CAVA & CHAMPAGNE
MVSA Cava Brut		

		

Spanje, Macabeo, Parellada, Xarel-Lo

				

In de neus fruitige aroma’s van rijpe meloen, banaan en vooral groene appel. Deze cava heeft een droge
en harmonieuze smaak met een mooie zuurgraad. De afdronk is vol, elegant en fruitig.

Glas 6 | Fles 30

MVSA Cava Rosé

Spanje, Garnacha Blanca, Monastrell
MVSA Brut Rosé heeft een mooie heldere roze kleur met fijne, constante bubbels. In de neus zeer
elegante, florale impressies en fruitige aroma’s van aardbei en framboos. In de mond een zeer verfrissende
en levendige sprankel met een fruitige finale.

Glas 6 | Fles 30

		 					
Taittinger Champagne Brut Réserve 						
Frankrijk, Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay

De Taittinger Brut Réserve is een elegante, subtiele en expressieve wijn. In de smaak vindt men aroma’s
van fruit en tonen van perzik. De smaak is levendig en fris, waarin de aroma’s en geuren van vers fruit en
honing goed tot ontwikkeling komen.

Fles 69.50

Taittinger Brut Prestige Rosé 							
Frankrijk, Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay

Delicate, zalmachtige kleur met frisse aroma’s. Intens fruitige geur, waarin kersen, frambozen en wilde
aardbeien zich met elkaar vermengen. De smaak is evenwichtig, levendig en zacht. Hij heeft een goede
afdronk en blijvende tonen van rood fruit.

Fles 79.50

WITTE WIJN
Nebla		

Spanje, Verdejo
Aromatische aantrekkelijke strak droge wijn met een bouquet van venkel en vers gemaaid gras maar ook
volop tropisch fruit. Verfrissende zuren in de volronde afdronk.

Glas 4.5 | Fles 22.5

					 				
Couveys Chardonnay
Frankrijk, Chardonnay

Bleek goudkleurig, het bouquet combineert aroma’s van rijpe perziken, meloen en subtiel eikenhout.
Zacht en elegant van smaak met een prachtige concentratie en afdronk.

Glas 5 | Fles 25

					 						
Allram Grüner Veltliner Strassentaler
Oostenrijk, Grüner Veltliner

Droog, sappig en lekker verfrissend met de fruitige smaak van citrus. Het pittige vleugje peper is
kenmerkend voor de Grüner Veltliner.

Glas 5.5 | Fles 27.5

Ashbourne Sauvignon Blanc/Chardonnay
Zuid-Afrika, Sauvignon Blanc en Chardonnay

Frisse, levendige, geparfumeerde Sauvignon Blanc, verrijkt met een zorgvuldig geselecteerd percentage
chardonnay, maken dit samen een prachtig evenwichtige en zeer veelzijdige wijn.

Glas 5.75 | Fles 28.75

		 		
Wild Rock Sauvignon Blanc

Nieuw Zeeland, Sauvignon Blanc
In de neus zijn geuren van limoen, passievrucht en de groene geur van basilicum te herkennen. De smaak
is fris met een hint van perzik, Granny Smith en citrus. Mild droge afdronk.

Glas 6 | Fles 30

				 					

WITTE WIJN
Borgo Conventi Pinot Grigio
Italië, Pinot Grigio

Verfrissend, kruidig en verfijnd. Met florale, fruitige en nootachtige aroma’s en een sappige, droge afdronk.

Glas 7.5 | Fles 37.5

				 			
Hugel Pinot Blanc
Frankrijk, Pinot Blanc

Soepele, zacht en herkenbaar fruitige Pinot Blanc met in de smaak verfijnde, frisse fruitzuren.

Fles 40

									
Beringer Founders Estate Chardonnay
USA, Chardonnay

De perfecte combinatie van peer, appel en rijpe tropische fruitgeuren, met een hint van citrus en een
klassieke ronde smaak.

Fles 42.5

						
Domaine Laroche Chablis Saint Martin
Frankrijk, Chardonnay

Een levendige en karakteristieke wijn: herkenbaar zijn de geuren van grapefruit en witte bloemetjes en het
minerale karakter van Chablis. De wijn heeft een schitterende bleekgouden kleur met groene tinten.

Fles 52.5

						
Michel Chapoutier Domaine des Granges de Mirabel
Frankrijk, Viognier

De kleur van de wijn is vrij intens geel met een groene hint. In de geur zijn fijne abrikoos en perzik
aroma’s en ook die van marmalade. In de smaak combineren rondeur en frisheid, die zo karakteristiek
zijn voor Viognier.

Fles 52.5

			

RODE WIJN
Nebla

Spanje, Tempranillo
Jonge wijn uit de Ribera del Duero met een diep zwartrode kleur en de geur van zondoorstoofd rood fruit.

Glas 4.5 | Fles 22.5

						 				
Laroche Merlot, South of France
Frankrijk, Merlot

Aantrekkelijke pruimen en chocolade aroma’s met een hint vanille. Niet te zwaar maar heeft genereus
frambozen fruit, een soepele structuur en een goed afdronk.

Glas 5 | Fles 25

		 				
Couveys Pinot Noir
Frankrijk, Pinot Noir

Glanzend granaatrood, verleidelijk fruitig bouquet (frambozen, kersen) met een subtiele zweem van
rook en een pepertje. De smaak sluit harmonieus aan; fruitig, elegant, goed in balans en een zijdeachtige
lange afdronk.

Glas 5.5 | Fles 27.5

				 				
Beringer Classic Cabernet Sauvignon
USA, Cabernet Sauvignon

Een smakelijke wijn, waarin aroma’s van cacao en vanille worden vergroot door de rijke geuren van krenten
en donker gerijpt fruit. Aangename geuren van cassis naast kaneel en nootmuskaat ronden deze zachte
wijn af.

Glas 5.75 | Fles 28.75

			 			
Casa Valpolicella Classico

Italië, Corvina, Rondinella en Molinara
Robijnrode kleur en een intens bouquet met delicate fruittonen en een hint van amandelen. De smaak is
droog, full-bodied en fluweelzacht.

Glas 6 | Fles 30

			 				

RODE WIJN
Alvaro Palacios La Vendimia Rioja
Spanje, Garnacha

Gemaakt van gelijke delen Garnacha en Tempranillo. Tijdens een korte rijping op eiken vaten verkrijgt
de wijn uitbundige fijne kruidigheid, aardse tonen en zachte tannines aangevuld door fijne rode en 		
zwarte fruittonen.

Glas 7.5 | Fles 37.5

		 				
Luigi Bosca La Linda Private Selection Old Vines
Argentinië, Malbec

De wijn heeft een levendige paarsrode kleur. In het bouquet zijn rood fruit, florale tonen en vanille. De
smaak is intens en sappig en er is een goed evenwicht tussen de tannines en de zuren.

Fles 40

					
Masseria Altemura Sasseo Primitivo Salento
Italië, Primitivo

Donker robijnrood, een intens bouquet van rijpe pruimen, volop rood fruit en specerijen dat zich voortzet
in de mondvullende, krachtige en tegelijk zachte smaak.

Fles 42.5

						
Penfolds Koonunga Hill 76 Shiraz/Cabernet
Australië, Shiraz, Cabernet Sauvignon

De wijn heeft een diep paarsrode kleur en aroma’s van frambozen, cassis, vanille en chocolade. De smaak
heeft veel fruit, frisheid en zachte tannines.

Fles 52.5

						
Château Grand Pey Lescours Saint-Émilion Gr. Cru
Frankrijk, Merlot, Cabernet Sauvignon

Elegante, klassieke Saint Émilion. Helder kersenrood, bessenachtig fruit in de geur en de mond, soepele,
frisse afdronk. Gedeeltelijke houtlagering zorgt voor een ronde, zachte stijl. Subtiele, zeer doordrinkbare
Saint-Émilion.

Fles 62.5

			

ROSÉ WIJN
Hoya de Cadenas Rosado		
Spanje, Bobal

Deze rosé heeft een intens roze kleur en een aroma van aardbeien dat zo karakteristiek is voor de Bobal
variëteit. Het is een zeer fruitige wijn, met een verfrissend zuurtje. De afdronk is lang en geurig.

Glas 4.5 | Fles 22.5

						
Esprit de Gassier, Provence

Frankrijk, Grenache, Syrah, Cinsault
Typische licht roze Provence rosé. In de geur rood fruit, perendrups en lychee aroma’s. De smaak is fris
en droog.

Glas 6.5 | Fles 32.5

							 				

DESSERT WIJN
Château Grand Jauga Sauternes
Frankrijk, Semillon en Sauvignon Blanc

Goudgeel, zoet, velourszacht en boordevol aroma’s die variëren van gebrande hazelnoot tot amandelspijs,
van gedroogde abrikoos tot mandarijn, van honing tot gouden stroop, van fruitigheid tot kruidigheid.

Glas 4.5

						

PARELS
Witte wijn
Bouchard Père & Fils Meursault Les Clous
Frankrijk, Chardonnay

Goudgroene kleur met een aromatisch bouquet. Weelderig zacht met een mineralige toon en met aroma’s
van exotisch fruit en verfrissende zuren: een rijke, elegante Bourgogne.

Fles 75

						
Pouilly-Fuissé 2014 Clos de la Chapelle P. Rollet
Frankrijk, Chardonnay

Een perceel in het hart van de appellation, tegenover de kapel. Het is perfect om geweldige
gelegenheden te begeleiden, of om de meest veeleisende te bevredigen! De aromatische rijkdom en
structuur van deze wijn maken het een geweldige Bourgogne.

Fles 80

					

Rode wijn
Barolo Cannubi
Italië, Nebbiolo

Een betoverend boeket met viooltjes en rozen aangevuld met donker fruit, koffie en een aards karakter.
Prachtig en uitzonderlijk vol met elegante en fijne tannines aangevuld met een verbluffend lange finish
met al het mooie van Barolo.

Fles 75

Marcelo Pelleriti Gran Reserva 2011
Argentinië, Malbec

Een dichte purperkleurige malbec, met intense smaken van donkere bessen en minerale hints. De wijn
vertoont rijpheid en concentratie, maar in een jeugdige stijl. Naar de finish wordt het fruit op smaak
gebracht door kruiden zoals peper en kruidnagel.

Fles 80

