WIJN
KAART

MOUSSERENDE WIJN
Vilarnau Cava Brut Reserva
Spanje - Penedes

6,50

27,50

Deze Vilarnau Cava Brut Reserva is een loepzuivere, frisse en dorstlessende
mousserende wijn. Ideaal voor recepties en feestjes.

Nicolas Feuillatte Brut Réserve
Frankrijk - Champagne

57,50

Champagne Nicolas Feuillatte biedt veel waar voor zijn geld, een heerlijke
frisse, feestelijke Champagne om van te genieten op elk mooi moment

OPEN-WIJNEN
Gentry Sauvignon Blanc
Frankrijk - Languedoc

3,75

19,00

Deze Gentlemen is levendig en houdt erg van citrus en passievrucht
aroma’s. Stuivend aroma, het fruit springt bijna het glas uit.

		
Gentry Merlot
Frankrijk - Languedoc

3,75

19,00

Een elegante wijn, bomvol subtiele aroma’s van bloemen en rijpe kersen.
Een vleugje cacao maakt deze wijn helemaal af. Een echte allemansvriend.

Gentry Rosé
Frankrijk - Languedoc

3,75

19,00

Elegantie in een fles om samen met vrienden van te genieten.
Een perfect huwelijk tussen traditioneel vakwerk en moderne smaken.

Santa Alvara Chardonnay Reserva
Chili, Central valley

4,25

21,00

Deze fraaie houtgerijpte Chardonnay doet het al jaren erg goed. Wat prijs
kwaliteit betreft misschien wel een van de beste in zijn segment. Heerlijk om
te combineren met volle visgerechten of gewoon als aperitief.

WITTE WIJNEN
Masi Modello delle Venezie Pinot Grigio		
Italië - Veneto

25,00

De Pinot Grigio druiven voor deze wijn komen van de beste wijngaarden in
Veneto. Een heerlijk glas zomerse vrolijkheid, dat is de beste omschrijving
voor deze wijn. Heerlijk fruitvol, goede zuren en een heerlijke frisse afdronk.

Esterházy Grüner Veltliner Classic		
Oostenrijk - Burgenland

29,50

Deze Grüner Veltliner van Esterhazy heeft een zeer onderscheidende smaak
van witte pepers en groene appels. Verkwikkend fris en toch een bite door de
pepers en frisse appels.

Bodega Norton Chardonnay Reserva
Argentinië - Mendoza

32,50

Door de hoge ligging van de wijngaarden is Norton in staat om een heerlijke
frisheid in deze wijn te krijgen. Heerlijk bij zalm, salades, Risotto met vis of
gewoon als aperitief.

Bramìto del Cervo Chardonnay		
Italië, Umbrië

35.00

Voor de liefhebber van de perfecte Chardonnay, want dat is deze Bramito
del Cervo van Antinori. Elegantie kenmerkt deze wijn, een hele fraaie neus
met tropisch fruit en een kleine houttoon. Maar smaak ovetreft de neus,
een elegante en zachte smaak met mineralen heeft een mooie balans, een
schitterende structuur en delicaat hout in de afdronk.

Château de Sancerre		
Frankrijk - Loire

37,50

De enige echte Chateau de Sancerre, het Chateau dat de naam Sancerre
mag dragen. Eigenaar is de familie Marnier-Lapostolle die hun fortuin
hebben verdiend met Grand Marnier. Kosten nog moeite worden gespaard
om een absolute top Sancerre te maken. Perfect in balans, loepzuiver en
verfrissend.

Lapostolle Chardonnay Cuvée Alexandre		
Chili - Central valley

39,50

Een prachtige Chardonnay. De ‘Franse’ Chilenen van Lapostolle maken
wellicht wel de beste wijnen van Chili met hun Cuvee Alexandre serie. Deze
Chardonnay is een zeldzame combinatie van concentratie, elegantie en
lengte. Lange en intense afdronk

ROSÉ WIJNEN
Château d’Esclans Whispering Angel		
Frankrijk - Provence - A.C. Côtes de Provence

35,00

Deze roze engel is een genot om te drinken. Heerlijk frisse, elegante en met
rood fruit gevulde rosé. Elk leeg glas vraagt om een nieuwe.

Château d’Esclans Whispering Angel Magnum		
Frankrijk - Provence - A.C. Côtes de Provence

67,50

Whispering Angel, de naam zegt het eigenlijk al, deze roze engel is een
genot om te drinken. De wijn is aan een ongelofelijk opmars bezig. Binnen
enkele jaren is dit één van de populairste Provence rosés geworden. Heerlijk
frisse, elegante en met rood fruit gevulde rosé. Elk leeg glas vraagt om een
nieuwe.

DESSERT WIJNEN
Bodega Norton Cosecha Tardía Late Harvest
Winemaker’s Selection
Argentinië - Mendoza

4.25

19,50

In deze elegante dessertwijn uit de hooggelegen wijngaarden van Bodega
Norton worden het zoete fruit en de gebalanceerde zuurgraad prachtig met
elkaar gecombineerd.

RODE WIJNEN
Beronia Tempranillo		
Spanje - Rioja

25,00

Zeer fruitige Spanjaard met maximale expressie van de Tempranillo druif.
Complexe aroma’s van bramen en zoethout. U proeft subtiele specerijen,
tonen van vanille, kokosnoot en een heerlijke mix van cacao en kersen.

Lapostolle Vineyard Selection Carmenère		
Chili - Central valley

29,50

De ‘Franse’ Chilenen van Lapostolle maken een fraaie Carmenere van het
rijpe fruit wat zij tot hun beschikking hebben. Deze nationale druif van Chili
is rijker dan merlot en dat proef je in deze wijn. Heerlijk zwoel en sappig.

Bodega Norton Malbec Reserva
Argentinië - Mendoza

32,50

Deze topwijn smaakt vol, geconcentreerd in fruit én erdoorheen proef je de
intense smaak van de opvoeding op houten vaten. Perfect te combineren
met rood vlees, vrijwel alles van de barbeque en harde kazen.

Olivier Leflaive Côte-de-Beaune Villages 		
Frankrijk - Bourgogne

42,50

Zeer aantrekkelijke Pinot Noir van hoog niveau, een perfecte balans tussen
kracht en souplesse.

Prunotto Barolo		
Italië, Piemonte

55,00

De koning der wijnen uit Italië: Barolo. Een klinkende naam die Prunotto
helemaal waar maakt. Een wijn die geduld vergt, enige jaren in de kelder
is een must en geef de wijn veel lucht na het openen. Maar dan krijg je ook
een top wijn: Zeer complex, bessig en op latere leeftijd aards en delicaat.

Antinori Tignanello		
Italië, Toscane

99,00

Tignanello stond aan de basis van wat wij nu kennen als ‘super-Tuscans’,
Piero Antinori trad met het gebruik van Cabernet Sauvignon in combinatie
met Sangiovese buiten de wetgeving van het Chianti gebied en werd
‘gedeclassificeerd’ tot Vino di Tavola. Maar de wijn voldeed dus niet aan
wetgeving, maar overtuigde wel de hele wereld van zijn kwaliteit, wat een
wijn! Echt alles zit in deze wijn, veel gerijpt rood fruit, zoethout en een lange,
lange afdronk.

PREMIUM WATER
Acqua Panna
5,50
Italië - Toscane

S.Pellegrino
5,50
Italië - Bergamo

Het natuurlijke Italiaanse
mineraalwater.

Het licht
koolzuurhoudende
kwaliteitswater uit Italië.

