Wijnkaart
Voor u ligt de wijnkaart die met veel zorg is samengesteld. In samenwerking
met verschillende wijninkopers is de selectie met passie gemaakt. Wij kunnen
over iedere wijn op de kaart enthousiast raken en brengen graag dit gevoel
over aan u.
Een zoektocht naar…
Typiciteit en respect voor lokale
druivenrassen
Weerspiegeling van de terroir
Passie van de wijnmaker
Zuiverheid en elegantie

Vraag ons gerust voor advies. Tevens hebben wij altijd een brede selectie aan
open wijnen die we per glas schenken.
Proef en geniet!

HUISWIJNEN

Per glas

Per fles

Wit

Rioja blanco, Spanje

4,5

24

Rood

Sangiovese Marche, Italië

4,5

24

7

38

MOUSSEREND
Cava

“El Meu Avi” brut nature

Champagne

Delot Rose Brut

78,5

WITTE WIJN
FRANKRIJK
Macôn Vinzelles
DOMAINE LA CÔTE DES BLANCS
29
Chardonnay
De wijn heeft mineralen en is rijk aan fruit. Naast het fruit heeft hij een volle body van een
witte bourgogne.

Meursault Les Vireuils 2019
DUPONT FAHN
92,5
Chardonnay
Het parfum is zeer indrukwekkend met rijpe fruittonen, mineralen en een mooie toets van
hout. De smaak is al even imponerend en spannend. De aanzet is rijk en vettig, met sappige,
frisse zuren in de finale.

Pouilly Fuissé 'Le Clos Reyssie' 2017
BRET BROTHERS
64,5
Chardonnay
Deze wijnmakers oogsten het fruit van een halve hectare van de beste wijngaard van het
dorp Chaintré, met stokken van meer dan zestig jaar oud! Op de neus toast, karamel en
vanille.

Chassagne-Montrachet blanc 1er Cru
FRANÇOIS CARILLON
192
Chardonnay
De neus is rijk met perzik, abrikoos, geroosterde hazelnootjes en bloesem. De smaak is
geconcentreerd met wederom het rijpe gele fruit, roomboter en brioche. De lange afdronk is
nu al complex met een zwoele toon van honing en een minerale ziltigheid.

Condrieu 2019
JARDIN SUSPENDU
98
Viognier
Prachtig aromatisch profiel met veel elegante florale tonen en een mooie mineraliteit. De
wijn is rijk en elegant met fruit als perzik en rijpe abrikoos.
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Saint-Véran Vieilles Vignes 2018
DOMAINE CHARDIGNY (BIO)
48,5
Chardonnay
Een Maconnais met het typische rijke karakter van de wijnen, uit deze zuidelijke streek van
de Bourgogne. Veel rijp wit fruit en mineraal en rond.

Châteauneuf-du-Pape
DOMAINE CHANTE CIGALE
98,5
Grenache blanc, Roussanne
Mooie neus van wit en geel fruit, bloemen, mineralen en iets van vanille. Veel volume in de
mond, met een rijp geel fruit, ietwat exotisch, complex en met een heerlijk frisse afdronk.

DUITSLAND
Kalkstein, Rheinhessen
WEINGUT MANZ
32
Scheurebe
Vrij geurig en bloemig. Goede zuren, pikant en mineraal. Heerlijk kruidig met een sappige
lange afdronk.

OOSTENRIJK
Leusterrasse
WEINGUT KREMS
29
Grüner Veltliner
Veel fijne fruit tonen van vooral citrus maar ook meloen en kiwi. Perfecte balans met een
peperige kruidigheid, gepaard met een verkwikkende mineraliteit. In de smaak mooi
gebalanceerd en zachte zuren.

ITALIË
Super Tuscan Batàr 2016
RUFFOLI DI GREVE
103,5
Chardonnay, Pinot Bianco
Licht goudgeel van kleur. Complex bouquet van fruitaroma's (o.a. perzik) en geroosterd
brood. Intens en breed in smaak met rijp fruit, abrikoos, appel, heerlijk zacht, lichtgekruid
met impressies van nieuw eiken. 12 maanden frans eikenhouten opvoeding
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Soava Motto Piano
FATTORI
42,50
Garganega
Iets geel van kleur. Boeiende geur, waarin rijp wit fruit, mint, peer, perzik, salie en bloemen.
Volle, krachtige smaak, zachte frisse zuren, iets citrus, peer, perzik, gedroogd fruit en eiken.
De wijn is elegant, mooi in balans en heeft een zeer lange afdronk.

Offida ‘Belato’
CARMINUCCI, GROTTAMMARE
30,5
Pecorino
Elegante, florale geur waarin ook minerale tonen. Bij het ouder worden ontwikkelt zich een
fraaie honingtoon. Rijk en lang na, gastronomisch glas

SPANJE
Bellmunt, Priorat
MAS D'EN GIL
42
Garnacha, Viognier
Mooi hout gelagerd, dik sap met veel smaak. Qua vanille tonen, is de wijn mooi gedoseerd en
vooral rijp fruit en kruiden zijn aanwezig. In de aanzet nog steeds een mooie frisheid maar
een prachtig intense en rijke finale. Puur genot!

Rueda
VIDAL SOBLECHERO
36
Verdejo
De kleur van deze wijn is strogeel. Na de nachtpluk worden de druiven 6 maanden gerijpt in
stalen tanks. De wijn dient jong gedronken te worden. De wijn smaakt naar wit fruit &
bloemen, zoals perzik, pruim en vlier met een zachte zuurtegraad

Rioja blanco “barrica”
MONTE ARAYA
28
Viura
Volle, vettige en rijke witte wijn met tropisch fruit, vanille en subtiele zuivel aroma’s zoals
boter. In de smaak nog mooi fris, wat meer lengte geeft en intens in de smaak met wederom
hout en tropisch fruit.
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PORTUGAL
Vinha da Bouça 2017
QUINTA DO ERMIZIO
32,5
Alvarinho
Een wijn met delicate geur en een volle minerale smaak. Wijn heeft een goede structuur met
een mooie aciditeit in de afdronk. Dit is een wijn om te combineren met een mooi visgerecht
of zelfs gevogelte of lichte vleesgerechten.

AUSTRALIË
Margeret River
VASSE FELIX
34
Sémillon, Sauvignon blanc
Must-try droge frisse witte wijn met toch enigszins wat rondheid door dat de druiven wat
rijper zijn geplukt. Mooie tonen van de Sauvignon met brandnetel en witte bloemen en met
rijp tropisch fruit van de Sémillon. Eigenlijk een nieuwe wereld “witte bordeaux” stijl

CHILI
San Marino
CASA MARIN
42
Sauvignon blanc
De druiven voor deze verrukkelijke Cartagena zijn afkomstig van een 100% eigen wijngaard
van de hoger gelegen percelen, waar de nachten minder koud zijn in vergelijking met de
lager gelegen wijngaarden. De smaak is mondvullend met een fijne textuur, volop sappig
fruit, een mooie complexiteit, iets ziltigs en een intense afdronk!

RODE WIJN
FRANKRIJK
Juliénas, “Füt de Chêne”
DOMAINE DE LA MILLERANCHE
32
Gamay
De druiven worden met de hand geplukt en geeft structuur aan de Beaujolais. Het is een
volle, complexe maar zachte wijn. De wijn heeft 12 maanden rijping gehad op eikenhout en
dat geeft de wijn veel vanille in de neus en smaak.
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Côte-Rôtie ‘Belle Demoiselle’
LOUIS CHÈZE, PANGON-LIMONY
65
Syrah
Donkerrode kleur en een diepe geur waarin wat zachte specerijen en rijp fruit. De smaak is
ferm met een pepertje, iets geroosterd, klein rood fruit en bramen. De afdronk is lang en
sappig en geeft een intense indruk na.

Pomerol, Chateau Lagrange 2016
JEAN-PIERRE MOUEIX
54
Cabernet Franc, Merlot
Donkerrood van kleur. Elegante geur van rijp fruit en pruimen. In de mond een rijke inzet, vol
en complex, zeer vitaal en gul, intens maar tevens soepel met aangename tannines.18
maanden barriques opvoeding.

Terroirs d'Altitude rouge – Cabardès
CHATEAU DE PENNAUTIER
32
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Syrah, Grenache
Prachtig zwoel, rijp fruit, in combinatie met veel kruiden en in de achtergrond specerijen
zoals zoethout en zwarte peper. In de smaak mooi rond, met een fijne structuur en een
kruidige finale

Pommard 2016
MAISON CAMILLE GIROUD
154,5
Pinot Noir
Pommard is de buurman van Volnay en brengt wijnen voort met meer kracht en intensiteit.
Een zeer harmonieuze wijn met frisse, donkere fruittonen, een mooie concentratie en zoetige
tanninen in de finale.

Bandol Rouge 2017
CHÂTEAU DE PIBARNON
98
Mourvèdre, Grenache
In de mond laat de mourvèdre van zich horen. De wijn is tegelijkertijd diep en krachtig, fris en
mineraal met een zijdezachte textuur
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DUITSLAND
Baden, Maltesergarten
WEINGUT MARTIN WAßMER
34
Spätburgunder
Licht, robijnrood van kleur, met iets gestoofd rood fruit, pruim, iets rokerig. In de smaak
subtiel, iets zwoel en kruidig. Fraai houtgebruik met iets karamel en zachte tannine. 15-17
maanden barriques opvoeding.

ITALIË
Valpolicella Ripasso “Superiore”
BENAZZOLI
38
Rondinella
Gedroogd fruit van bosfruit, laurier, kruidnagel, vanille en tabak. In de afdronk proef je de
rozijntjes terug. De tannine zijn goed geïntegreerd en de wijn is zacht.

SPANJE
Rioja Crianza, Rioja Alavesa
BODEGAS DEL MEDIEVO
28
Tempranillo
Zwoel fruitaroma’s van pruimen, bramen en bosbessen. Laurier, hint van tabak en vanille. In
de neus en afdronk nog licht specerijen van zoethout. In de smaak mooi zacht en rond en een
lange afdronk. 12 maanden barriques opvoeding.

Las Ocho
CHOZAS CARRASCAL
36
Tempranillo, Grenache, Merlot, Syrah, Monastrell, Bobal, Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon
Dit is de rode top wijn die ze maken bij Chozas Carrascal. Als je even kwijt bent hoeveel
druivenrassen het ook alweer waren: De grote 'acht' op het etiket vertelt het direct. Las Ocho
is vol, peperig en stevig.
Ribera del Duero, reserva
BODEGAS ARZUAGA NAVARRO
42
Cabernet sauvignon, Tempranillo
In de geur tonen van bes, iets kokos, drop, kruidigheid, tabak en veel rood fruit. Mooi stevig
rood fruit in de smaak. Zachte kokos en vanilletonen van de houtlagering. Heerlijk zacht en
romig van smaak. Lange afdronk. Echt een plaatje van een Reserva.
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GRIEKENLAND
Nemea “Grande reserve”
CAVINO
32
Agiorgitiko
Zacht intens en heel complex. Met tonen als tabak, vanille en gedroogd fruit. Mooi vol en
rond en nog steeds ontzettend sappig. Lange intense afdronk.

ZUID AFRIKA
Piekenierskloof, old vines
KRUGER FAMILY WINES
35
Cinsault
Een echte sappige wijn wat vooral komt door de rijpheid, in combinatie met een licht frisse
toon in deze wijn. Rijpe bessen, mooi licht met een aardse zweem in combinatie met kruiden
en specerijen zoals kaneel en vanille.

AMERIKA
Shafer TD-9
SHAFER VINEYARDS
128,5
Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec
Diep donkerrode kleur, rijke geur van zwarte bessen, lavendel, kruiden, getoast Frans eiken,
zeer intens, zwoel en kruidig. De wijn is heel puur, heeft een zachte frisheid en aangename
tonen van gedroogde kersen, zwarte bes, aardbei, drop en chocolade, iets cassis en ceder,
zachte tannines op de achtergrond.

ARGENTINIË
Año Cero, Mendoza
ALTOCEDRO
36,5
Malbec
Stoere Malbec met een klein “bite” van tannine maar wel degelijk zacht. Mooi vooral kruidig
met vanille van het eikenhout en zondoorstoofd, rijp fruit. Klassieke Malbec uit het “wijnhart”
van Argentinië.
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