Open wijnen
Open witte wijnen

Karaf

Fles

Plaimont Ribeton – Sauvignon blanc Colombard - Côtes de Gascogne - Frankrijk
Frisse levendige zuren in de smaak met sappige achtergrond.
4,75

14,25

21,50

Neuspergerhof genusszeit – Weissburgunder/Chardonnay – Pfalz – Duitsland
Volle weelderige wijn. Veel rijp fruit
5,75

17,25

26,-

17,25

26,-

Camino de Caza – Verdejo ‘Sobre Lias’ – Almansa – Spanje
6,50
18,50
Geurige, droge witte wijn met tonen van gele perzik, meloen, kweepeer, anijs en toast.
Toegankelijk en heerlijk sappig van smaak met een opwekkende frisheid en mooie souplesse.

28,-

Open rosé

Di Lenardo Vineyards Venezia Giulia Pinot Grigio Friuli – Italië
Geurige , droge en licht tintelende wijn

Glas

5,75

Glas

Karaf

Fles

Laurent Miguel Vendanges Nocturnes Classic Rosé Languedoc - Frankrijk
4,75
Verfrissende ronde smaak ,zacht fruitig en aangenaam mild van afdronk.

14,25

21,50

Château Mourgues du Grès - Costières de Nîmes - Frankrijk
Frisse, subtiel sappige, droge rosé

5,75

17,25

26,-

Open rode wijnen

Glas

Karaf

Fles

Laurent Miguel Vendanges Nocturnes Classic Red – Languedoc - Frankrijk
Karaktervolle ,soepele, frisse wijn met lichte kruiden
4,75

14,25

21,50

Von der Mark- Walter – Spätburgunder – Baden - Duitsland
Verleidelijke , fruitige licht rode wijn. Sappig en rijp.

5,75

17,25

26,-

Le Tende – Bardolino Veneto – Italië
Lichte , fruitige, sappige wijn.

6,50

18,50

28,-

Bodegas Piqueras The Old Brick Factory – Syrah – Almansa – Spanje 6,50
Volrood van kleur en kruidig en fruitig van geur, met een toets eikenhout.

18,50

28,-

Witte wijnen Frankrijk
Sancerre, Domaine Merlin Cherrier, Loire
€ 37,50
Schitterende Loire wijn van de Sauvignon Blanc druif, Complex, krachtig en vol van smaak.
Heerlijk bij diverse visgerechten.
Pinot Gris reserve, Domaine Engel, Alsace
Ronde, volle wijn met een complexe aromatische smaak en een lange afdronk.

€ 34,50

Mirabelle Château de la Jaubertie, Bergerac
€ 37,50
Sensationele biologische wijn die is gemaakt van Sauvignon blanc en Semillon druiven.
Deze wijn heeft een houtrijping ondergaan van 10 maanden op nieuw frans eiken waardoor
de wijn een heerlijk gerijpt aroma heeft van rijp tropisch fruit, boter en toast.
Révélation Chardonnay
€ 28,50
Waanzinnig lekker glas wijn, prachtige balans. Mooi vol kruidig, verfijnd eikenhout,
heerlijk fris, maar van niks te veel.
Saint - Veran, En Creche, Domaine Saumaize, Maconnais Bourgogne
Mooie complexe Chardonnay met een goede balans, finesse, rijkheid
en kracht. Fijne tonen van noten en zacht fruit. Bescheiden houttonen.

€ 37,50

Chablis Premier Cru Domaine Sebastien Dampt , Bourgogne
€ 52,50
Speelse, witte, strak droge wijn. Erg mooi bij schaal en schelp dieren.
½ flesje Chablis € 24,50

Mousserend
Champagne Möet & Chandon, Brut
Half flesje
Bekend Champagne huis maakt een frisse stijl met een elegante mousse.
glas

€ 30,€ 12,-

Champagne Agrapart Les 7 Crus Brut
Een fraaie, verfijnd mousserende champagne. De delicate, licht gerijpte geur
harmonieert perfect met de droge en zachte smaak.

€ 69,50

Cava, Clos Amador Brut Reserva
Aangenaam droog met elegante belletjes, fruitig en fris

.

€ 28,50
glas € 5,00

Witte wijnen overig Europa
Carl Loewen Riesling Duitsland
€ 29,50
Vol geel van kleur, intens geurend naar (over)rijp fruit, zoals perzik, maar ook geurige bloemen.
De smaak is krachtig en rond van inzet, evenwichtig en met een frisse finale.

Grüner Veltliner Spiegel, Weingut Karl Steininger , Oostenrijk
€ 32,50
Heldere bleekgele kleur, mondvullende , complexe smaak met zeer zuivere zuren in de lange
aangename afdronk.

Monte del Fra Ca del Magro Custoza
, Italië
Geweldige wijn. Bloemen, noten, gele pruimen, toast, boter. Dik, rijp en weelderig
met een fraai tegenwicht van levendige zuren, lange afdronk.
Deze wijn wordt van acht druiven gemaakt.

€ 29,50

Wijnboerderij ’t Heekenbroek Ulenpas Gris
Volle gerijpte wijn met tonen van wit fruit – appel, peer, en een hint van kruisbes.
Ziltig-mineraal in de afdronk. Een gastronomische wijn die past bij veel gerechten.

€ 27,50

Witte wijnen Nieuwe Wereld
Bernardus Chardonnay, Californië
Licht goudgele kleur en intense aroma’s van witte bloemen, acacia, exotisch fruit.
Een kruidige, ronde wijn met een lange en krachtige afdronk.

€ 57,50

Rode wijnen Frankrijk
Fleurie, Domaine de Roche Guillon, Beaujolais

€ 32,50
½ flesje
€ 17,50
Dit is de meest 'vrouwelijke' van de Beaujolais wijnen. Intense granaatrode kleur en verleidelijke
aroma's van iris bloemen, verwelkte rozen, rijpe kersen en zwarte bessen.
De wijn is zeer soepel en harmonieus.

La Bastide Saint Vincent Gigondas - Rhône Frankrijk
Heldergekleurde rode wijn met in de geur tonen van klein rood fruit en specerijen.
De smaak zet soepel in, is kruidig en heeft een prettige afdronk

€ 49,50

Château Tour du Pas Saint – Georges- Saint Emilion -Bordeaux
€ 42,50
Klassiek gemaakte Saint-Emilion met impressies van eiken door houtlagering en een sappige,
door de Merlot gedomineerde smaak. Fijn en fris karakter

Château d’ Aurilhac, Haut Medoc, Bordeaux
Mooie krachtige wijn gemaakt door de Nederlander Eric Nieuwaal Deze wijn heeft
een heerlijke complexe geur van rijp bos fruit, zwarte bessen, karamel en cacao.

€ 43,-

Mercurey “Vieilles Vignes”, Domaine Raquillet, Bourgogne
Sappige, frisse en aromatische wijn. Soepele en toegankelijke bourgogne.

€ 62,50

Rode wijnen Europa
Chianti Classico DOCG, Poggerino, Toscane, Italië
Robijnrood, in de neus intens kersen, rijpe bosvruchten, wat witte peper.
Geuren van kersen, vanille en toast . Zachte tannines.

€ 35,50

Valpolicella Classico Superiore DOC Ripasso Semonte Alto, Venturini, Italië
Granaatrode wijn uit Veneto. Intens en krachtig van geur, in de mond vol en stevig
Droog met een intense smaak van kersen.
De wijn is in contact geweest met de lie van de Amarone.

€ 39,50

Amarone della Valpolicella, Venturini , Veneto, Italië
€ 65,De Amarone heeft een diep purperrode kleur en een rijk boeket van rijpe kersen en kruiden.
De smaak is intens, vol, fluwelig en heeft een mooie complexiteit. Lange en krachtige afdronk.
Amarone della Valpolicella, Stefano Accordini,

0,375 € 45,-

Vivanco Rioja Reserva ,Spanje
€ 45,Fraaie, complexe rode wijn met een verfijnde geur van rijp fruit, eikenhout en lichte kruiden.
De smaak is vol, rond en zacht.

Wijnboerderij ‘t Heekenbroek Nieuw Tivoli Cuvée rood Barrique , Drempt
€ 29,50
Robijnrode wijn van Cabernet druiven. Achttien maanden op hout gerijpt. Aroma’s van
zwart fruit en gedroogde pruim.
fruit in de smaak, met een frisse inzet, drink de wijn bij voorkeur licht gekoeld aan

Nieuwe Wereld
Salentein Reserve, Cabernet Sauvignon, Argentinië
Een heerlijke, robijnrode wijn met aroma’s van peper, zwarte bessen en vanille.
De wijn heeft een zachte smaak en een lange, rijke afdronk.

€ 32,-

