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Witte wijnen | White wines

Witte wijnen | White wines

Rosario – Sauvignon Blanc (Central Valley, Chili)

5,0027,50

Winzer Krems ‘Edition Chremisa’ – Grüner Veltliner

Een droge smaak van peer, meloen en kruiden met een expressieve fruitgeur.

(NederOostenrijk, Oostenrijk)62,50

A dry taste of pear, melon and spices with an expressive fruity aroma.

Kruidige Grüner Veltliner. Kweepeer, appel en een hint van witte peper. Mooi verweven zuren
en een lange finale.

Elemental – Chardonnay (Casablanca Valley, Chili)

5,0027,50

Droge, volle en rijke smaak. Rond en romig, maar toch fris. Aroma’s van peer, ananas,

Spicy Grüner Veltliner. Quince, apple and a hint of white pepper. Nicely integrated
acidity and a long finish.

amandelen en walnoot.

Dry, full and rich flavour. Round and creamy, yet fresh. Aromas of pear, pineapple,

Misty Cove – Sauvignon Blanc (Marlborough, Nieuw-Zeeland)

almonds and walnuts.

Fruitige, verfrissende droge wijn met veel perzik, asperges, grapefruit en passievruchten.

43,50

Fruity, fresh dry wine with lots of peach, asparagus, grapefruit and passion fruit.
Feudo Arancio – Grillo (Sicilië, Italië)

5,0027,50

Fijne neus met aroma’s van perzik, grapefruit, honing en amandel. In de aanzet ook veel

Saint Veran Vieilles Vignes – Chardonnay (Bourgogne, Frankrijk)47,50

fruitige componenten als appel en ananas.

Aroma’s van perzik, peer, bloemen, amandel en een tikje vuursteen. Dit is een zachte, romige

Fine nose with aromas of peach, grapefruit, honey and almond. In turn many fruity

en boterachtige wijn die ook ietwat vettig aandoet.

notes of apples and pineapples.

Aromas of peach, pear, flowers, almond and a touch of flint. This is a soft, creamy and
buttery wine which will also visit somewhat greasy.

Rode wijnen | Red wines
Stemmari – Nero d’Avola (Sicilië, Italië)

Terra Firme – Albariño (Rias Baixas, Spanje)
5,0027,50

Mooie paarsrode kleur en aroma’s van zwarte bessen, chocolade en hazelnoot. Een goede
evenwichtige en fruitige smaak, gevolgd door een intensieve en goed gestructureerde afdronk.

Beautiful purple red color with intense aromas of black fruit, chocolate and hazelnut.
A well balanced and fruity taste followed by an intense and well-structured finish.
‘O’ reserva - Carmenère (Colchaqua, Chili)

5,0027,50

Robijnrode wijn met kersen en fijne kruiden in het aroma. De smaak is krachtig met rijpe
tannines in de finale.

Een ziltige wijn in een frisse stijl, heerlijk voor bij zeevruchten. In de mond mineraliteit en frisse
zuren. Aroma’s van wit en geel fruit, meloen en een notig toontje.

A salty wine in a fresh style, delicious with seafood. In the mouth minerality and fresh
acidity. Aromas of white and yellow fruit, melon and a nutty tone.
Esporao Reserva -Antão Vaz, Roupeiro, Arinto (Alantejo, Portugal)

Ripe white and tropical fruit and a light touch of wood. Pleasantly fresh citrusfruit on
the finish.

in the final.
5,0027,50

Soepele, zachte rode wijn met een fijne fruitigheid en een frisse afdronk.

Smooth, soft red wine with a delicate fruitiness and a fresh finish.

Rosé wijnen | Rosé wines
Blauer Zweigelt (Niederösterreich, Oostenrijk)

57,50

Rijp wit en tropisch fruit en een lichte houttoets. Aangenaam fris citrusfruit in de afdronk.

Ruby wine with cherry and herbs in the aroma. The taste is powerful with ripe tannins

Calusari – Pinot Noir (Transsylvanië/Banat, Roemenië)

45,50

5,0027,50

In de neus licht aardbei en framboos. Op de tong framboos, aardbei en appel. Een heerlijke
rosé met een goede fris-zuur balans.

A delicious rosé with good fresh-acidity balance. Light strawberry and raspberry in the
nose. Raspberry, strawberry and apple on the tongue.

Bij het selecteren van onze wijnen werken wij samen met duurzame ondernemers met een grote interesse voor biologische en duurzaam geproduceerde wijn.
In selecting our wines we work together with sustainable entrepreneurs with a great interest in organic wines and sustainable farming.

Rode wijnen | Red wines
Brunello di Montalcino – Sangiovese (Toscane, Italië)

Rosé wijn | Rosé wine
115,00

Domaine Pique Roque – Grenache (Provence, Frankrijk)

39,50

Paarsrood van kleur met de intense kleur van zwart fruit. Robuust karakter. Rijk, weelderig en

Zachtroze kleur met een geur van rood fruit en snoepjes. Frisse, ronde en zeer fruitige smaak.

een eindeloos lange afdronk..

Pale pink color with a scent of red fruit and candy. A fresh, round and very fruity taste.

Purple red in color with intense aromas of black fruit. Robust character patters. Rich,
lush and an endless long finish.
Gago ‘G’ - Tinta de Toro (Toro, Spanje)

72,00

Zeer karaktervolle wijn met een volle robijnrode kleur. In de geur aroma’s van sappig rood

Champagne en mousserende wijn |
Champagne and sparkling wine

fruit, cacao, leer en een zekere kruidigheid. Goede structuur met plezierige fruit nuances en

Champagne Roux de Beauces brut (Champagne, Frankrijk)

een spannende finish.

Een droge en ronde smaak met een fijne mousse en lange afdronk. Voornamelijk geurend

Very characterful wine with a full ruby red color. Good structure with pleasant fruit

naar wit fruit.

nuances and a thrilling finish. Aromas of juicy red fruit, cocoa, leather and some

Dry and round taste with a fine mousse and long finish. Aromas of white fruit.

92,50

spiciness in the scent.
Cremant de Bourgogne, pinot noir (Bourgogne, Frankrijk)
Torre del Falasco – Valpolicella Ripasso (Veneto, Italie)

47,50

8,5062,50

Bleekgele kleur met een roze zweem. Subtiele neus met wit fruit en toast. Fijne mousse, levendig

Karakteristieke geur van pruimen en rozijnen. Krachtige en complexe smaak met een zekere

en sappig van smaak. Complexe stijl.

frisheid. Duurzaam geproduceerd.

Pale yellow color with a pink tinge. Subtle nose with white fruit and toast. Fine mousse,

Characteristic aroma of plums and raisins. A powerful and complex, yet fresh taste.

lively and juicy flavour. Complex style.

Produced by sustainable farming.
Château Piney ‘Grand Cru’ (Saint-Emilion, Frankrijk)

95,00

In het bouquet toont deze wijn klein rood fruit in combinatie met zwart fruit zoals bosbessen en
bramen. Deze wijn heeft een kruidige smaak. Verder soepel, elegant en uitstekend in balans.

This wine shows small red fruits combined with black fruits such as blueberries and
blackberries in the bouquet. This wine has a spicy taste. Additionally supple, elegant
and well balanced.
Gigondas Hallali Grande Reserve (Gigondas, Fraankrijk)

63,00

Mondvullende Gigondas. In de mond associaties van rozen en amandel, met een zekere
kruidigheid in de finale. Een perfecte harmonie tussen fruit en hout.

Mouthfilling Gigondas. A perfect harmony between fruit and wood. Associations of
roses and almonds in the mouth with some spiciness in the final.
Domaine Bousquet- Malbec Reserva (Tupungato, Argentinië)

38,50

Heldere en donkerrode kleur. In de neus confiture van bosbessen en iets frambozen. In de
mond zachte tannines en licht romig. Zoethout, peper, kruiden en een beetje anijs.

Bright and dark red color. Licorice, pepper, herbs and a little anise. Blueberry jam and
some raspberries in the nose. Soft tannins and slightly creamy in the mouth.

Bij het selecteren van onze wijnen werken wij samen met duurzame ondernemers met een grote interesse voor biologische en duurzaam geproduceerde wijn.
In selecting our wines we work together with sustainable entrepreneurs with a great interest in organic wines and sustainable farming.

