WIT
PER GLAS / FLES

2014 GASCOGNE COLOMBARD-SAUVIGNON BLANC

De geur van deze wijn spettert het glas uit. Kenmerkend zijn frisse fruittonen van appel, groene kruiden en
witte bloemen. Laag in alcohol; 11,5 %
4,10 / 21,-

2014 VERDEJO
Bodegas Comenge, Rueda, Spanje
Deze wijn is bijzonder intens met sappige aroma's van bloemen, exotisch fruit en wat citrus en anijs op de
achtergrond. Deze spannende balans maakt het tot een onderscheidende wijn. De zuren zijn prachtig in
balans in deze 100% verdejo.
4,80 / 24,-

2014 CEPAGE VIOGNIER
Domaine Gayda, Languedoc, Frankrijk
Eerlijke en zuivere Viognier, met tonen van abrikoos en rijpe peer. De smaak is zalvend met zachte zuren
en in de afdronk een heerlijke fruitigheid. De wijn past bij veel gerechten.
5,20 / 26,-

2014 TOURAINE CHENIN BLANC
Domaine Mandard, Loire, Frankrijk
Witte wijn met een aromatisch en knisperend fris karakter. Deze wijn heeft hoge zuren en is heerlijk bij
alle schaal- en schelpdieren.
5,40 / 27,50

2014 PINOT GRIGIO
Neiss, Pfalz, Duitsland
Heerlijke minerale wijn, met sappige en rijpe fruittonen. In de geur iets van peer en voorjaarsbloesem. De
smaak is frivool, met veel fruit en heerlijk droog.
5,80 / 30,-

2014 CHARDONNAY RESERVA
Araucano, Colchagua Valley, Chili
Levendige en frisse Chardonnay. Deels vergist op houten vaten en daardoor iets van noten en licht boterig.
Exotisch fruit en citrusvruchten overheersen echter. Mooi als aperitief, bij salades en vegetarische en
visgerechten.
6,40 / 34,-

2014 VERDICCHIO DI MATELICA
Colle Stefano, Marche, Italië
Een stevige volle wijn. Wit met pit.
34,-

2013 MUSCADET SÈVRE & MAINE SUR LIE
Domaine de la Pépière, Loire, Frankrijk
Knisperende witte wijn met geuren van bloesem en de zee. Minerale stijl door de unieke 80 jaar oude
stokken. De smaak is rond, limoenfris met bijna zoete impressies, de lengte is lang en prachtig fris.
36,-

2013
Michele Chiarlo, Piemonte, Italië
Geweldige wijn met een verrassende diepgang. De opbrengst per hectare is laag waardoor de wijnen goed
kunnen ouderen. Het subtiele aroma van citrus, peer en florale tonen geven klasse met een fluwelige
smaakstructuur.
39,50

2013 GRÜNER VELTLINER
Sepp Moser, Kremstal, Oostenrijk
Een klassieke, 100% Grüner Veltliner.
droge smaak blijft geconcentreerd aanwezig en eindigt lang en aromatisch.
42,-

2013 SAINT-VERAN SELECTION CHARDONNAY
Eve et Michel Rey, Bourgogne, Frankrijk
Een bloemige wijn met wit fruit en door het houtgebruik wat boterig met tonen van noten en vanille. Een
volle Bourgogne maar door zijn elegante zuren en mineraliteit met een frisse en lange afdronk.Ideaal bij
(gegrilde) vis-en schaaldieren,maar ook bij wit vlees.
44,-

2013 MENETOU-SALON
Philippe Gilbert, Loire, Frankrijk
in de afdronk enige mineraliteit vanwege de specifieke eigenschappen van het terroir. Geschikt als
aperitief,bij salades en vis-en schaaldieren.
46,-

2012 MUSCHELKALK CHARDONNAY-WEISSBURGUNDER
Kloster am Spitz. Burgenland, Oostenrijk
Minerale stijl met delicate structuur. Wanneer de wijn wat tijd in het glas krijgt komt er een fijne fruittoon
van appel en abrikoos vrij met een fascinerende kruidigheid. Met de houttonen aanwezig op de achtergrond
krijgen de verfijnde zuren en elegantie alle ruimte.
48,-

2011 MEURSAULT
Francois Raquillet, Bourgogne, Frankrijk
De gebalanceerde geur van delicate Meursault, met tonen van boter, hazelnoot en een beetje tropisch fruit.
De smaak is zacht, maar geconcentreerd met aan het einde mooie citrustonen en een volle afdronk.
Francois koopt de druiven in Meursault van een bevriende wijnboer en maakt slechts 600 flessen per jaar.
68,50

2008 PULIGNY-MONTRACHET
Hubert Bouzereau-Gruère et Filles, Meursault, Frankrijk
Een weelderige, zware wijn vol citrus en zoete houterige karamel. De rijpheid en frisheid van deze
Chardonnay zorgen voor een perfecte balans tussen zuur en romige textuur.
90,-

ROSÉ
PER GLAS / FLES

2014 HORGELUS DE GASCOGNE
Domaine de Horgelus, Zuidwesten, Frankrijk
De geur van deze wijn spettert het glas uit! De smaak is droog met frisse fruittonen van rood fruit als
aardbei, rode bes en framboos
.
4,10 / 21

2014
Domaine Mirabeau, Provence, Frankrijk
met een prachtige ondersteuning van appelfrisse tonen die een heerlijke structuur geeft. De elegante
afdronk geeft ook nog de fijne kruidigheid.
30, -

ROOD
PER GLAS / FLES

2014 COULEUR DE ROUGE
Heldere robijnrode kleur. Makkelijke breed inzetbare wijn met vooral veel sappig fruit van rode kersen en
frambozen. Zwoel met rijpe tannines en fijne zuren. Als aperitief,bij diverse kazen en lichte maaltijden.
4,10 / 21,-

2014
-CABERNET
Domaine de l'Arjolle, Languedoc, Frankrijk
Heerlijk jeugdige wijn, volrood van kleur en met een intens aroma van vers rood fruit en een sappige, maar
volle en toegankelijke smaakstructuur. Fruitig en doordrinkbaar.
4,80 / 24,-

2014 MORELLINO DI SCANSANO
Antonio Camillo, Manciano, Grosseto, Italië
100% Sangiovese. De nabijheid van de zee zorgt voor een drogere expressie van deze wijn waarbij de volle
smaak wordt behouden. De wijn is fris en fruitig, met de smaak van rode kersen en tonen van aardbeien.
5,- / 26,-

2014 MALBEC
Valle de Uco, Mendoza, Argentinië
Mooie wijn met veel sappig zwart fruit zoals bramen, kersen en bessen. Door het houtgebruik een hint van
vanille. Stevige body met rijpe tannines. Mooi te combineren met lams-en rundvlees
5,80 / 29,50

2010 PRIORAT CRIANZA TINTO
Clos Gebrat, Terragona, Spanje
Grenache noir, Carignan en Cabernet Sauvignon. Krachtig doch elegante wijn. 12 maanden hout gelagerd.
Zeer lange en boeiende afdronk. Het gebrek aan water en de donker leisteenbodem in de wijngaard geven
de wijn kracht en smaak.
6,20 / 32,50

2013 PAPER ROAD PINOT NOIR
Borthwick Estate, Wairarapa, Nieuw-Zeeland
De wijn heeft een naadloos evenwichtige smaak door de zachte vlezigheid in combinatie met prachtige fijne
tannines en sappige zuren.
6,80 / 36,-

2013 COTES DU RHONE VILLAGES
Ferme du Mont, Le Ponnant, Frankrijk
Een frisse en elegante wijn. Diep rood paarse kleur. In de neus kersen,cederhout,peper en iets bloemigs. In
de mond veel sappig fruit,kruidig en met zachte tannines. Serveer op een temperatuur van 16-18 graden.
Heerlijk bij gekruid lams- en rundvlees en bij gevogelte en wildgerechten.
34,-

2013
Chiaramonte, Firriato, Sicilië
Diep rode wijn met in de neus een heerlijk zwoele kruidigheid, tabak en een lichte hout toon . Het hout is
mooi gedoseerd waardoor het fruit niet weggedrukt wordt. Krachtig maar niet té zwaar met mooie zachte
tannine. Alles prachtig in balans.
36,-

2011 CLASSIK
Chateau le Jonc Blanc, Bergerac, Frankrijk
Mooie combinatie van Cabernet sauvignon en Merlot. Stevige maar soepele wijn die gekenmerkt wordt
door een mooie transparantie, fijnzinnige nervositeit en een gelagerd smaakpallet
-

2013 GAMAY
Christophe Pacalet, Chiroubles, Beaujolais, Frankrijk
Zeer aromatische, krachtige maar fluweelzachte wijn met een noot van rijpe aardbeien. Chiroubles wordt
beschouwd als de plek waar de jongste en vrouwelijkste wijnen van de Beaujolais vandaan komen.
40,-

2009 RIOJA ONDALAN RESERVA
Rioja, Alavesa, Spanje
Een heldere granaatrode kleur. De geur heeft een mooie concentratie van rijp rood fruit en rozen met
elegante aroma's van toffee en leer. In de mond goede rood fruit intensiteit, ondersteunt door mooie zuren
en de afdronk kent fluweelachtige tannine, met minerale ondertoon.
45,-

2011
Villa Girardi, Veneto, Italië
Een dieprode kleur met een afwisselend bouquet aan geuren en smaken. Van wilde kersen en jeneverbes
naar tabak en koffie. De smaak is complex met enorme lengte en klasse.
48,-

2012 PERNAND VERGELESSES PREMIER CRU LES VERGELESSES
Domaine Jean Fery & Fils, Bourgogne, Frankrijk
Een volle helderrode wijn met in de geur een uitgesproken karakter zoals past bij een bourgogne van hoge
kwaliteit. Het is een breed geschakeerde geur met geconcentreerde bosvruchten, iets van tabak en rijp
fruit. De smaak is prachtig gepolijst met een charmante hint van eikenhouten vaten.
66,-

2012 POMEROL
Chateau La Rose Montviel, Bordeaux,Frankrijk
Krachtige, typische Bordeaux wijn. Dieprode kleur met warme geur en smaak van pruimen, bessen,
framboos, tabak en aardse tonen. Fraaie wijn met rijpe tannines. Uitstekend bij diverse kazen, wild en
vleesgerechten.
75,-

2008 SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSÉ
Château Fonplégade, Bordeaux, Frankrijk
Het paradepaardje van een van de top Chateaux uit Saint-Emilion. Klassieke stevige en volle Bordeaux met
kersen en bessen. Door het houtgebruik tonen van vanille,
cacao en cederhout. Wijn met zachte rijpe tannines en intens lange afdronk. Uitermate geschikt bij lamsrundvleesgerechten.
105,-

MOUSSERENDE WIJNEN, CHAMPAGNE EN DESSERT WIJNEN
PROSECCO (SPUMANTE) DI VALDOBBIADENE
Sorelle Bronca, Veneto, Italië
Charmante prosecco met een aangename, zachte mousse. Opvallende zuivere smaak met fris citrus, peer,
perzik en een lichte vleug amandelen. Volfruitige afdronk. Voor een prosecco heeft deze wijn een
uitzonderlijke concentratie.
6,- / 29,50

CHAMPAGNE BRUT RESERVE
Béreche & Fils, Champagne, Frankrijk
Een Champagne van een klein domein zoals je hem wenst. De wijn heeft een breed geurenpallet van peer,
appel en een lichtte gist toon. De wijn heeft een ultieme balans tussen frisse tonen en op de achtergrond de
zachte, ontwikkelde tonen van de vin de reserve en de dosage. De wijnen van dit biodynamisch werkend
domein schieten als een komeet naar de top van de Champagne.
½ 33,- / 52,-

MOSCATEL DULCE JOVEN GOYA
Bodegas Camilo Castilla, Navarra, Spanje
Uitgesproken, complexe geur van de moscateldruif met hints van tropisch fruit, iets karamel en abrikoos.
De smaak is vol en goed gebalanceerd met een klein zoetje. Ook in de afdronk komt de zuivere smaak van
gedroogd fruit, geroosterde amandel en banaan duidelijk naar voren.
4,- / 23,-

FLOC DE GASCOGNE ROUGE
Domaine Juglaron, Sud Ouest, Frankrijk
Een elegante wijn met geuren van frisse appel en een zachte bloemengeur. De smaak is licht met
knisperende zuren met de bite door de blend met armagnac.
Deze wijn is heerlijk als aperitief of bij desserts.
5,80/ 30,-

Mas des Caprices, Languedoc, Frankrijk
Dakpannenrood met een rijk ontwikkelde geur. De wijn is zuiver en complex met tonen van koffie, karamel
en een beetje rood fruit. De smaak is aangenaam zoet met smaakvolle structuur, warm, intens en in
harmonie.
5,50/ 26,-

