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BRUISEND & FRIS
Allart et Fils Champagne Brut Réserve 8 60
Frankrijk, Champagne || 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 & Fils Rosé Brut Champagne 8 60
Frankrijk, Champagne || Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay
De wijn heeft in de geur heerlijke rijke tonen van fris rood lentefruit, rode besjes
en tonen van geroosterd brood.

Savia Viva Cava Brut Reserva 6 30
Spanje, Penèdes || Parellada, Macabue en Xarel-lo
Medium intense neus met tonen van gebak en wit fruit, peer,
appel en witte bloemen. Fris en levendig in de mond met het fruit wat
domineert. Lichte, elegante en zachte textuur met gladde mousse.

Opia Sparkling Chardonnay (zonder alcohol) 5 22
Frankrijk, Hérault || Chardonnay
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
Roger Champault - Sancerre Le clos du Roy 45
Frankrijk, Loire || Sauvignon Blanc
De geur is expressief en mineraal met tonen appel en witte bloemen.
In de mond valt direct de verfijnde concentratie en mineraliteit op.

Tokaj-Hétszõlõ Dry Furmint 6,50 28
Hongarije, Tokaj || Furmint
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.

Les Duos de Beaubois blanc 6 27
Frankrijk, Languedoc || Viognier en Vermentino
Deze wijn heeft het bloemige karakter van de Viognier met wat rijp geel fruit en de verfijnde
bittertonen van de Vermentino. De smaak is delicaat met een frisse, mineralige afdronk.

Margalh de Bassac blanc 5 22,50
Frankrijk, Languedoc || 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.

Aldea Verdejo (zonder alcohol) 5 22
Spanje || Verdejo
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.

Noa Organic Chardonnay (zonder alcohol) 5 22
Duitsland || Chardonnay
Stevige en volle wijn met licht zoete en frisse smaken van rijp fruit. Zuiver en fris/stevig mondgevoel.

Encosta da Vinha Branco 4,50 19
Business and Biodiversity
Portugal en Daõ || 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.

Cielo e Terra 4 18
Italië, Veneto || Chardonnay
Deze Chardonnay is een ronde en verfrissende wijn. Heerlijk bloemig met rijpe
perziken en wat tropisch fruit in de neus. Een lekkere smaak en goed in
balans.

VOL & RIJP WIT
Rey Pouilly Fuissé En Carmentrant 52
Frankrijk, Bourgogne || Chardonnay
Deze wijn heeft een mooi evenwicht tussen rijpheid en frisheid. Dus je ruikt en
proeft frisse citrusvruchten, maar ook een licht botersmaakje, wat mooie
Chardonnays zo onweerstaanbaar kunnen maken.

Rey Macon Vergisson Sélection 10 42
Frankrijk, Bourgogne || Chardonnay
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.

Vinea Cura Populus 10 42
Nederland, BGA Limburg || Souvignier Gris
Deze droge wijn heeft een licht bloemig en kruidig bouquet. De 9 maanden
houtrijping op nieuwe Franse barriques zorgen voor mooie houttonen.

Vale das Donas Branco 4 18
Kleinschalige wijnbouw
Portugal, Tejo || Chardonnay, Sauvignon Blanc en Fernão Pires
De geur is fruitig met tonen van meloen, perzik en kruidige tonen van basilicum. De smaak
is fris en wederom fruitig en kruidig. Een heerlijke balans van fijne zuren en rijp fruit.

KRACHTIG & COMPLEX WIT
Larue Puligny-Montrachet Le Trézin 69
Frankrijk, Bourgogne || Chardonnay
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.

Little BIG wine 7 30
Frankrijk, Rhône || Grenache Blanc, Rousanne en Viognier
In de neus ruik je het typische tropisch fruit, gember en bloemige hinten van de viognier.
De smaak is vol, warm en medium lang aanhoudend. Met mooie zachte zuren.

ROSÉ
Domaine PiqueRoque rosé 7 33
Frankrijk, Provence || Cabernet Sauvignon, Cinsault en Grenache
Heerlijke rosé met een lichte kleur. In de neus vriendelijk fruitig, met de nadruk op fris rood
zomerfruit, in de mond een zachte aanzet en sappig met prettige zuren zonder agressief te zijn.

La Bodega de Pinoso Vergel rosé 5 22
Spanje, Alicante || Monastrell
De geur is het expressief met aroma's van aardbeien, frambozen en meloen die
zich ontwikkelen in een reeks exotisch fruit. In de smaak is de wijn mild, fris,
elegant en smakelijk met een lange aangename afdronk.

Aldea Tempranillo Rosé (zonder alcohol) 5 22
Spanje || Tempranillo
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.

Noa Organic Tempranillo Rosé (zonder alcohol) 5 22
Duitsland || Tempranillo
De geur heeft een bloemig karakter (lelies). De smaak is vol
met fruitinvloeden van perzik en grapefruit.

Opta dão rosé 4 18
Business and Biodiversity
Portugal, Dão || Touriga Nacional, Alfrocheiro, Tinta Roriz
De neus wordt gedomineerd door rood fruit zoals aardbei, framboos en zwarte bes.
De mond is mooi en brutaal, een aangenaam gevoel van frisheid gekenmerkt door
een harmonieuze zuurgraad die perfect past bij het fruit in het aroma.

SOEPEL ROOD
Mouton Givry 1er Cru Clos Charlé 54
Frankrijk, Bourgogne || Pinot Noir
In de neus mooi rood fruit (framboos, bosbes) menthol en kreupelhout. In de mond
een stevige structuur met leer, fruit en aardse aroma's. Mooie balans in zuren en
tannines en een goede, minerale afdronk.

Encosta da Vinha tinto 4,50 19
Business and Biodiversity
Portugal, Dão || Touriga Nacional, Jaen en Trincadeira
De wijn geurt naar zwarte bes, pruim, vijg en kruiden. De smaak is
vol en romig met smaken van kers, drop en zwarte bes.

Epicerie de Castelnau rouge 4 18
Kleinschalige wijnbouw
Frankrijk, Languedoc-Roussillon || Grenache, Syrah en Carignan
Heldere robijnrode kleur. De neus is intens met vooral rijpe, zoete kersen en frambozen.
De aanzet is zacht en zwoel, de smaak sappig met rijpe tannines en fijne zuren.

VOL & RIJP ROOD
Palpite Grande Reserva Tinto 44
Portugal, Alentejo || Aragonez, Touriga Nacional en Cabernet Sauvignon
De smaak is heerlijk uitbundig met pruimen, zwarte bessen, vanille en laurier.
Zachte en ronde tannine met fraaie specerijen.

Domaine les Roques de Cana Le Vin Des Noces 37
Frankrijk, Cahors || Malbec
Unieke wijn met een zeer groot rijpingspotentieel. In de neus
zoethout en viooltjes met diepe smaken van roodfruit.

Domaine Nadal Hainaut 7 30
Frankrijk, Côtes du Rousssillon || Grenache en Syrah
Een robijnrode wijn met geuren van bramen, aardbeien, donkere kersen, pruimen, cassis en zelfs
peperige aardse tonen. Met de zachte tannines in deze wijn is de afdronk fruitig en licht kruidig.

Egri Korona Borház Bikaver (Stierenbloed) 6 28
Hongarije, Eger || Merlot, Blauburger, Kékfrankos en Cabernet Sauvignon
Een geweldige bikaver met expressieve aroma’s van donkere kersen,
rijpe pruimen en een hint van zwarte peper.

Pinoso Cepa 50 6 28
Spanje, Alicante || Monastrell
Cepa 50 old vine Monastrell is een tongstrelende wijn, met de pure kracht van de Monastrell druif;
rijpe bessen, pruim, gecombineerd met zoete kruidigheid, zo kenmerkend voor de druif.

Terre di Kama Nero d'Avola 5 22
Sicilië, Avola || Nero d'Avola
Volrode, fruitige wijn met een lichtkruidig aroma. De smaak zet
vol in en eindigt evenwichtig en soepel.

KRACHTIG & COMPLEX ROOD
Barolo Chirlet Simone Scaletta 60
Italië, Piemonte || Nebbiolo
De neus opent met frisse hints van klein rood fruit, tonen van kreupelhout,
gedroogde roos en balsamico. In de mond rijk, complex, met fijne tannines en
een licht zuurtje die het een vleugje elegantie geeft.

Paverno Amarone della Valpolicella Classico 58
Italië, Veneto || Corvinone, Corvina, Rondinella en Molinara
In de neus tonen van rijpe kersen, vijg, zwart fruit, rozijn. De smaak is
vol, zacht met het kenmerkende zoete mondgevoel.

Quinta de Pancas Grande Reserva 51
Portugal, Lisboa || 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.

Convento do Tomar Reserva 7 30
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.

