Wijnen per fles | Wine by the bottle
Witte wijnen | White wines
Weingut Engelhard – Riesling Spatlese Trocken
(Taubertal, Duitsland)
Een echte Riesling met een frisse zuurgraad en een natuurlijke zoetheid.
Op biologische wijze gegist en gerijpt in roestvrijstalen tanks.
A true Riesling with a crisp acidity and a natural sweetness. Organically
fermented and aged in stainless steel tanks.

Rode wijnen | Red wines
23,75

Pouilly Fume ‘Vieilles Terres’ – Sauvignon blanc
(Loire, Frankrijk) 
42,75
Zeer elegante, klassieke sauvignon blanc met de aantrekkelijke geur van
wit fruit. Mooie, minerale smaak met verfijnde zuren.
Very elegant and traditional sauvignon blanc with a pleasant aroma of mainly
white fruits. Perfect mineral taste, with a touch of acidity.
Morning Fog – Chardonnay (Wente Estate, Californie, USA) 
Subtiele aroma’s van perzik, boter, vanille en toast. Een complete wijn met
een fruitig karakter.
Aromas of peach, butter, vanilla and toast. A complete wine with a fruity
character.

39,75

Tolloy – Gewürztraminer (Alto Adige, Italië) 
35,00
Aromatische geur met karakteristieke tonen van kruiden en rijp fruit. Vol en
elegant. Duurzaam geproduceerd.
Aromatic scent with characteristic notes of spices and ripe fruit. Full and elegant.
Sustainable farming.
Chablis 1e Cru Mont de Milieu ‘Çuvee Barrique’
(Bourgogne, Frankrijk) 
La Chablisienne produceert een zuivere, heldere chardonnay met
een typische minerale geur, waarin extra te ruiken zijn: warme boter, toast,
gegrilde amandelen en hazelnoten.
La Chablisienne produces a clean, crisp chardonnay with a typical
mineral scent and additional aromas of warm butter, toast, grilled almonds
and hazelnuts.
Misty Cove – Sauvignon Blanc (Marlborough, Nieuw-Zeeland) 
Fruitige, verfrissende droge wijn met veel perzik, asperges, grapefruit en
passievruchten.

52,50

39,75

Covila Crianza II - Tempranillo (Rioja, Spanje) 
28,75
Mooie robijnrode kleur met in de geur elementen van rood fruit,
vanille en specerijen. Volle ronde smaak met aardse tonen en zachte tannine.
Lovely ruby red colour with a nose of red fruit, vanilla en spices. Full round
flavour with earth notes and gentle tannins.
De Bortoli – Shiraz (Riverina, Australie) 
32,75
Geuren van kruiden, pruimen en zwarte bessen, ondersteund door tonen
van koffie en karamel. Duurzaam geproduceerd.
Aromas of spices, plums and blackberries, accompanied by a touch of coffee
and caramel. Sustainable farming.
Bolturina – Garnacha Reserva (Somontano, Spanje) 
39,75
Een zeer donkere intense topwijn van Vinas del Vero met een volle smaak.
De oude wijnstokken hebben een lage opbrengst maar hoog kwalitatieve druiven.
A very dark and intense Vinas del Vero wine with a full flavour. The old vines
have a low return, but produce high quality grapes.
Torre del Falasco – Valpolicella (Veneto, Italie) 
43,50
Karakteristieke geur van pruimen en rozijnen. Krachtige en complexe smaak
met een zekere frisheid. Duurzaam geproduceerd.
Characteristic aroma of plums and raisins. A powerful and complex yet fresh taste.
Sustainable farming.
Beyer Ranch – Zinfandel (Wente Estate, Californie, USA) 
39,50
Geur van rijpe bessen, bramen en aardbeien, maar ook kaneel en kruiden.
Sappige aanzet met veel rijp fruit en ronde tannines.
Aromas of ripe berries, breams and strawberries, but also cinnamon and spices.
Juicy start with a lot of ripe fruit and round tannins.
Barolo Vigna Rocche – Nebbiolo (Erbaluna, Piemonte, Italie) 
52,50
Een volle, robuuste maar fluweelzachte smaak. Zeer breed in de neus met
kenmerken van rijpe kersen en viooltjes.
A full, robust but velvety flavor. A wide nose with characteristics of ripe cherries
and violets.

Fruity, fresh dry wine with lots of peach, asparagus, grapefruit and passion fruit.

Rosé | Rosé
Domaine Pique Roque – Grenache (Provence, Frankrijk) 
Zacht roze kleur met een geur van rood fruit en snoepjes. Frisse, ronde en
zeer fruitige smaak.
Pale pink color with a scent of red fruit and candy. A fresh, round and very
fruity taste.
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Wijn!| Wine!
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.

Wijnen per glas | Wine by the glass
Witte wijnen | White wines
Anakena – Sauvignon Blanc (Central Valley, Chili)
5,00 23,75
Een droge smaak van peer, meloen en kruiden en expressieve fruitgeur.
A dry taste of pear, melon and spices and expressive fruity aroma.
Mehofer – Grüner Veltliner “Selection” (Wagram, Oostenrijk) 5,7527,50
Een frisse, aromatische wijn met een kenmerkend pepertje in de nasmaak.
A fresh and aromatic wine, finishing with the remarkable flavour of pepper.
Elemental – Chardonnay (Casablanca Valley, Chili)

5,00  23,75

Ciù Ciù – Pecorino/Trebbiano/Passerina (Marken, Italië)
Een frisse, mineralige smaak met tonen van citrusfruit.
A refreshing and mineral taste of citrus fruits

4,50  21,50

Droge, volle en rijke smaak. Rond en romig, maar toch fris. Aroma’s van
peer, ananas, amandelen en walnoot.
Dry, full and rich flavour. Round and creamy, yet fresh. Aromas of pear, pineapple,
almonds and walnuts.

Champagne en mousserende wijn |
Champagne and sparkling wine
Champagne Roux de Beauces brut (Champagne, Frankrijk) 
92,50
Een droge en ronde smaak met een fijne mousse en lange afdronk.
Voornamelijk geurend naar wit fruit.
Dry and round taste with a fine mousse and long finish. Aromas of white fruit.
Cava - Xarello / Macabeo / Parellada (Penedes, Spanje) 6,75  32,50
Licht mousserende wijn met een frisse smaak. Aangenaam bruisend en
bloemig van geur.
Sparkling wine with a fine mousse and fresh taste. Pleasantly vibrant, flowery
scent.

Dessert wijn | Dessert wine
Patraiki – Mavrodahpne (Patras, Griekenland) 	
Donkerrode kleur met veel rood fruit. Uniek bouquet van karamel, vanille,
cacao en walnoten.
Dark red colour with lots of red fruit. Unique bouquet of caramel, vanilla,
cacao and walnut.

Rode wijnen | Red wines
Carnaval de Couronneau - Merlot (Bordeaux, Frankrijk) 5,00  23,75
Intense smaken van zwart fruit, drop en laurier. Mooie zuurgraad met een
lange afdronk.
Intense flavours of black fruits, licorice and bay. Good acidity and balance
with a nice long finish.
Costa al Sole – Primitivo (Sicily, Italië)
5,75  27,50
In de geur indrukken van gedroogd fruit en vijgen met een volle en kruidige
smaak,aangevuld met een vleugje pruimen en kaneel.
Impressions of dried fruit and figs with a full and spicy taste, accompanied by
a hint of plums and cinnamon.
Drágora – Syrah (Valdepeñas, Spanje)
4,00  19,00
Geuren van kruiden, pruimen en zwarte bessen, ondersteund door een
subtiele houttoets.
Aromas of spices, plums and blackberries, accompanied by a subtle touch of oak.

Monsieur Cyrano – Semillon / Sauvignon blanc / Muscadelle
(Bergerac, Frankrijk) 
Deze wijn heeft een goudgele kleur, een fruitig en zoet aroma. De smaak is
aangenaam rond met een lekkere frisse afdronk.
This wine has a golden yellow color, a fruity and sweet flavour. The taste is
pleasantly round with a nice fresh aftertaste.

5,50

4,75

Muscat – Les petits grains (Minervois, Frankrijk) 
5,00
Domaine les Roumanis produceert een dessertwijn met een rijke, volle smaak,
met de kenmerkende tonen van honing en karamel.
Domaine les Roumanis produces a dessert wine with a full, rich flavour with
characteristic notes of honey and caramel.

Tierra de Antes – Cabernet Sauvignon
(Mendoza, Argentinië)
4,50  21,50
Aroma’s van bosbessen en kersen met een hint van cederhout en tabak.
Aromas of blueberries and cherries with a hint of cedar and tobacco.

Rosé wijnen | Rosé wines
Terra Viva – Grenache (Languedoc, Frankrijk)
Zachtroze kleur met een geur van rood fruit en bloemen.
Light pink color with the aromas of red fruit and flowers.
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