRANKRIJK
ALSACE
Pinot-Blanc
Joseph Cattin, Voegtlingshoffen

€ 26,50

Stevige, ronde, krachtige smaak,gekenmerkt door een lichte kruidigheid

Gewürztraminer Joseph Cattin
Geparfumeerde aroma’s. Rozenblaadjes, lychee, muskaat

€ 31,50

LOIRE
€ 36,00

Pouilly Fumé, Remy Vincent
Is een fraaie en frisse droge wijn met zacht geel fruit en nuances van aalbessen en citrus.

€ 38,50

Sancerre, Remy Vincent
Fonkelende wijn, bleek, fris en levendige smaak, mooie parfum van asperges, buxus en kalk.

BOURGOGNE
€ 38,50

Chablis, Chateau de Chemilly

Zeer fruitig, citrus, groene appel,maar ook abrikoos en rijpe peer in de neus zijn de kenmerken van deze wijn.

€ 52,50

Pouilly Fuisse, Maison Jaffelin
Briljante goudgele kleur. Expressieve geur van vers geroosterd brood, mandarijn, honing en roomboter.

€ 78,00

Meursault, Maison Jaffelin
Gouden hoogtepunten. Fruitig op de neus, die vaak notities van rabarber uitdrukt.

RHONE
Chateauneuf –du-Pape, Combes d’Arnevel

€ 56,00

Aroma’s van witte bloesem, perzik en citroen, lange afdronk.

LANGUEDOC
Mas de Mas Chardonnay/ Viognier, Jean Claude Mas

€ 27,50

Chardonnay (70%) en Viognier(30%). De smaak is fris met een lange afdronk van fruitige noten.

SPANJE / PORTUGAL
€ 26,50

Marina Bestue, Gewurztraminer
Complexe aromatische structuur met honing, lychee en witte roos.

€ 27,50

Katxina Txakolina
Inheemse druivensoort Hondarrabi Zuri.

€ 34,00

Esporao Reserva Alentejo
Combinatie van Antão Vaz, Arinto, Roupeiro en Semillon.

ITALIE
Lugana St Christina

€ 31,50

Frisse fonkelende wijn, mooie tinten van groene appel en limoen

Orso Abruzzo

€ 33,50

Fris, droge combinatie van trebianno en chardonnay, elegante tonen van abrikoos en amandel

Terre Siciliane vendemmia Tripudium
combinatie Grillo en Chardonnay. Opvoeding op eikenhouten vaten voor 12 maanden.

€ 37,50

DUITSLAND
€ 31,50

Prinz zur Lippe Riesling
Droge riesling, mooie mineralen en tinten van appel.

OOSTENRIJK / HONGARIJE
€ 26,50

Tokaji Furmint
Wijn van furmint druif met hoge zuren en een fris karakter.

€ 27,50

Durnberg Gruner Veltliner Tradition
In de mond kruidige tonen met mineralen en fijne witte peper. Sappig, ‘crispy’ en elegant

CHILI
Escudo Rojo Chardonnay, Phillipe de Rothschild

€ 29,95

Harmonieus evenwicht van eiken en vers fruit.

AMERIKA
€ 47,50

Cloudline, Pinot Gris, Oregon
Helder en fris met goede zuren en een scala aan gevoelig fruit smaken

ZUID-AFRIKA
Florence Chardonnay – Sauvignon Blanc

€ 27,50

50/50 blend. Smaak van tropisch fruit met limoen en de geur van vers gemaaid gras

€ 29,95

Boschendal Sauvignon Blanc
100% Sauvignon, fris, hint van limoen en groene vijgen

€ 37,50

Pinotage Blanc, Aaldering Estate
Een wijn van blanc de noir met allure en een vleugje perzik en banaan in de neus.

RODE WIJNEN
FRANKRIJK
BEAUJOLAIS
Chateau de Fleurie (100 % Gamaydruif)

€ 34,50

Intense rode kleur, prachtig rood fruit in de neus, fraai, soepel en elegant

BOURGOGNE
Bourgogne Pinot Noir

,
Aroma’s van vers fruit in de neus, fris en toch krachtig fraaie, rijke structuur,met een lange finale

€ 32,50

Pommard Les trois follots

€ 43,50

Mooie topwijn met in de neus heerlijk rood fruit en bloemen, mooie tannines en een geweldige volle afdronk

Gevrey- Chambertin
Stoer tanninnerijk karakter, mooi gerijpt, tinten van zwart fruit,vol van smaak en een lange afdronk

€ 49,75

RHONE
€ 37,50

Vacqueyras, Domaine de Montbayon
Hints van kersen en viooltjes, eiken boeket van rozemarijn en tijm, rijke en krachtige wijn.

€ 40,50

Crozes-Hermitage Les Launes
Mooie ronde smaak, vol met voldoende tannines, zwarte bessen en pruimen en een hint viooltjes.

ROUSSILLON
€ 28,50

Chateau Saint-Roch Chimeres
Blend van Grenache en Shiraz. Bramen, frambozen, pruimen, viooltjes, zoethout en kruiden.

BORDEAUX
€ 36,50

Veine Marie Maria
A.O.C. Madiran
Combinatie van Cabernet en Tannat met donker fruit, dichte, kruidige smaken.

Château haut st Brice grand Cru (65% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon )
A.O.C Saint-Emilion

€42,95

Stijlvol, verfijnd, met zijdezachte structuur, heerlijke aroma’s van rijp gekonfijt rood fruit.

Château La Commanderie (50% Merlot, 25% Cab.Sauv., 22% Cab Franc )
A.C. Saint-Estèphe

€ 51,50

Nuance van geschroeid cederhout met aroma’s van rijpe bosvruchten.

ITALIE
€ 29,95

Primitivo Passo Lungo
Kersen, frambozen en pruimen, kruidig.

Barbera d’Alba, Bricco Maiolica

€ 32,50

Viooltjes, bosbessen, kersen, mocca.

Chianti Classico Riserva, Spadaio Piecorto

€ 37,50

Sangiovese, soepel en ronde tannines.

Amarone della Valpolicella Doc. Viviani

€ 69,50

Vol en geconcentreerd van smaak met hinten van rijp rood fruit zoals bosbessen, kersen en vanille.

SPANJE / PORTUGAL
Terra Linda Syrah

€ 26,50

Expressief, donker fruit, hings van vanille en cacao.

Prados Coleccion, Garnacha

€ 31,50

Rood fruit, braam, cassis, kruidig, pepertje, tabak.

Esporao Reserva Alentejo
De smaak is elegant en compact met een stevige tannine structuur.

€ 44,50

DUITSLAND
€ 32,50

Prinz zur Lippe Friederike
Dornfelder en Pinot Noir. De wijn is zeer fruitig met veel kersen, zwarte bessen en pruimen aroma`s.

AUSTRALIE
€ 26,50

19 crimes, The red wine
Blend van Cabernet en Shiraz.
Laat de wijn tot leven komen en luister naar het verhaal. (download app living wine label)

€ 32,50

19 crimes, The Banished
Shiraz, Cabernet Sauvignon en Grenache.
Volle en ronde smaken in de mond subtiele aroma's van kruidnagels en kaneel.

ARGENTINIE / CHILI
€ 29,95

Escudo Rojo Baron Philippe de Rothschildt
Koffie en zwarte bessen domineren in de aandronk met een hint van vanille.

AMERIKA
€ 46,50

Cloudline Pinot Noir
Een boeket hoofdzakelijk samengesteld uit de velden, rood en zwart fruit notities.

ZUID-AFRIKA
€ 29,95

Florence by Aaldering
Een echte bordeaux blend met als basis de druiven Merlot, Shiraz en Cabernet Sauvignon.

€ 47,50

Aaldering Pinotage
Prachtige donkere fruittonen omlijst door aroma's van verse frambozen en aardbeien.

DESSERT WIJNEN
Golden Spiral Ice

glas

€ 4,95

glas

€ 4,95

Aroma’s van honing en exotisch fruit, Auslese Pradikatswein uit Duitsland.

Jean Claude Mas Maury
Elegante zoete rode dessertwijn, tinten van koffie, cacao en marmelade van rood fruit.

