Huiswijnen
Witte wijnen
Sauvignon Blanc, Laurent Miquel, Pays d’Oc

Glas

Fles

€ 4.50

€ 21.50

€ 4.50

€ 21.50

€ 4.50

€ 21.50

€ 4.50

€ 21.50

€ 5.50

€ 26.50

Glas

Fles

€ 6.00

€ 28.50

€ 7.50

€ 36.50

€ 7.50

€ 36.50

De neus is complex met mineralen, wit fruit en hints van citrus
In de mond is deze wijn uitstekend gebalanceerd, fruitig en fris

Chardonnay, Jean Loron, Pays d’Oc
Een goudgele wijn met expressieve aroma's van bloesem en brioche
De smaak is vol, zacht en elegant

Rosé wijn
Château Cazal Viel, Saint Chinian
Diepe, zachtroze kleur. Frisse, stuivende neus van licht rood fruit
Droge, strakke wijn met tonen van rijp fruit en kruiden

Rode wijnen
Merlot, De La Chapelle, Pays de L’Herault
In het boeket de tonen van rijp rood fruit. De smaak is zacht en fijn, met
smakelijk fruit en lekkere kruidigheid. En dat alles eindigt in een mooie afdronk

Rioja Crianza, Ramon Bilbao, Haro
Herkenbare geuren van donker fruit, kruiden en vanille met een zwoele,
zachte smaak en een mooie lange en fruitige afdronk

Mousserende wijnen
Prosecco, Della Staffa, Vino Frizzante, Italië
Deze populaire Prosecco heeft veel fruit en delicate aroma’s met
een hint van honing. De belletjes blijven lang in het glas

Alsace, Giersberger Blanc de Blancs Brut
Fijne en zeer delicate mousse. Zeer zuivere smaak, aroma’s van wit fruit en
bloemen. Een mousserende wijn die absoluut gelijkwaardig is aan Champagne

Lingot Martin, Vin Rosé Péttilant
Licht mousserende rosé uit de Bourgogne, zachtzoet en fruitig van karakter

Champagne Boizel Brut Reserve
Een sprankelende, fruitige, droge champagne
La Vie est belle avec Boizel

€ 67.50

Witte wijnen
Frankrijk
Pinot Blanc, Leon Beyer, Alsace

€ 31.50

Plezierige en liefelijke ronde witte wijn met karakteristieke honing aroma’s
Finesse en elegance in de afdronk.

Muscadet de Sèvre et Main, Carte Noir, Louis Métaireau

€ 33.50

Tintelend frisse wijn met een délicate geur en smaak, ziltig en droog
Heerlijk bij oesters

Sancerre Chavignol, Vincent Delaporte, Loire

€ 38.50

Knisperend en sappig. Vol en zacht in de mond. Frisse en levendige smaak
met finesse op afdronk. Ideaal bij gerookte en gebakken of gegrilde vissoorten.

Pouilly Fumé, Château de Tracy, Loire

€ 42.50

Een gerenommeerde wijn met een verfijnd en stuivend bouquet van
citrusvruchten. Verrassend krachtig met een gestructureerde smaak

Viognier, Louis Latour, Ardèche

€ 33.50

Volle en soepele witte wijn die sterk verwantschap vertoont met bekende
witte Bourgognes. In de afdronk noot/amandelachtig en prettig droog. Past uitstekend
bij vis, schaaldieren en schelpdieren.

Chablis, Louis Michel et Fils, Bourgogne

€ 41.50

Fraaie, droge wijn. Prachtige karakteristieken en mineraliteit gecombineerd
met aroma’s van citrus. Heerlijke wijn in combinatie met oesters of gegrilde vis

Pouilly Fuissé, Louis Latour, Bourgogne

€52.50

Gouden kleur met een smaragdgroene glinstering. Droog en subtiel, elegant, fruitig en
met een mooie mineraliteit. Aroma’s van hazelnoot en geroosterde amandelen. Perfect
bij schaal- en scheldieren of foie gras.

Meursault, Louis Latour, Bourgogne

€ 77.50

Pure, goudgele kleur met aroma’s van citrus en honing in de neus.
In de smaak een lange afdronk met een goede balans tussen frisheid en de rijke structuur
Deze wijn is goed te combineren met rijke visgerechten, gevogelte en vlees.

Spanje
Campillo Blanco, Rioja

€ 28.50

Zacht smakende, volle en rijke goudgele witte wijn van de Viura en Chardonnay druif
Samen vergist en gelagerd op nieuw Frans eiken

Italië
Lugana, Santa Cristina, Zenato

€ 34.50

Mooie strogele kleur met groene hint. Intense witte wijn met elegante tonen van
bloemetjes en citrusvruchten. Zeer zuiver, met een prachtige complexe smaak.

Pinot Grigio, La Fuga, DOC Collio, Folonari,
Een elegante verfijnde droge witte wijn. Verfrissend en ingetogen kruidig zacht van smaak

€ 32.50

Rode wijnen
Frankrijk
Rascassas, Bérard et Fils, Cotes du Rhône

€ 31.50

Dieprode kleur met heldere tinten. Smaken van rijp rood fruit met tonen van
kruiden en leer. Stevige body met zachte tannine en een lange afdronk

Chateauneuf-du-Pape, Domaine de Terre Ferme, Bérard et Fils, Cotes du Rhône

€ 75.00

Een kapitale fonkelend rode, reeds gerijpte wijn met een zwoelgeurend bouquet
De afronk is genereus, krachtig en fluweelzacht

Pinot Noir, Jean Loron, Bourgogne

€ 34.50

Deze rode wijn heeft een prachtige robijnrode kleur. Aroma’s van vers fruit in de
neus. De smaak is fris en toch krachtig. Fraaie, rijke structuur met een lange finale

Beaune Rouge Premier Cru Les Sizies Prunier-Bonheur, Bourgogne

€ 62.50

Mooie robijnrode, heldere kleur. De neus is complex en delicaat
In de mond een licht hout aroma. Mooi gebalanceerde en lange afdronk

Château du Breuil, Crus Bourgeois, Haut-Medoc

€ 36.50

Een mooi geconcentreerde en fruitige rode wijn. Met tonen van vanille en tabak in de geur
en mooi herfstfruit in de smaak

Château Yveline, Lalande de Pomerol

€ 38.50

Een volle zachte smaak met fruitig geurende aroma’s. Aan de Merlot druif dankt hij
zijn rondeur en souplesse, de Cabernet Franc geeft de wijn zijn kracht en volheid

Château Fontarney, Margaux

€ 42.50

Rijke dieprode kleur, krachtig en intens boeket. In de smaak veel structuur en vlezigheid
Aangename rondeur op afdronk

Château Cartier, Saint-Emilion Grand Cru

€ 52.50

Een diepdonker gekleurde en zeer krachtig smakende Saint-Emilion
Zuiver met een lichte vanille toon. Romige smaak met zachte aangename tannines

Pomerol, Chateau Trotanoy

€ 125.00

Een der beste Pomerols. Zeer complex, intens geconcentreerd parfum van gebrand hout
noten, animale tonen, cacao, zwarte kersen en rijpe pruimen

Italië
Veneto, Valpolicella Ripassa, Zenato

€ 47.50

Volle, krachtige robijnrode wijn met een geur van rijpe kersen. Intens, zeer verfijnd
en krachtig boeket. Grootse wijn met een fraaie finale!

Brunello de Montalcino, La Fuga, Toscane, Folonari

€ 75.00

Diepe robijnrode wijn met een intens bouquet van rode bessen, leer en wierook
Stevige elegante tannines. Grootse wijn met een fraaie finale

Spanje
Rioja, Campilo Reserva
Complexe rode wijn met zachte smaken en aroma’s van opgelegde rozijnen in likeur
klein rood fruit, vanille en sandelhout

€ 39.50

Dessert wijnen

Glas

Italië
Zagara Moscato d’Asti, Marchesi di Barolo

€ 5.50

Fijne, rijke wijn met gouden reflecties in de strogele kleur. Deze wijn heeft een
intense, aromatische geur met een vleugje oranje bloesem waar de wijn zijn naam
aan te danken heeft. De smaak is zoet en fris

Frankrijk
Muscat de Rivesaltes Blanc, Vin Biodynamique, Domaine Cazes

€ 5.50

Frisse witte biologische wijn met aroma’s van citrusvruchten, exotische vruchten
perzik en abrikoos. Zeer complex en aantrekkelijk. Hele fraaie rijke smaak.
Lekker bij desserts met wit fruit en vanille. Tevens erg lekker bij blauwschimmelkazen

Rivesaltes Ambré, Vin Biodynamique, Domaine Cazes

€ 7.50

Aroma’s van gedroogd fruit en hazelnoot. In de smaak herkent men walnoten, rozijnen
en dadels. Prachtige verfijnde smaak. Niet echt zoet, eerder heel rijp

Saussignac, vendanges d’Autrefois

€ 5.50

Deze wijn heeft een diepe goudgele kleur en wordt gemaakt van de Sémillon druif
In de geur en smaak herkent men rijpe abrikoos, gedroogde vruchten, honing en rozijnen
Ook zijn duidelijk de rijke en intense aroma's van de botrytis (edele rotting) waarneembaar

Spanje
Pedro Ximenez Montilla - Moriles, Gran Barquero

€ 5.50

Aroma’s van rozijnen gevolgd door complexe aroma’s van koffie en cacao
Goede, bijna stroopachtige structuur in de mond, vol, krachtig en soepel
Warm en elegant met een lange afdronk

Portugal
Graham’s Six Grapes Port

€ 6.50

Deze dieprode Port was oorspronkelijk de huisport van de Graham’s familie
en wordt gemaakt van druiven die zijn geselecteerd voor Vintage Port
Port met een stevige body en een rijk parfum van rijpe pruimen en zwarte kersen
een volle smaak met veel structuur en een lange sappige afdronk

Graham’s 10 years Old Tawny Port
Fijne roodbruine kleur. De geur is rijp en complex. Duidelijke aroma’s van noten,
honing en vijgen. De afdronk is voluptueus en lang

€ 8.50

