Witte wijnen per fles :

Rode wijnen per fles:

Pinot Blanc – Gustave Lorentz – Alsace – Frankrijk
€ 25,00
Heerlijke wijn, volledig op dronk, fruitig, droog en met een aangename complexiteit.
In de neus frisse lentebloesem. Lekker bij asperges, salades en lichte vis- en vleesgerechten.

Passo del Sud - Puglia - Italië
€ 22,50
Een blend van primitivo, negroamaro en nero di troia. De druiven worden na de oogst
gedurende 4 weken op lage temperatuur opgeslagen. Hierdoor drogen de druiven in en
ontwikkelen ze specefieke aroma’s. Een kleine “Amarone”uit het zuiden dus. Rijping op
Volle maar niet te zware wijn met veel fruit en een klein zoetje.

Pinot Gris - Gustave Lorentz – Alsace - Frankrijk
€ 27,50
Gastronomische wijn. Fris, elegant en aromatisch. In de geur perzik,peer, lindebloesem en
acacia. De smaak is, fris, fruitig en evenwichtig met een verfijnde mineraliteit en een lange, licht
ziltige afdronk. Lekker bij vis, wit vlees, zachte kazen en Oosterse gerechten.
Chardonnay Simonsig - Stellenbosch - Zuid-Afrika
€ 32,50
Na een korte houtlagering op Frans eiken is de wijn licht strogeel en geurt intens naar rode
appel, peer, geroosterde amandel en bloemen. Van smaak is hij lekker vol, rond en romig. Maar
deze chardonnay is juist ook aangenaam fris en levendig zodat hij een ideale combinatie vormt
met vis en gevogelte in roomsaus, zachte kazen en gerechten uit de exotische keuken.
Riesling – Trimbach – Alsace – Frankrijk
€ 32,50
Een klassieke Riesling met een delicaat bouquet en een mooie balans tussen het droge karakter,
de verfijnde fruitigheid en natuurlijke zuren. De wijn is fris en strakdroog met een zuivere smaak
en fruitige afdronk. Trimbach noemt de Riesling de 'Koning der druiven'. Vooral vanwege de
imponerende zuren die deze druif genereert.
Chablis – Bourgogne – Frankrijk
Frisdroge volle wijn met een minerale, complexe smaak. Naast een kenmerkende
frisheid heeft de wijn een soepele, milde smaak. Zo smaakt een echte Chablis.

€ 37,50

Pouilly Fumé – Château de Tracy – Loire – Frankrijk
€ 42,50
De wijnen van dit gerenommeerde huis behoren tot de beste van deze wijnstreek.
De Sauvignon-druif geeft hier een verfijnd, stuivend bouquet en een verrassend krachtige,
gestructureerde smaak. Topper!
Chardonnay Bernardus – Californië - USA
Taste a Dream. Dit is wat Ben Pon voor ogen had. Zeer verleidelijke geur met vanille,
banaan, en exotisch fruit gevolgd door een rijke, romige en volle smaak.
Weelderige en stoere robuuste wijn met een prachtig lange afdronk.

€ 52,50

Leyda Carmenère – Chili
€ 23,50
Donkerrood van kleur. In de geur witte peper en een hint van koffie. Sterk veelzijdig
karakter met rijpe fruitige karakters van bramen en kruiden. De smaak is fleurig en
sappig met een zijden structuur en subtiele eiken tonen in de afdronk.
Côtes-du-Rhône Rouge “Réserve Grand Veneur” - Frankrijk
€ 27,50
Lekker soepel en sappig van smaak met hints van rijpe bramen, zwarte bessen,
aardbeien, een zachte afdronk en een hint kenmerkende Zuid-Franse kruidigheid.
Cabernet Sauvignon “Carnivor” – Californië - USA
€ 28,50
Bijna inktzwarte wijn die groots en gedurfd van smaak is met een zijdezachte afdronk.
Aroma’s van donker fruit, bessen, koffie, mocca en getoast eiken. Perfecte begeleider
van stevige vleesgerechten zoals wild en gegrild rood vlees.
Le Petit Jammes – Malbec - Cahors - Frankrijk
€ 34,50
Vol en soepel, gemakkelijk te drinken. Veel zwart fruit (o.a. bramen, zwarte bessen)
met veel “rondeur”. Een mooie evenwichtige wijn met een heerlijke, lange afdronk.
Malbec “Gran Reserva” - Vina Morandé - Maule Valley - Chili
€ 34,50
Een krachtige, karaktervolle wijn die bol staat van donker fruit met een aardse
toets en een opvallende frisheid. De afdronk is lang, krachtig en kruidig.
Ideale wijn bij krachtige stoofschotels, vlees- & wildgerechten met stevige sauzen.
Rioja Reserva – Vallobera – Spanje
€ 36,50
Dieprood, licht ontwikkeld van kleur. Rijp, rood gestoofd fruit in geur en smaak.
Elegante tonen van hout en kruidigheid van de tempranillo. Mooie lange afdronk.
Fantastisch bij (lams)vlees en pikante harde kazen.

Rioja Blanco “organza” Sierra Cantabria - Spanje
€ 55,00
Deze wijn is krachtig vol en rond van smaak. Frisse en volle, ronde aroma's: rijpe gele appel, vijg,
camille en hooi. Subtiele hints van vanille als gevolg van de vergisting en rijping op eikenhouten
vaten. Een van de top witte wijnen uit Rioja! Aanrader!

Pinot Noir - Clouds – Stellenbosch - Zuid-Afrika
€ 65,00
Zuid-Afrikaanse top Pinot Noir in optima forma! Verfijnd, subtiel en zacht van smaak.
Fris rijpe- kersen, aardbeien, frambozen, subtiele hints kaneel en aardsheid. De afdronk
is lang fris, elegant en super zacht. Te schenken bij verfijnde vlees en wildgerechten,
risotto met paddenstoelen en truffel en gerijpte zachte kazen.

Pouilly Fuissé ‘La Maréchaude” – Bourgogne – Frankrijk
€ 59,50
Een Pouilly-Fuissé van hoog niveau, voor liefhebbers van de elegante, minerale en verfijnde stijl.
In de smaak rijpe gele appel en steenfruit (perzik, nectarine).Tegelijkertijd is de wijn op een zeer
elegante manier breed en vol van smaak, waarbij de vinificatie en rijping op eikenhouten vaten
de wijn extra dimensie heeft gegeven.

Amarone della Valpolicella Classico “Masùa di Jago”Recchia – Italië
€ 69,50
Een Amarone die vol, soepel en warm van smaak is. Lekker vol, donker rijp fruit, met
tonen van chocolade, specerijen, rozijn, aarde en subtiel vanille door de rijping op
eikenhouten vaten. De afdronk is krachtig, lang en zacht. Heerlijk bij krachtige vlees-,
wild-, stoofgerechten en gerijpte harde kazen.

Meursault - Bourgogne – Frankrijk
Een volle en boterige smaak, weelderig met levendig wit fruit, peer, appel,
citrus, goede zuren en bitters. Krachtige, droge, volle witte wijn

€ 79,50
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Kleine wijzigingen voorbehouden

