PRESTIGE WIT
Larue Puligny-Montrachet Le Trézin
Frankrijk, Bourgogne

||

Chardonnay

80

In de neus wit en wat rijper geel fruit, kruidig, mineralen, noten en licht boter. En in de mond een
zachte aanzet met mooie zuren en een stevige mineraliteit.

Larue Saint Aubin 1er Cru Murgers des Dents de Chien
Frankrijk, Bourgogne ||

Chardonnay

70

In de neus wit en wat rijp geel fruit, noten, licht boter en een sterke, kalkachtige mineraliteit. In de
mond een zachte, rustige aanzet, waarna de mineralen en zuren een prachtig spel aangaan dat
nog lang nagalmt.

Roger Champault - Sancerre Le clos du Roy
Frankrijk, Loire ||

Sauvignon Blanc

46

De geur is expressief en mineraal met tonen appel en witte bloemen zoals acacia. In de mond valt
direct de verfijnde concentratie en mineraliteit op. Verder proeven we citrus en groene appels. De
afdronk is goed en blijft lekker hangen.

PRESTIGE ROOD
Paverno Amarone della Valpolicella Classico
Italië, Veneto

||

65

Corvina, Rondinella, Molinara en Corvinone

Een volle wijn die geurt naar rijpe kersen en smaakt naar vijgen en gedroogd zwart fruit. De
afdronk kenmerkt zich door leer en tabak. Wijn is prachtig in balans met milde zuren.

Chateau Haut Gravet Saint Emilion Grand Cru
Frankrijk, Bordeaux

||

57

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc en Merlot

Robijnrood met een hoge intensiteit. In de neus cassis, koffie, geroosterd brood, vanille en kruiden.
In de mond rijp en redelijk tannineus, maar toch al jong prettig.

Quinta de Pancas Grande Reserva
Portugal, Lisboa

||

51

Alicante Bouschet en Touriga Nacional

Intense granaat kleur presenteert een complexe en elegante aroma waar de aardse tonen,
mineralen en enkele suggesties van kruiden geven het grote persoonlijkheid. In de mond frisheid
met intense en zijdeachtige tannines.

Domaine les Roques de Cana Le Vin Des Noces
Frankrijk, Cahord

||

Malbec

40

Diep paarse kleur die overgaat in zwart, intense neus van rood fruit (zwarte bes, bramen). Zelfs
jong zijn deze wijnen soepel en heerlijk, mals en krachtig tegelijk.

BRUISEND & FRIS
Allart et Fils Champagne Brut Réserve

Kleinschalige wijnbouw
Frankrijk, Champagne ||

60

Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay

De smaak is vol met geuren van meloen, citrusfruit, toast, brioche, verse druif en een
subtiel hazelnootje. De mousse is vol en krachtig met een verfijnde bubbel.

Allart et Fils Rosé Brut Champagne
Kleinschalige wijnbouw
Frankrijk, Champagne ||

9

||

60

Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay

Deze mooie bruisende wijn heeft in de geur heerlijke rijke tonen van fris rood lentefruit,
rode besjes en tonen van geroosterd brood.

Santa Tresa Il Grillo Spumante Brut
Italië, Sicilië

||

Grillo

6

||

29

Heerlijk boeket van lentebloemen, nectarine en witte perzik. In de geur frisse knisperende
citrus maar ook iets van gebrande noten, zoals ook Franciacorta en Champagne dat
hebben. De smaak is droog en zuiver, met een verfrissende zuurgraad.

Opia Sparkling Chardonnay (zonder alcohol)
Frankrijk, Hérault

||

Chardonnay

4

||

20

De wijn kenmerkt zich door de delicate en zacht aanhoudende bubbels, ondersteund
door frisse aroma's van bloemen, groene appel, peer en citrusvruchten.

FRIS & FRUITIG WIT
Tokaj-Hétszõlõ Dry Furmint
Hongarije, Tokaj

||

7,50

Furmint

||

32

Een spatzuivere, mineralige geur met tonen van rijpe peer, citrus en kruiden.
De smaak is iets kruidig en heeft veel volume en karakter, gevolgd door .
een sappige afdronk met een beetje tannine wat deze wijn haar bite geeft.

Sartarelli Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico
Italië, Marche

||

Verdicchio

7,50

||

26

Stro geel met licht groene reflecties, in de neus wit fruit, kruiden, appel, mineralen en gras.
Een kruidige witte wijn. Heeft veel fruit maar is tegelijkertijd ook stevig waarbij een vleug
amandel in de afdronk. Mooie aroma's en een goede balans met zijn zuren.

Côte du Danube

6,50

Bulgarije, Donauvlakte

||

||

24

Viognier

De Viognier is gerijpt op zijn lie voor nog meer romigheid en complexiteit. Hij leidt met
frisse aroma's van citrus, jasmijn, witte perzik en ananas in de neus en mond samen met
zijn romige structuur tot grote tevredenheid.

Aradón Rioja blanco
Spanje, Rioja

||

6,50

||

24

Garnacha Blanca en Viura

In de geur veel witte bloemen zoals jasmijn, gecombineerd met fruitige aroma's. In de
mond fris en zeer aangenaam, mooi aroma's van citrus, tropisch fruit en appel.

Margalh de Bassac blanc
Frankrijk, Languedoc

||

5

||

22

Sauvignon Blanc, Chardonnay en Grenache Blanc

De geur en smaak zijn rijk en breed met veel vers geel fruit, citrus en perzik.
Het geheel heeft een levendige en droge afdronk.

Noa Organic (zonder alcohol)
Duitsland

||

Chardonnay

5

||

20

Stevige en volle wijn met licht zoete en frisse smaken van rijp fruit. Zuiver en fris/stevig
mondgevoel.

Aldea Verdejo (zonder alcohol)
Spanje

||

Chardonnay

5

||

20

De wijn is helder met een licht stro-gele kleur, intense aroma’s en een nasmaak van rijpe
druiven. De kruidige en frisse tonen maken deze Verdejo geschikt voor elk moment.

Encosta da Vinha Branco

4,50

||

19

Business and Biodiversity
Portugal, Dão || Encruzado, Fernão Pires en Malvasia Fina

Een aromatische wijn met sappige tonen van citrus en steenfruit.
Lekkere smaken en geuren van perzik, abrikoos, citroen, witte bloesem en meloen.

VOL & RIJP WIT
Vinea Cura Populus

9,50

Nederland, BGA Limburg ||

||

43

Souvignier Gris

Deze droge wijn heeft een licht bloemig en kruidig bouquet. De 9 maanden houtrijping op
nieuwe Franse barriques zorgen voor mooie houttonen. Een volle wijn met een goede
structuur en afdronk.

Rey Macon Vergission Sélection
Frankrijk, Bourgogne

||

9

||

Chardonnay

43

De wijn heeft een heerlijke verfijnde geur van citrus, ananas, vanille en een botertje. De
smaak is heel mooi in balans met wederom het citrusfruit en toast, maar ook mineralig en
kalkachtig.

Balade Romantique

7

Frankrijk, Languedoc

||

||

26

Chardonnay

In de geur een mooie combinatie van kokos, banaan, mango en peer. Daarnaast wat
tonen van boter, vanille met een hazelnootje. De smaak is een voortzetting van de geur
met wat extra specerijen. Afdronk is goed met naast wat zuren ook een houtsmaak.

Herdarde dos Templários branco

6,50

||

24

Kleinschalige wijnbouw
Portugal, Tejo || Riesling, Arinto en Fernão Pires

De geur is fris en kruidig met tonen van lychee, meloen, groene appel en citroen. In
combinatie met groene tonen van munt en basilicum. De smaak is verfrissend en elegant
met een verfijnde zuurgraad.

KRACHTIG & COMPLEX WIT
Little BIG wine

7

Frankrijk, Rhône

||

||

26

Grenache Blanc, Rousanne en Viognier

Vloeibaar goud in het glas. De geur onthult spannende aroma’s als gember, truffel,
geroosterde noten en zelfs cacaobonen. In de mond opgefrist door citrus en verfijnde
zuren.

Barão de Figueira branco
Portugal, Beira Interior

||

6,50

||

24

Síria, Malvasia Fina en Fonte Cal

In de geur heerlijk fris met tonen van ananas, citroenrasp, kweepeer en kamille. De smaak
is uitzonderlijk met wat appelbloesem en carambola.

Valdelagunde Verdejo Cuvée Especial
Spanje, Rueda

||

Verdejo

6

||

24

De wijn heeft een rijke kleur en verfijnde geur met tonen van perzik, meloen, anijs en
vanille. De smaak is romig en wederom vol van fruit met een klein beetje specerijen. In de
afdronk wat citrus met frisse zuren en kruidigheid van wat steranijs.

ROSÉ
Mirada Organic Rosé
Spanje, Gastilla

||

5,50

||

21

Bobal en Tempranillo

In de neus heeft de wijn tonen van aardbei, rozenblaadjes en citrus. In de mond heeft de
wijn een elegante smaak, met mooie zuren en een fijne mineraliteit.

Noa Organic Tempranillo Rosé (zonder alcohol)
Duitsland

||

Tempranillo

5

||

20

De geur heeft een bloemig karakter (lelies). De smaak is vol met fruitinvloeden van perzik
en grapefruit. Licht zoete aanzet met een droge afdronk, vooral de zuiverheid is
opvallend.

Aldea Tempranillo Rosé (zonder alcohol)
Spanje

||

Tempranillo

4,50

||

19

De wijn is fruitig en fris en gemakkelijk drinkbaar met een zachte roze kleur, zoals een
rosé hoort te zijn. De geur heeft een karakter van rood fruit en bloemig, met een langere
afdronk.

Opta Dão Rosé

4,50

||

19

Business and Biodiversity
Portugal, Dão || Touriga Nacional, Alfrocheiro en Tinta Roriz

De neus wordt gedomineerd door rood fruit zoals aardbei, framboos en zwarte bes. De
mond is mooi en brutaal, gekenmerkt door een aangenaam gevoel van frisheid
gekenmerkt door een harmonieuze zuurgraad die perfect past bij het fruit in het aroma.

SOEPEL ROOD
Wijngoed Thorn - Pinot Noir 777 Barrique
Nederland, Limburg ||

Pinot Noir

1947 Cabernet Franc

7

9

||

43

Een heldere en diepe kersenrode kleur met verleidelijke aroma's van rijp rood fruit zoals
aardbei, rode pruimen en kersen. De opvoeding op de Frans eiken barriques zorgt voor
een additionele complexiteit met smaken van toast, karamel en vanille. Het mondgevoel is
aangenaam met zachte tannines en een lang aanhoudende afdronk.

Kleinschalige wijnbouw
Frankrijk, Bordeaux ||

||

26

Cabernet Franc

Een heerlijke rode wijn uit de Bordeaux gemaakt van 100% Cabernet Franc. De geur is rijk
met heerlijke tonen van zwarte bes, framboos, vijg, peper en groene paprika. De smaak is
krachtig en fruitig met levendige tannine.

Sanziana

4,50

||

Roemenië, Transylvania

19

||

Merlot

Deze medium bodied rode wijn is helder en fris met intense aroma's van rood en zwart
fruit (zure kersen, bramen, veenbessen) en aangevuld met een goed uitgebalanceerde
zuurgraad.

Encosta de Vinha Tinto

4,50

||

19

Business and Biodiversity
Portugal, Dão || Touriga Nacional, Jaen en Trincadeira

De wijn geurt heerlijk naar zwarte bes, pruim, vijg en kruiden. De smaak is vol en romig
met smaken van kers, drop en zwarte bes. De tannine zijn zacht en aangenaam.

VOL & RIJP ROOD
Márkvárt Bikavér (Stierenbloed)
Hongarije, Szekszárd
Zweigelt

||

9,50

||

43

Cabernet Sauvignon, Kadarka, Kékfrankos, Merlot en

Deze blend is een goed geïntegreerde wijn met diepe, rijke smaken en aroma's van rode
bessen, kersenlikeur en gerookte blauwe pruimen. Na beluchting vertoont het ook enkele
hints van tabak.

Poggiotondo Chianti DOCG
Italië, Toscane

||

7

||

27

Sangiovese, Canaiolo en Colorino

De wijn heeft een diepe granaat rode kleur. Aroma's van gedroogde oregano met donkere
en rode kersen. Rijpe kersen in de mond bieden evenwicht aan de iets stevige tannine.
Een levendige, frisse zuurgraad in de afdronk.

Momento Rioja
Spanje, Rioja

||

6

||

24

Tempranillo, Garnacha en Graciano

Deze Rioja heeft zachte aroma’s van kersen en bosbessen, wat kruidigheid (rozemarijn en
peper) en een toefje ceder. In de stevige afdronk vallen roostertonen op zoals chocolade
en wat fruit van zwarte bessen.

KRACHTIG & COMPLEX ROOD
Château Haut L'Abeille Premium
Kleinschalige wijnbouw
Frankrijk, Bordeaux ||

8,50

||

33

Merlot

Briljante kleur, intense robijn, geconcentreerd zwart fruit geassocieerd met fijne
houttonen, een vol en fluwelig mondgevoel met zijdezachte tannines en een geweldige
balans.

Quinto Arrio Rioja Crianza
Spanje, Rioja

||

Tempranillo

8

||

31

Heerlijke Rioja Crianza, op traditionele wijze gemaakt. Zeer smaakvol met in de neus
stoere geuren van leer, aardse tonen en typische Rioja-hout geuren. In de afdronk
vriendelijke tannines en mild in de zuren.

Convento do Tomar Reserva

8 ||

31

Kleinschalige wijnbouw
Portugal, Tejo || Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon en Syrah

De geur is intens met tonen van zwarte bes, pruim, viooltjes (van de Touriga), munt, laurier
en peper. De smaak is rijk en vol met wederom zwarte bes, pruim en ook wat rood fruit.

ZOET EN ZO
Hétszőlő Tokaji Aszú 5 Puttonyos
Hongarije, Tokaj

||

14,50

Furmint

||

54

Intens en geconcentreerd glas wijn met tonen van karamel, gedroogd fruit, toast en
honing. In de smaak is het zoete het eerste wat opvalt, gevolgd door een in de wijn
versmolten kruidigheid.

Port Casal dos Jordões Reserve
Portugal, Douro

||

7,50

||

38

Touriga Franca, Touriga Roriz en Touriga Nacional

Deze biologische port is intens robijnrood van kleur, heeft een mooie, zachte, lange
afdronk en is fluwelig in de mond. Redelijk soepel met niet te veel zoet. Tonen van zwart
en iets rood fruit, klein beetje drop en kruiden.

Geografico Vin Santo del Chianti
Italië, Toscane

||

7

Trebbiano

||

45

Goudgeel. In de neus amandelen, honing, vijgen, citrus, acacia en rozeblaadjes. In de
mond mild zoet en verrassend fris en fruitig, met een notig karakter en een heerlijke,
lange afdronk.

Sellium Vinho Licoroso
Portugal, Tejo

||

6

||

Moscatel Roxo

41

Een krachtige dessertwijn met rijpe smaken van rozijnen, basterdsuiker, sinaasappelschil,
koffie en toffee. Een heerlijke zoete dessertwijn met ook nog een goede ondersteunende
zuurgraad.

Pemartín

5,50

Spanje, Andalusië

||
||

40

Pedro Ximénez

Deze zoete Sherry heeft een bruine kleur met zweem van zwart. In de neus tref je dadels,
vijgen, rozijnen, oxidatieve tonen en een chocoladeachtige geur. In de mond volgt een
zijdezachte smaak, rond en zoet met weer veel gedroogd fruit en voldoende frisheid.

