Grote flessen
Champagne
Billecart-Salmon Brut Réserve
1,5L | 240
In de neus een mooi evenwicht tussen frisse florale en rijpe fruitige
accenten. Vineus fris, en levendig tot aan de laatste slok.
Billecart-Salmon Rosé Brut
1,5L | 390
Subtiele rood fruitige neus, met een vol elegante smaak en tonen van
aardbei en steranijs.
Billecart-Salmon Blanc de Blanc
1,5L | 390
100% chardonnay uit 5 Grand Cru wijngaarden in de Côtes de Blancs. Een
delicate bubbel met in de neus een verassende combinatie van amandel
en fris fruit. In de mond levendig met een mooie diepte.
Rosé wijnen
Chateau Miraval Marc Perrin Joly & Pitt, Correns 2021
De ondertussen wereldberoemde rosé wordt gemaakt van Cinsault,
Grenache, Syrah en Rolle. Mooie balans tussen fruitig en strak.
Chateau Puech-Haut 2021
In de neus aroma’s van kleine rode bessen met een hint van bloemen en
mineralen. Sprankelende, stevige rosé en een fruitige finale.

1,5L | 89
3L | 195
1,5L | 79
3L | 175

Witte wijnen
EIVI “the embraced wine” Alberińo 2019
Aromatisch, complex, fruitig, krachtig, rond, wit fruit.
Enate Chardonnay 234 2021
Fruitig en intens aromatisch, subtiele mineraliteit, fris en complex in de
mond met een lange, opwekkende en zuivere finale.
Clos du Papillon Chenin Blanc 2005
Wellicht de lekkerste Chenin Blanc op aarde. Mooie aardse tonen en een
complex karakter met een toch opwekkende lang aanhoudende afdronk.

1,5L | 89
1,5L | 72
1,5L | 175

Rode wijnen
Merwida Barbera 2016 Magnum
Prachtige geur van bosbessen, bramen en een vleugje koffie, soepel en
krachtig van smaak met tonen van rood bosfruit, koffie en kruiden.
Clos de la Roilette Fleurie 2020
Tamelijk ondoorzichtig, diep paarsrood van kleur. In de neus aroma’s
van rijpe zwarte kersen, bramen, pruimen, tabak en pioenrozen. In het
smaakpalet tonen van klein zwart fruit, zoethout en geroosterde
amandelen, die gepaard gaan met rijpe tannines in een satijnige afdronk.
Pieropan Amarone Della Valpolicella 2015
Diepe, robijnrode kleur. In de neus rijpe zwarte kersen, bessen en
donkere pruimen. Daarnaast fijne kruidigheid en subtiele aardse geuren.

1,5L | 85
1,5L | 89

1,5L | 240

Champagne
Charles Heidsieck Brut Réserve
Volle bubbel die meeslepend is, aroma’s van rijp fruit en brioche.
Levendig en harmonieus mondgevoel.
Palmer & Co Brut Réserve
Fris en fruitig in de neus met florale nuances en een hint van hazelnoot.
Palmer & Co Blanc de Blancs
Fris en elegant mondgevoel, met smaken van citrus, peer en ontbijtkoek.
Jacquesson Cuvée 743
Licht goudgele kleur met uitnodigende aroma’s van vers brood, geel fruit,
en witte bloemen. Mooi vol met een romige en vlezig mondgevoel.
Fijne zachte mousse.
Billecart-Salmon Brut Réserve
In de neus een mooi evenwicht tussen frisse florale en rijpe fruitige
accenten. Vineus fris, en levendig tot aan de laatste slok.
Billecart-Salmon Rosé Brut
Subtiele rood fruitige neus, met een vol elegante smaak en tonen van
aardbei en steranijs.
Billecart-Salmon Brut Sous Bois
Sous Bois staat voor ‘op hout’. Deze cuvée is volledig op hout gevinfieerd.
In de neus rijk met geuren van gedroogte vruchten, verse citrus en
bloemen. Op de tong vol met een romige en levendige frisheid.
Billecart-Salmon Nicolas Francois
Prachtige licht gouden kleur. Rustige en fijne mousse. Complex
aromatisch met volle florale nuances, ondersteund door subtiele tonen
van brioche. Uitstekende evenwicht tussen kracht, frisheid en
aromatische lengte.
Ruinart Blanc de Blancs
Mooie licht gele kleur met een groene zweem. In de neus floraal met
tonen van citrus, ananas en abrikoos. Delicate aroma’s en een romige
mousse in de mond. Een verfijnde champagne met veel fruit.
Ruinart Rosé
Prachtige roze kleur in het glas. Aroma’s van exotisch fruit aangevuld met
franboos, aardbei en kers. Vol smaaknuances van rood fruit en tonen van
citrus. Aangenaam mond gevoel door de subtiele mousse.
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Mousserend
Pere Ventura Cava – Primer Brut Réserva
Neus van amandel en citrus, levendige smaak van gerijpt fruit en
sappige appel.
Pere Ventura Cava – Tresor Réserva
Neus en smaak van acaciabloemen, frisse appel en citrusfruitgeuren met
lichte tonen van noten.
Pere Ventura Cava – Tresor Rosé Réserva
Neus van zwart fruit, en elegant subtiele licht fruitige afdronk met een
subtiele mousse.
Domaine des Baumard Crémant de Loire Carte Turquoise Brut
Aangenaam fris in de neus met delicate aroma’s van citrus en groene
appel.
Domaine des Baumard Crémant de Loire Rosé Brut
Neus van licht rood fruit, en een verfrissende lichte mousse met smaken
van aardbei, framboos en citrus.
Euginio Collavini Viticoltori Il Grigio Spumante Friulano Brut
Fijne, aanhoudende mousse met frisse en uitgesproken tonen van appel
en peren.
Torre dei Vescovi Prosecco
Fijne mousse en tonen van peer en appel, en een bloemig karakter.
Merwida Cuvée Brut
Prachtige aroma’s van citrus en tropisch fruit, met een verfrissend en
zuiver mondgevoel.
Steenberg Sparkling Sauvignon Blanc
Stuivende geur met prachtige complexe neus van ananas, lychee, guave,
passievrucht en mango. Mooie frisheid met knapperige zuurtjes.
Weingut Dr. Loosen SOBR Sparkling Riesling Alcoholvrij
Van onmisbare riesling en aroma’s van citrus, rode appel en perzik.
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Rosé wijnen
Frankrijk | Provence
Chateau Miraval Marc Perrin Joly & Pitt, Correns 2021
De ondertussen wereldberoemde rosé wordt gemaakt van Cinsault,
Grenache, Syrah en Rolle. Mooie balans tussen fruitig en strak.
Heritage de Estandon Rosé 2021
Onmiskenbare rosé uit de Provence. Een sierlijke, delicate geur met de
frisheid van perzik, het vrolijke van frambozen en aardbeien en de pit
van een klein pepertje. Droog, fris en intens.
Thuerry les Abeillons 2021
Mooie bloemige stijl van rosé met tonen van framboos en rijpe aardbei.

41
39

39

Frankrijk | Languedoc
Château Capitoul Ôde Rosé 2021
Geweldige aromatische complexiteit van rode bessen en citrus.
De smaak zit boordevol fruitige en kruidige smaken met een minerale
rand die het veel karakter geeft. Zeer aangename frisse afdronk.
Chateau Puech-Haut 2021
In de neus aroma’s van kleine rode bessen met een hint van bloemen en
mineralen. Sprankelende, stevige rosé en een fruitige finale.
Domaine St. Felix Rosé Cuvée Pierre Martin 2021
Verfrissende, levendige, aromatische (rode vruchtjes en specerijen),
mond vullende roséwijn, rijk, gul en gastronomisch.
Les Carrasses Pinot Rosé 2021
Weelderige en aromatische rose. Zwarte kersen, frambozen en pioen.
Een levendige mooie rosé.
La Croix Cincault 2021
Mooie balans tussen een zuurtje en het fruitige. Niet te droog en redelijk
rond mondgevoel.
La Cour des Dames
Fris en rond met smaakpalet van intens rood fruit met een elegante
afdronk.
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Duitsland
Villa Wolf Pinot Noir Rosé 2021
Door de Pinot Noir druif krijgt deze wijn flink wat extra body, eerder droog
en complex met een lange afdronk.

32

Spanje
Mundo de Yuntero Tempranillo Rosé Bio 2020
Heerlijke zachtdroge, licht gekruide rosé met veel sap en elegantie.
Enate Rosado 2021
Een fonkelende roze kleur. Geuren van aardbei, perzik en witte bloesem.
Een intens frisse rosé met karakter en een zeer mooie, zuivere afdronk.

29
29,5

Witte wijnen
Amerika | Californië
Bernardus Chardonnay 2018
Kruidige, ronde wijn met een lange en krachtige afdronk. De
houtopvoeding is niet te missen bij deze beuker.
Kistler Sonoma Coast Chardonnay 2016
Prachtige, volle kleur. Intense neus, met fris fruit, hazelnoot, vanille, boter,
honing en andere romige aroma’s van gisting en opvoeding op hout.

65
120

Argentinië | Mendoza
Nieto Senetiner Reserva Semillon 2017
In de neus opmerkelijk aromatisch met tonen van perzik, abrikozen,
honing en bananen gecombineerd met aroma’s van vanille en andere
zoete kruiden.

39

Australië | Zuid-Australië
Wirra Wirra Vineyards Chardonnay 12th Man 2020
Fris, licht en elegant, romig en aromatisch.

39

Chili | San Antoni Valley
Matetic Sauvignon Blanc Corralillo 2021
Medium body, aromatisch met lichte houtrijping.
Matetic Chardonnay Corralillo 2019
Medium/volle body, aromatisch met houtrijping.

29
37,5

Duitsland | Pfalz
Villa Wolf Pinot Gris 2021
lichtgele kleur met aroma’s van peer, appel en citrus. Zacht kruidige,
sappige smaak. Aangename frisse zuren in de afdronk.
Villa Wolf Pinot blanc 2021
bleekgele kleur met fruitaroma’s. Zacht, frivool en volle droge smaak.
Aangename frisse zuren in de afdronk.
Villa Wolf gewürztraminer 2021
Licht goudgele kleur met groene tonen. Geen houtrijping gehad waardoor
de wijn mooi zuiver word. Fijn fruit van mango, passievrucht en lychee.

29
29
29

Duitsland | Rheinhessen
Sobr Riesling Alcoholvrij 2020
Bij deze Riesling wordt er eerst wijn gemaakt met alcohol, en word die
daarna uitgefilterd.

29

Duitsland | Kamptal
Loimer Grüner veltliner Lois 2019
55
Frisse elegante stijl met zeer aromatische afdronk en een aanhoudende
mineraliteit.
Loimer Riesling 2021
55
Mooie balans tussen fris en fruit. Nuances van abrikoos en tonen van citrus.
Frankrijk | Bourgogne
Domaine Jaeger-Defaix Rully 1er Cru Rabourcé 2019
Goudgeel van kleur, frisse en fruitige neus van perzik en abrikoos, met
wat vanille en roomboter als herinneringen aan opvoeding op hout. In
de mond rijk, rond en romig van smaak en structuur, gul en fruitig tot de
laatste slok.
Merlin Saint- Véran 2019
Groene gouden kleur. Aroma's van witte bloemen. In de mond is deze
wijn soepel en elegant, met een mooie aromatische frisheid.
La Chablisienne Les Vénérables Chablis 2019
lichtgeel van kleur met een mooie kristalheldere schittering. In de geur
witte bloemen (orchidee) en een subtiele kruidigheid van het hout. De
wijn is complex en heeft een aantrekkelijke mineraliteit.
Chateau Fuissé Pouilly-Fuissé Tête de Cuvée 2020
Typerende Fuissé met mooie rijpe nuances en een rijk en vol pallet.
Talmard Macon Chardonnay 2020
Licht bloemige Chardonnay die makkelijk drinkt, maar toch complex is.
Pierre Ponnelle Rully 2016
Smaken van gebakken appel, kweepeer en mooi vettig met mooi zuur.
Bruno Colin Chassagne-Montrachet 1e Cru ‘Morgeot’
Een intens fruitige, expressieve en genereuze wijn. De smaak is ronde n
vlezig met aroma’s van geel fruit zoals perzik, abrikoos en mirabelpruim.
Een rijke en heerlijke wijn met een goede textuur die in zijn jeugd kan
worden gedronken.

62,5
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Bernard Defaix:
Bourgogne Blanc 2020
Een wijn die letterlijk alle kenmerken van een goede Chablis heeft.
Een mooie mineraliteit gepaard met het lichte botertje maakt deze
Bourgogne Blanc een ware winnaar.
Chablis 2020
Heerlijk als apperitief, oesters en Soave ham. Een echte aanrader voor
de eerste fles wijn van vanavond.
Chablis Grand Cru Vaudesir 2019
Een prachtige florare gulle stijl van Chablis, met een zeer volle minerale
afdronk.
Chablis 1e Cru Fourchaume 2019
Vollere Chablis met net wat meer body en complexiteit. Gaat mooi
samen met lichte visgerechten.

49

55
99
69,5

Frankrijk | Elzas
Heim Pinot Blanc 2019
Opwekkend fris met een aangename afdronk.
Heim Pinot Gris 2019
Vettig, mooi opgefrist door prettige zuren.

29,5
34,5

Frankrijk | Languedoc
Corette Chardonnay 2020
Fris, mediumvol, elegant en zwoel aromatisch, deels met houtopvoeding.
Corette Sauvignon Blanc 2020
Fris, licht, elegant en aromatisch.
Corette Viognier 2020
Exotisch fruit, lavendel, krachtig, rijk en evenwichtig.
Domaine St. Felix Blanc Cuvée Pierre Martin 2020
Fris, licht en elegant, aromatisch.
Domaine de Valensac Chardonnay 2019
Strogeel van kleur. Aroma’s van rijpe perzick en peer. Verfijnde en
harmonieuze afdronk.
Domaine de Valensac Chardonnay Avec Mention
Strogeel met gouden accenten. Expressieve neus van rijp fruit. Elegant
verpakt in minerale aroma’s. subtiele houttonen.

29
29
29
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28,5
47,5

Frankrijk | Loire
Fiou Sancerre Blanc 2020
Afkomstig van een bijzonder 'terroir' ontstaat het bijzondere karakter van
een sauvignon blanc. Intens krachtig bouquet van steenfruit met rokerige
aroma's van kruiden.
Domaine Treuillet Pouilly-Fume 2020
Fris en droog, met aroma’s van witte bloemen, frisse vruchten en groene
kruiden, ondersteund door een verfijnde mineraliteit.
Le Perrier de La Chapelle 2020
Sancerre zoals het hoort te zijn, fris, fruitig en mineraal, sappig en droog,
met een verkwikkend en eetlustopwekkend zuurtje.
Clos du Papillon Chenin Blanc 2006
Wellicht de lekkerste Chenin Blanc op aarde. Mooie aardse tonen en een
complex karakter met een toch opwekkende lang aanhoudende afdronk.

45

47,5
47,5
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Frankrijk | Provence
Miraval Blanc 2020
Bekend voor zijn rosé, maakt Miraval ook prachtige witte wijn. Bij het
gebruik van voornamelijk de Rolle druif, krijgt deze wijn een mooie
tropische en frisse stijl. Heerlijk bij shared dining.

65

Frankrijk | Rhône
Domaine de Montine Viognier Grignan-les-Adhémar 2020
Fris, rond, elegant, aromatisch, deels met houtopvoeding.
Famille Perrin Luberon Blanc 2020
Strogele kleur, aroma’s van citrus, peer en venkel. Tonen van citroen en
een vleug vanille. Verfrissende afdronk met mooie zuren.
De Boisseyt Condrieu Viognier 2019
Dé mooiste Viognier die er bestaat. Mooie rijpe bloemige tonen die
harmonieus overvloeien in een mooie smaak van houtopvoeding.
Vignoble Viognier En Amont 2020
Helder, licht goudgeel van kleur. In de neus aroma’s van grapfruit, perzik,
bloemen en honing. In het smaaktonen van citrus, steenfruit en papaja.

39
29
118,50
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Frankrijk | Touraine
Domaine Ricard Sauvignon Touraine le Petiot 2021
Droog, medium vol druiven en licht kruidig.

34,5

Italië | Abruzzo
Poggio Dragone Bianco Colline Pescaresi 2020
Strogele kleur met zuivere aroma’s van citrus en peer. Tonen van
grapefruit en appel. Afdronk met frisse zuren.
Ilauri Nora Chardonnay 2020
Aroma’s van ananas en papaja, gepaard met een afdronk met een licht
Minerale toets en nerveuze zuren.
Ilauri Tavo Pinot Grigio 2020
Zuren, fruitigheid en frisheid liggen bij deze wijn prachtig in balans.
Een heerlijke wijn als apperitief maar ook lekker bij shared dining.

29,5
32
29,5

Italië | Alto Adige
Alois Lageder Riff Pinot Grigio 2020
Strogele kleur met in de neus fruitige tonen van appel en perzik. Zuivere
en elegante smaak.
Alois Lageder Alto Adige Pinot Grigio 2020
Uitgesproken aroma’s van bloemen en specerijen. Rijk van smaak met
een lichte rook ondertoon.

32
42

Italië | Piemonte
La Scolca Valentino Gavi 2020
Citrus, appel, witte bloemen.
La Scolca Gavi Black Label 2019
Delicaat, droog, goed gevormd, rijk aan body, met een lange afdronk.
Vietti Moscato D’asti 2020
Bloemige neus en een zachte licht zoete smaak. Boterig maar een toch
Frisse aanhoudende afdronk.

41
72
44

Italië | Veneto
Torre dei Vescovi Pinot Grigio 2020
Fruitig, elegant met een mooie uitgebalanceerde zuurgraad.
Torre dei Vescovi Chardonnay 2020
Vol, flatterend met een romige, levendige textuur.
Torre dei Vescovi Sauvignon Blanc 2019
Fris, vol en fruitig met citrus en kruisbessen.
Bolla 883 Tufaie Soave Classico 2020
Citrus, meloen, grapefruit, vleugje kruiden en honing. Smaakvol, medium
body, mooi in balans.
Azienda Agricola Pieropan Soave Classico 2020
Fonkelende strogele kleur. Aroma’s van bloesem en marsepein. Rijke en
complexe fruittonen.
Di Lenardo Father’s Eyes Chardonnay 2020
Volle, aromatische chardonnay met tonen van karamel, boter en overrijp
wit fruit. Zachte en ronde smaak met een geurige afdronk van fruit en
eikenhout.
Nederland | Groesbeek

29
29
29
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42,5

Colonjes Cabernet blanc 2020
Fris en zuiver, met een mooi spel tussen elegantie en complexiteit.
Nieuw-Zeeland | Marlborough
Pounamu Sauvignon Blanc 2020
Lichte strogele kleur. Aroma’s van grapfruit, passievrucht en groene
kruiden. Tonen van kruisbessen en mango in de mond.
Rapaura Springs Sauvignon Blanc 2020
Stuivende geur van rijp perzik, witte nectarines passievrucht tezamen
met kruiden.
Cloudy Bay Sauvignon Blanc 2019
Door velen gezien als de beste Sauvignon Blanc uit de nieuwe wereld,
heldere citrus aroma’s en overvloedige rijpe nectarine.
Cloudy Bay Te Koko 2016
Door de houtopvoeding heeft deze wijn een mooie full body romigheid
en een subtiele afdronk met een rokerig vleugje vanille.

39,5
32,5
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Portugal | Vinho Verde
Portal da Calcada 2020
Lichte citroengele kleur. Lichte sprankeling. Met aroma’s van citrus, appel
en florale geuren. Friszure intense smaak.

29,5

Spanje | Rías Baixas
EIVI “the embraced wine” Alberińo 2019
Aromatisch, complex, fruitig, krachtig, rond, wit fruit.
Bodegas Terras Gauda O Rosal Blanco 2020
Groengele kleur. Met aroma’s van druif, perzik en witte bloemen. Klassiek
in de mond met een fruitig stramien.
Veiga de Princesa 2020
Prachtige balans tussen fruit en fris, in het bijzonder heeft deze wijn
tonen van banaan, en perzik.

44,5
44
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Spanje | Rueda
Belondrade Apolonia 2020
Zuivere aroma’s van exotische fruit, florale tonen en een hint kruiden.
Mooie zuurgraad met een lange afdronk en aangenaam bittertje.
Belondrade Y Lurton Verdejo 2020
Tonen van rijp wit fruit, bloemen en een vleug kruiden. Mooie
geïntegreerde houttonen door 10 maanden rijping op Frans eiken.
Avelino Vegas Esperanza Verdejo Viura 2020
Licht van kleur, koel en fris in de neus, met florale aroma’s van fruit.
Menade Verdejo Ecologico 2020
Compleet biologisch met frisse zuren en tropische nuances.

37,5
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Spanje | Somontano
Enate Chardonnay 234 2021
Fruitig en intens aromatisch, subtiele mineraliteit, fris en complex in de
mond met een lange, opwekkende en zuivere finale.
Enate Chardonnay Fermentado en Baricca 2021
Prachtige, diepe gele kleur. Complex aromatisch met klassieke accenten
van hout. Aangevuld met frisse fruitige tonen. Vol, romig mondgevoel met
een lange evenwichtige finale.
Enate Gewürztraminer 2021
Zeer bloemige aromatische wijn, maar door zijn houtopvoeding mooi
in balans.

34,5
45,6

37,5

Spanje | Almansa
Piqueras Verdejo Sauvignon Blanc 2020
Geurige droge witte wijn met een kruidig, pittig en fruitig aroma.

39,5

Spanje | Costers Del Serge
Ekam Castell D’encus Albariño Riesling 2018
In de neus aroma’s van grapefruit, perzik en oranjebloesem. Het
smaakpallet heeft tonen van citroen, appel en een hint van kweepeer.

55

Spanje | Valdepeñas
Viejo Marchante Verdejo 2020
Levendig aromatisch met tonen van citrus, appel en peer. Evenwichtig in
de mond met een fruitige finale.

29,5

Zuid-Afrika | Breede River Valley
Merwida Chenin Blanc Family Vintners 2017
Rijke aroma’s van citroen en gebakken appels, en een mooie eikenhout
smaak in de afdronk.
Merwida Chenin Blanc 2019
Mooie aardse tonen die in balans worden gebracht met een mooie minerale
afdronk.

55
32,5

Zuid-Afrika | Franschhoek
Paserne Chardonnay 2016
69
Een grootse, klassieke Chardonnay met tonen van citroen, vanille, havermout
en een mooie kruidigheid.

Rode wijnen
Amerika | Californië
Whiplash Zinfandel 2018
Levendige geuren van rijp fruit zoals zwarte kersen, pruimen en
bosbessen. Rijp fruit met milde hints van geroosterd eiken en laurier.
Bernardus Marinus 2015
De smaak van prachtig zwart fruit. Een intense en krachtige afdronk.
Typerend Amerikaans hout en een ongekende blijvende finale.

39,5
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Argentinië | Mendoza
Nieto Senetiner Malbec 2019
Tonen van klein rood fruit, pruimen en vijgen vermengen zich met het
vanille- en tabaksaroma dat het resultaat is van de rijping op Frans
eiken.
Don Nicanor Malbec 2016
Dieppaarse kleur met aroma’s van rijp rood fruit en geroosterde
koffiebonen. Weelderig, vol, krachtig en complex.
Luigi Bosca Malbec Reserva 2017
Intense en evenwichtige aroma's, met zwart fruit en kruidige tonen. Het
is voluptueus en warm in de mond, met een gerookte afdronk.
Cadus Criolla 2019
Aroma’s van frambozen en aardbeien. Een knapperige zuurgraad met
een mooie afdronk.
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Australië | Zuid-Australië
Wirra Wirra Vineyards Scrubby Rise Shiraz 2019
Medium vol/body, aromatisch met houtrijping.
Wirra Wirra Vineyards Church Block 2018
Medium vol/body, koffie, leer en een zachte houtige afdronk.

32
49

Chili | San Antonio Valley
Matetic Vinyards Corralillo Syrah 2015
Aroma’s van donkerrood fruit van bessen, cassis en kersen. De smaak is
intens, maar sappig waarin de neus zich spiegelt. Een wijn met rijpe
tannine.
Haras de Pirque Reserva 2018
100% biologisch. Fluweelzacht mondgevoel. Ronde afdronk met tonen
van zwart fruit.

44

36

Duitsland | Rheinland-Pfalz / Aar
Emil Bauer Spätburgunder Trocken 2019
Aroma’s van rood fruit, van aardbeien tot kersen en van bramen tot
zwarte bessen.
Emil Bauer Merlot “Makes you forget” 2018
Aroma van rijpe kersen en rode bessen, met een zachte tannine in de
afdronk.
Villa wolf Pinot Noir 2019
Zuivere geur van rijpe zwarte kersen en blauwe bessen, haast zwoel en
een heel licht kruidige rokerigheid van de vatrijping.
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Frankrijk | Fleurie
Clos de la Roilette Fleurie 2020
49,5
Tamelijk ondoorzichtig, diep paarsrood van kleur. In de neus aroma’s
van rijpe zwarte kersen, bramen, pruimen, tabak en pioenrozen. In het
smaakpalet tonen van klein zwart fruit, zoethout en geroosterde
amandelen, die gepaard gaan met rijpe tannines in een satijnige afdronk.
Frankrijk | Bordeaux
Maison Sichel Bordeaux 2018
Een mooi begin van chocolade en een prachtig einde van rood fruit
en mooie tannines.
Maison Sichel Margaux 2016
Diep granaatrode kleur. Geuren van zwarte bessen, bramen en eiken. Zet
vol en krachtig in met elegante tannine.
Chateau La Croix Lalande de Pomerol 2018
Volle intense wijn met een mooie fraîcheur en een typische
vuursteentoets in de finale.
Château Haut Medoc de Giscours 2017
Robijnrood in het glas. Tonen van vanille, kersen, bramen en cassis. Een
volle en kruidige wijn met elegantie.
Château Grand Village Bordeaux Supérieur 2017
In de neus aroma’s van zwarte bessen en pruimen, een hint van
geroosterde paprika, jeneverbes en laurier. In de smaak rijp zwart fruit
en gedroogde kruiden.
Château Pedesclaux Pauillac 2017
Strakke en gepolijste wijn, aroma's van sigarenkistje, anijs, cassis, ceder
en bossenbes.

35
62,5
49
57,5
44,5
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Frankrijk | Bourgogne
Michel Noëllat Chambolle-Musigny 2018
Een echte topper, deze Pinot Noir heeft een behoorlijke diepgang
en prachtige boerse tonen met een elegante afdronk.
Pierre Ponnelle Pinot Noir 2019
Kersenrood, rond en explosief met de aroma's van rijp rood fruit.
Jaeger Defaix Rully Pinot Noir 2019
Droog, halfvol, redelijk intens, complex, finesserijk en met
houtopvoeding.
Pierre Girardin Clos De Vougeot Grand Cru 2019
Rode Grand Cru die velen tot de verbeelding spreekt. Rood en zwart
fruit in geur en smaak. De smaak is rijk en vol met een fijne aciditeit.
Lange afdronk met goede tanninestructuur.

139,5
29,5
75
399

Frankrijk | Languedoc
Domaine St. Felix Rouge Cuvée Pierre Martin 2019
Medium vol, aromatisch.
Corette Merlot 2019
Geuren van cassis en bramen, gecombineerd met aroma’s van kaneel en
tijm.
Corette Pinot Noir 2020
Aroma’s van rood fruit en specerijen. Een ronde en frisse fruitige wijn
met een elegant en toegankelijk karakter.
Corette Cabernet Sauvignon 2019
Geuren van bosvruchten en specerijen. Karakteristiek is de lichte toon
van groene pepers. Subtiele houttonen maken de smaak af.

29,5
29,5
29,5
29,5

Frankrijk | Rhône
Cave de Tain Crozes Hermitage Rouge Gr. Classique 2018
Intense robijnrode kleur met paarse tinten. Aroma’s van zowel rood als
zwart fruit. Mooi in balans met fraaie zuren.
De Boisseyt Saint-Joseph Rivoires 2017
Diep donker robijnrood van kleur met een zweem van paars. In de neus
aroma’s van rijpe zwarte bessen, zwarte olijven, rozemarijn en tijm.

54
74,5

Frankrijk | Provence
Miraval Rouge 2018
Diepe robijnrode kleur. Fris, mooi in balans met verfijnde tannines.
Elegante wijn met Tonen van rood en zwart fruit in combinatie met leer.

57

Italie | Valtellina
Nino Negri Sfursat Carlo Negri Valtellina DOCG 2018
65
Een van onze persoonlijke favorieten. Deze Nebbiolo drinken, is echt een
momentje van puur genieten. Ookal is deze wijn 16%, lijkt hij bijna op
een lichte pinot noir als je hem inschenkt. Zodra je hem eenmaal proeft,
zal duidelijk worden waarom dit een echte Italiaanse topper is.
Ongelofelijke complexiteit gaat gepaard met een ongekende finesse en
elegantie. De afdronk zal je nog lang achtervolgen.
Italië | Piemonte
Borgogno “No Name” D.O.C 2017
Aroma’s van gedroogd fruit, vanille en specerijen. Verfijnde tannine en
een aanhoudende afdronk.
Borgogno Langhe Nebbiolo D.O.C 2016
Aroma’s met bloemige en fruitige hints van rood fruit, bessen en
kruidige tonen. In de mond is de wijn evenwichtig, elegant en
aanhoudend, licht tannine.
Costa di Bussia Barbera d'Alba Vigna Campo 2018
De wijn heeft een diepe robijnrode kleur en smaakt naar rood fruit zoals
kersen, bosbessen en wilde bessen.
Borgogno Barbera d’Alba D.O.C 2019
Aroma’s van rijp fruit, pruimen en kersen met een ondertoon van koffie
en cacao. In de mond smaken van bramen, tabak en zachte tannines.
Cossetti Barbera d'Asti Gelsomora 2018
Aroma’s van kersen en blauwe pruimen. In het smaakpalet tonen van
rijp klein roodzwart fruit en wilde gedroogde kruiden.
Vietti Barolo Castiglione 2017
Diep robijnrood van kleur. In de neus aroma’s van rode kersen,
aardbeien en tabak, teer en de finesse van goed gedoseerde houtrijping.

59
49,5

59,5
39,5
35,5
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Italië | Puglia
Collezione di Famiglia Corvina Verona IGP 2017
Helder dieprood van kleur. Een aromatische neus van rood fruit en
specerijen. De wijn is zijdezacht, vol en harmonieus met een lange
afdronk.
Masseria Li Veli Primonero Negroamaro Salento 2020
In de neus bloemengeuren, die zich vermengen met zwoele, rijke geuren
van rijp donkerrood fruit. In de mond een mooie smaak van zacht en
haast zoetig rijp rood fruit.

32

31

Italië | Toscane
Tenuta di Biserno Pino di Biserno 2018
In de neus geurt hij intens naar rijp rood fruit en kruidige nuances. In de
mond presenteert deze geconcentreerde terroirwijn zich vol, met rijpe,
ronde tannines.
Tenuta di Biserno Campo di Sasso Insoglio 2018
Frisse geur van kersen, dichte, pittige smaak van goede structuur en
lengte. De tannines zijn sterk, maar zeker niet agressief.
Tenuta di Biserno Lodovico 2017
Het pareltje van dit wijnhuis. Krachtig geconcentreerde neus, complex
en gul mondgevoel met tonen van donker rijp fruit, verfijnde taninnes
en een typerende lange elegante afdronk. Super Toscaan op en top.
Melini Brunello di Montalcino 2015
Dieprode kleur. Pruimenjam, tabak en een nuance van zoethout. Volle
harmonieuze smaak in de mond.
Isole e Olena Cepparello 2006 | 2018
Indrukwerkkende rode wijn met een verfijnd aroma van rood fruit en
subtiele kruidigheid. Zeer elegant en fris met een complexe afdronk
Sassicaia Bolgheri 2018
aroma's zoals zwarte bessen, bramen, kruidige geuren, vanille,
cederhout. De smaak is intens romig, met een achtergrond van rijpe
tannines.

104,5

50
475

85
245 | 205
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Italië | Veneto
Torre dei Vescovi Merlot 2019
Harmonieus, zacht, vol en vol met tonen van groene peper.
Torre dei Vescovi Pinot Nero 2018
Knisperend rood fruit, soepele tannines en lekker licht qua alcohol.
Bolla 883 Bardolino Classico D.O.C. 2019
Aroma’s van zwarte kersen en bessen. De smaak is zeer zacht en
heeft veel fruit zoals kers, bes en bramen. Hierdoor is de afdronk zacht
en verfijnd.
Bolla 883 Valpolicella Classico Doc 2018
Uitgesproken geur van zwart fruit. Droge smaak, harmonieus met in de
afdronk wilde bessen.
Bolla Della Valpolicella Rhetico Amarone Classico 2015
Diep robijnrood van kleur. Intense aroma’s van rijpe bessen, vanille en
chocolade. Fluweelzacht in de mond met smaken van pruimen, koffie en
een aanhoudende afdronk.
Pieropan Ruberpan 2018
Aroma’s van kersen, neus van kruiden. Subtiele aardse afdronk.
Pieropan Amarone Della Valpolicella 2016
Diepe, robijnrode kleur. In de neus rijpe zwarte kersen, bessen en
donkere pruimen. Daarnaast fijne kruidigheid en subtiele aardse geuren.
Villa Ca’ Vendri Valpolicella Ripasso Superiore 2019
Na de rijping op houten vaten geeft dit een complexe, elegante en
originele wijn. Vol en krachtig met een kruidig aroma van rood fruit.

29,5
29,5
29,5

29,5
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Italië | Abruzzo
Ilauri Bajo Montepulciano d’Abruzzo
Licht kruidig met tonen van rubber en zoethout. Met een lang
aanhoudende afdronk.
Ilauri Poggio Dragone Rosso
Mooie balans tussen fruitig en kruidig. Met een soepele maar
smaakvolle afdronk.

29,5
27,5

Libanon | Bekaa
Chateau Musar 2000 | 2003 | 2011
Bijzondere rode wijn met een heldere roodbruine tint en een gerijpt,
kruidig aroma. Nuances van lees, rood fruit en eikenhout.

140

Spanje | Somontano
Enate Tempranillo Joven 2019
Zeer aromatisch, met nuances van rood fruit, karamel en drop. Fris en
levendig in aanzet, rond en zacht op de tong, mond vullend, warm en
fruitig.
Enate Crianza Tempranillo Cabernet Franc Crianza 2017
Aroma’s met rijke gerookte tonen en specerijen. In de mond is de wijn
vol van structuur, goed in evenwicht dankzij de rijpe tannines en het
frisse zuur.
Enate Cabernet Sauvignon Merlot 2018
Mooie Bordeaux stijl van wijn, maar dan met een Spaans tintje. Iets
romig, maar mooi hoog in tannines. De afdronk houdt lang stand,
maar is zeer elegant.

29,5

32,5
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Spanje | Tierra del Vino de Zamora
Dehesa la Granja, Alejandro Fernández
Deze Tempranillo heeft een volle, zachte smaak. In de mond sappig en
rijk met een robuuste, maar zachte invloed van 24 maanden eikenhout.

32,5

Spanje | Valdepeñas
Viejo Marchante Gernacha 2020
Aroma’s van donkerrood fruit, met hints van drop en gedroogde
kruiden. Vol van smaak met een zachte fruitstructuur, rond en elegant
met een soepele finale.

29,5

Spanje | Rioja
Obalo La Encina Rioja Crianza 2017
Toetsen van kruiden en gulle geur van bramen. Mooie houtopvoeding
en een aanhoudende afdronk.
Marques de Riscal Rioja Reserva 2016
Aroma’s van zwart fruit, kaneel en peper. Zachte, frisse maar toch volle
smaak. Zachte tannines en geconcentreerd fruit.
Obalo Las Arenas Rioja Reserva 2016
Achterop de tong ontstaan prettige nuances van zwart fruit, kruiden,
tabak, chocolade en een aangenaam pepertje.
Artadi Viñas de Gain 2018
Complexe, aromatische wijn. Intense heldere kersenrode kleur. In de
neus veel rood fruit en zwarte bessen, geroosterde, balsamieke nuances,
exotisch hout en een hint van drop.
Pagos de la Sonsierra Rioja Reserva 2012
Donker fruit (braam/zwarte bes), aardbei, framboos, cacao, chocolade,
vanille. De wijn heeft een volle body, met een zeer lange krachtige,
finesse rijke, fris-minerale, perfect gebalanceerde afdronk.
El Sequé Monastrell
Licht bitter. Rijp fruit en een lang aanhoudende afdronk

32,5
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Spanje | Ribera del Duero
Tinto Pesquera Crianza 2018
Warm en aromatisch in de neus met zuivere nuances van getoast hout,
zwart en rood fruit en een hint van specerijen. In de mond, vol, rond en
mild, goed evenwicht tussen het rijpe fruit en de tannines van het hout,
met een hint van zwoele vanille in de lange en aanhoudende afdronk.

52,5

Nieuw Zeeland | Marlborough
Pounamu Pinot Noir 2019
Helder licht robijnrood van kleur. In de neus aroma’s van pruimen,
frambozen, rozen, kruiden en een rokerige toets. In het smaakpalet
tonen van rijp klein rood fruit, iets van verse paddenstoelen en subtiele
kruidigheid, die gepaard gaan met een elegante afdronk met zachte
tannines en frisse zuren.

49

Zuid-Afrika | Breedekloof
Merwida Pinotage 2015
De wijn heeft een robijnrode kleur. In de mond de smaak van gerijpt
fruit, denk aan rijpe bananen. En in de afdronk aangenaam eikenhout.
Merwida Barbera 2016
Prachtige geur van bosbessen, bramen en een vleugje koffie, soepel en
krachtig van smaak met tonen van rood bosfruit, koffie en kruiden.
Papenkuils Syrah Malbec Petit Verdot 2018
Deze wijn haalt echt het beste uit zijn druiven. Het fruitige van de Syrah,
het romige van de Malbec, en extra complexiteit van de Petit Verdot.

32,5
35
29,5

Zuid-Afrika | Western Cape
Harry Hartman Somesay Syrah 2019
De wijn heeft complexe aroma's van aalbessen, gedroogde vijgen,
cranberry, donker fruit, framboos, rook, chocolade, cederhout en
pruimen. Dit is een van de beste Syrah die we recent geproefd hebben
uit Zuid-Afrika met een neiging naar de stijl van de Hermitage.
Skaapveld Man Family Wines Syrah 2019
Zeer diepe kleur. Krachtige aroma van aardbeien. Laat een licht zoete
herinnering als afdronk na.
Momento Grenache Noir 2017
Soepel, elegant geparfumeerd en tonen van noten met een fruitige
finish.
Mosi Wines Flavian Syrah 2018
Een mooie bom vers fruit in het begin, die zich geleidelijk laat
over vloeden in tonen van noten in de afdronk.
The Chocolate Block 2019
Hij is donker en stoer met een associatie van cacao, vandaar de naam.
Daarnaast proef je zwart fruit, bramen en cassis met peper, specerijen,
vanille, drop en een lichte rokerigheid.
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