WIJNKAART
Onze wijnkaart hebben wij zoveel mogelijk samengesteld met wijnen
vanuit de gehele wereld. Met wijnen van wijnproducenten die dezelfde
gedachte hebben over wijn. Namelijk dat kwaliteit, zuiverheid en
originaliteit erg belangrijk zijn. Wijnen moeten herkenbaar zijn en de
typiciteit van de streek in zich hebben. Hout is ondersteunend en niet
een overheersende factor. Terroir moet z´n expressie kunnen uiten
in de wijn en niet overheerst of overstemd worden door houtgebruik. Bij iedere wijn hebben wij getracht een smaakaanduiding
weer te geven. De smaaktyperingen omschrijven wij hieronder
uitgebreider. Heeft u opmerkingen op de wijnkaart, mist u uw
favoriete wijn of heeft u andere suggesties? Wij horen het graag van u!
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Wine flights
Ben jij het behoudende type? Of ben jij diegene die dol is op het
nemen van risico’s? Voor wie wel van een uitdaging houdt:
onze Wine Flights zijn zeker het proberen waard! Wat houdt het in?
Een Wine Flight geeft jou de mogelijkheid om op een leuke manier
kennis te maken met verschillende wijngebieden, diverse druiven
én je leert diverse stijlen van wijn kennen.
Drie verschillende wijnen op een rij… Proeven maar!!
			

Blind Flight… vanaf € 13,-

Van deze reis is de bestemming onbekend…. durf jij het aan?
Ogen dicht en gas er op!!
MOUSSERENDE WIJNEN & CHAMPAGNES

					
N.V. La Tordera | Jelma’s | Veneto | Italië
Galera, Chardonnay & pinot Grigio. Fris en opwekkend
met de geur van ananas en rijpe appel. Smaak is
toegankelijk en sappig.

€ 6,50

€ 32,50

N.V. Portium | Cava Brut | Penedes | Spanje
€ 7.00
Macabeo, Parellada, Xarel-lo, Chardonnay.
Fijne bubbels en een frisse smaak gecombineerd
met frisse zuren maken deze Cava een heerlijk aperitief.

€ 34,50

€ 9,50

€ 59,50

N.V. Taittinger brut réserve | Champagne | Frankrijk
40% Chardonnay, 60% Pinot Noir en Pinot Meunier.
Delicate neus van wit fruit, bloemen en vanille.
De sterke aanwezigheid van Chardonnay en de
rijping van drie jaar in de kelders geven deze
champagne zijn volle aromatische rijpheid.

LENTE ACTIE
Taittinger Champagne voor slechts € 7,50
Wil je je laten verrassen, we hebben altijd een aantal andere wiijnen open!
Kijk op het krijtbord of vraag aan een van onze collega’s.
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WITTE WIJNEN

Fris & strak

							
				
2015 | Métairie |Sauvignon Blanc | Pays d’Oc | Frankrijk
€ 4,50
100% Sauvignon Blanc. Deze wijn van de Sauvignon
Blanc druif is verfrissend, fruitig en uitgesproken qua smaak.
2014 | Heredad de Penalosa | Penalosa | Rueda | Spanje
€ 5,25
Verdejo, Viura. Hij is strak, fris, fijne zuren, en het accent
ligt op citrusfruit.

€ 21,50

€ 24,50

2015 | Aotearoa |Sauvignon Blanc | Marlborough | Nieuw-Zeeland		
€ 6,00
€ 29,50
100% Sauvignon Blanc. De Sauvignon Blanc is de belangrijkste
druif voor Nieuw-Zeelandse wijnen. De neus geurt naar
kruisbessen, limoen en grapefruit. De aanzet is zeer intens
aromatisch en fruitig met een mooie mineralige touch.
2014 | La Croix de la Résidence | Viognier |Languedoc| Frankrijk			
€ 5,75
€ 28.50
100 % Viognier. De neus geurt naar bloemige zachte
aroma’s. De aanzetis rijk en zuiver, vervolgd door een fris
en fruitige afdronk.
2014 | Laurenz V. | Singing Grüner Veltliner | Kamptal | Oostenrijk			
€ 6,75
€ 33,50
100% Gruner Veltliner. Deze Singing Grüner Veltliner
heeft in de neus aroma’s van appel, peer, Citrus en een
typische Veltliner kruidigheid. Een zachte, levendige en
fruitige wijn, die in de mond ‘zingt’
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Aromatisch & complex						
2014 | Léon Beyer | Pinot Blanc | Alsace | Frankrijk
€ 5,75
100% Pinot Blanc. Deze plezierige droge , maar toch
zeer zeker ronde wijn, met karakteristieke honing aroma’s.

€ 28,50

2014 | Beaurempart | Grande Réserve Blanc | Gascogne | Frankrijk		
€ 6,50 € 32,50
Sauvignon blanc, colombard & gros manseng. Een licht
gele wijn met intense aroma’s van kruisbessen, lychee
en ananas. De smaak is intens en fruiting en de afdronk
is heerlijk lang.
2014 | Domaine Gibault | Platine | Touraine | Frankrijk

€ 7,00 € 34,50
100% Sauvignon Blanc. De wijn heeft een rijk aroma.
In de neus tonen van gedroogd fruit en een licht kruidige
toets.De wijn is vol en romig van smaak met volop aroma’s
van tropisch fruit, o.a. ananas en mango.
		
2013 | Louis Latour | Pouilly-Vinzelles | Bourgogne |Frankrijk			
€ 8,00 € 39,50
100% Chardonnay. Een Chardonnay met licht strogele
kleur met een groene schemering, de neus is fris en floraal.
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Rijk & vol

								
		
2014 | Cape Victory | Western Cape | Zuid-Afrika
€ 4,50
€ 21,50
100% Chardonnay. Licht vettig, rijp en verteerbaar.
Zo hoort Chardonnay uit de nieuwe wereld te smaken!
2014 | Métairie | “Les Barriques” | Languedoc | Frankrijk
€ 6,50
100% Chardonnay. In de neus aroma’s van bloemen,
citrus en pruimen.In de mond zacht en romig maar met
een verfrissende afdronk.

		
€ 32,50

2014 | Panamera | California | USA
€ 6,75

€ 33,50

€ 7,75

€ 38,50

100% Chardonnay. Deze wijn wordt gekenmerkt door
intense aroma’s van appel, abrikozen, vanille en kaneel.
De aanzet is rond en romig met levendige zuren en de
afdronk is zacht en fruitig.
2016 | Bellingham | Hand Picked Viognier | Zuid Afrika
100% Viognier. Rijp wit fruit, rozijnen en bananen, peer
en meloen, krachtigmaar hij blijft elegantie houden.
Heel aantrekkelijk, zacht en sappig, intens en rijp.
2011 | Bricco Maiolica | Pensiero Infinito | Piemonte | Italie
€ 80,00
100% Chardonnay. 30 maanden gerijpt op Franse
eiken vaten, rijke kruidige en robuuste wijn.
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RODE WIJNEN

				

				

Zacht & rond
2014 | Bellingham | Big Oak Red | Zuid Afrika
€ 4,50

€ 21,50

Shiraz, Cabernet Sauvignon, Malbec. Intense geur,
zwoel en kruidig, laurier, iets gebrand en bramen.
Hij heeft een volle en rijpe smaak, verleidelijk met
een mooie lengte.
2014 | Domaine Lasserre | Rouge Prestige | Languedoc | Frankrijk
(biologisch)
€ 5,00 € 24,50
50% merlot en 50% Cabernet Sauvignon. Fris, Bloemig
en een vleugje vanille in de neus. In de mond rond en
door drinkbaar.
2013 | Kelner Weingut | Magnus | Niederösterreich | Oostenrijk			
€ 6,50 € 32,50
Zweigolt, merlot en Blauer spatburgunder. Deze wijn
heeft subtiele houttonen, kruidigcomplex en harmonieus
in de mond met fijne tannines.
2014 | Anakena | Pinot Noir | Leyda Valley | Chili
€ 7,00

€ 34,50

100 % Pinot Noir. Zeer sappige en fruitige Pinot Noir,
heel elegant met een heerlijke afdronk.
2011 | Weingut Knipser | Pfalz | Duitsland		
€ 37,50
100% Spatburgunder. Deze wijn heeft ongeveer een
jaar gerijpt op eikenhouten vaten, met zachte tannines
en tonen van aardbei.
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Rijk & krachtig
2013 | Feudi di San Marzano | Lamadoro | Puglia | Italie 				
€ 4,50
€ 21,50
100% Primitivo. Een intense neus van een diversiteit aan
aroma’s.De wijn heeft een goede structuur, is zacht en
evenwichtig en heeft een sappige afdronk.
2013 | Feudi di San Marzano | Gran Trio Rosso | Puglia | Italie			
€ 6,00 € 29,50
Primitivo, Malvasia Nera en Negroamaro. De neus geurt
naar aroma’s van rijpe kersen en pruimen, chocolade en
specerijen. De aanzet is vol en rijk, gevolgd door een sappige,
zachte en lange afdronk.
2013 | Feudi di San Marzano | Gran Trio Rosso (MAGNUM) | Puglia |Italie
		
€ 57,50
2014 | McManis | Pinot Noir | California | USA
€ 7,00

€ 34,50

De geur is zacht met hinten van rood fruit, viooltjes en
kruiden. De smaak is verfijnd, mooie toets van braam en
rode bes maar ook wat lichte kruiden en laurier.
2011 | Delicato Company | Brazin Old Vine | Lodi | California USA			
€ 7,75
€ 36,25
100% Zinfandel. Deze wijn heeft een intense geur van zwarte
bessen en kruidigheid. 10 maanden gerijpt op eikenhouten
vaten, en de smaak is zeer krachtig en geconcentreerd.
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Complex & intens
2011 | Finca Egomei | Carpess Crianza | Rioja | Spanje 				
							
€ 6,50
€ 33,50
100% Tempranillo. De carpess heeft aroma’s van klein
zwart en rood fruiten specerijen. De aanzet is krachtig
en smaakvol, gevolgd door rijpe tannines eneen lange
intense afdronk.
2011 | Finca Egomei | Carpess Crianza (MAGNUM) | Rioja | Spanje			
		
€ 59,50
2011 | Baron de Ley | El Perdiguero Reserva | Cigales | Spanje			
€ 7,75
€ 38,50
100% Temranillo. Diep robijn rood van kleur. Krachtig en
intens aromatisch, met rijp rood fruit, Chocolade, vanille,
kokos en mokka. De smaak is krachtig maar ingetogen,
met een lange en expressieve afdronk.
2012 | Allegrini | Palazzo Della Torre | Veronese | Italie
€ 9,50
70% Corvina Veronese, 25% Rondinella, 5% Sangiovese.
Een deel van druiven wordt gedroogd en samengevoegd
met druiven die gelijk na de oogst verwerkt worden.
Het resultaat is een fluweel zachte, uitstekend
gebalanceerde wijn, met mooie rijpe tonenen fruit aroma’s.

€ 47,00

2011 | Lucarrelli-farnese | Folle | Primitivo di Maduria | Puglia | Italie		
		
€ 57,50
100 % Primitivo. Een rijke volle wijn met in de neus
pruimen, kersenjam en tabac. 12 maanden gerijpt
op eikenhouten vaten, in de mond ronde tannine
en vanille in de finale.
2011 | Antinori | Tignanello | Toscane | Italie		
Een blend van Sangiovese, Cabernet Sauvignon,
Cabernet franc. Misschienwel een van de bekendste
wijnen uit Toscane, het proeven waard!!

€ 84,50

2007 | Monte dall’Ora | Amarone ‘’Stropa‘’ | Veneto | Italie
50% Corvina, 20% Corvinone, 20 % Rondinella, 10%
Dindarella en Molinara.Top van de Amarone, zeer krachtig,
en verteerbaar met een lange afdronk.

€ 125,00
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