Mousserende wijn
Bellenda Albis

8,00 (glas) - 40,00 (fles)
Prosecco | glera, bianchetta en verdiso | Veneto, Italië
Een delicate en geurende mousserende wijn gemaakt van een zorgvuldige selectie
van druiven uit de mooiste wijngaardpercelen gelegen op Venetiaanse heuvels.
De wijn heeft een lichte kleur met een mooie, zachte mousse. Het volle boeket
biedt tonen van golden delicious-appel, perzik en bloesem. Het vertoont een
indrukwekkende balans tussen weelderige aroma’s en een zuiver, crispy karakter.
In de mond is het zacht en fruitig, met een goede breedte en structuur.

Monthuys Père et Fils

90,00 (fles)
Champagne Brut | chardonnay en pinot meunier | Champagne, Frankrijk
Deze champagne levert een verfijnde mousse en aroma’s van brioche, steenfruit
en tonen van honing. Laat u verleiden door de elegantie en mooie smaakbalans
van deze droge champagne gemaakt van chardonnay en pinot meunier.

Canals Nadal

50,00 (fles)

Cava Brut | macabeu, xarel-lo en parellada | Penedès, Spanje
De wijn rijpt lang op zijn ‘lees’, waardoor de wijn een goed gebalanceerde,
volle en romige smaak ontwikkeld. Deze cava heeft een aantrekkelijke geur
van groene appel, peer, iets nootachtigs, perzik en bloemen. Het kenmerkt
zich door de elegante textuur, fijne mousse, aroma’s van witte bloemen en
rijp boomfruit in de mond. Zalig verfrissend en aangenaam lang.

Weinbiet

7,50 (glas) - 37,50 (fles)

Freedolin | Alcohol vrij | Pfalz, Duitsland
Tijdens het productieproces van FreeDolin Sparkling worden de aroma’s van
de originele wijn goed bewaard doormiddel van een zacht dealcoholisatieproces.
Deze alcoholvrije mousserende wijn presenteert fruitaroma’s van verse appel,
peer en kweepeer. De parel is zacht en speels. Een erg lekker verfrissend glas
om alle
feesten bewust mee te proosten!

Rosé wijn
Famille Sumeire

7,80 (glas) - 38,50 (fles)

Nautic | grenache, cinsault en syrah | Provance, Frankrijk
De kleur is zoals we die gewend zijn uit de Provence, bleekroze met een nuance
van perzik. De geur doet meteen denken aan rood fruit, vooral aardbeitjes,
naast het subtiele parfum van rozen en lavendel. De smaak is eveneens zacht,
fruitig rond en fijne zuren in de afdronk.

Witte wijn
Bodegas Alceño

6,00 (glas) - 29,50 (fles)
Talma | verdejo | Jumilla, Spanje
Dit is een elegante en frisse witte wijn, uit 100% verdejo-druiven gemaakt.
Het heeft een stuivend aroma van bloemen, tropische vruchten en frisse citrustonen.
De wijn is droog, maar zeer aantrekkelijk sappig. Het is smaakvol, fruitig en
verkwikkend.

Cantina di Montagna

8,00 (glas) - 40,00 (fles)

Cembra | pinot grigio | Trentino, Italië
Het wijnhuis Cembra ligt op zevenhonderd meter boven zeeniveau, het hoogst
gelegen in de regio Trento. De pinot grigio floreren daar goed en verkrijgen een
typische mineraliteit en versheid. Het geeft een mooie heldergouden kleur in een
mix van rijp fruit als peer en gele perzik. De smaak is toch verfijnd, harmonieus
en goed in balans.

Weingut Elfenhof

7,50 (glas) - 37,50 (fles)

Rust am See | grüner veltliner | Burgenland, Oostenrijk
Deze frisse wijn heeft een geur van citrusfruit met een vleugje witte peper en een
fruitige smaak met een aangename zuurgraad. Een wijn voor allerlei gelegenheden,
een allemansvriend. De wijn heeft een goede structuur, is fruitgedreven en een
nuance van acaciahoning geeft een aangename verrassing in de afdronk.

Ciavolich

6,75 (glas) - 34,50 (fles)
Ancilla | Trebbiano | Abruzzo, Italie
Een frisse witte wijn gemaakt van het druivenras Trebbiano d’Abruzzo.
De geur is elegant en zuiver met aroma’s van witte bloemen, citroen en limoen.
De smaak is aangenaam fris met amandel, citrus fruit en een mooi bittertje.

Domaine du Clos du Roc

40,00 (fles)

Cuvée Tradition Touraine | sauvignon blanc | Loire, Frankrijk
De druiven komen van oude stokken die staan aangeplant op kalk- en
kleihoudende bodem langs de rivier de Loire. Het brengt een intens, fruitig en
zeer aromatisch smaakprofiel. Deze touraine-appellatie ontwikkelt een aangename
witte wijn met aroma’s zoals ananas, witte perzik, sinaasappelschil en een fijne
mineraliteit. De wijn heeft een zijdezachte textuur.

Weinbiet

8,50 (glas) - 42,00 (fles)

Blanc de Noir | spätburgunder | Pfalz, Duitsland
Deze witte wijn wordt gemaakt van het blauwe druivenras spätburgunder, een
zogenaamde Blanc de Noir. De wijn wordt gemaakt van de allereerste ‘free run juice’,
het sap wat na het kneuzen van de druiven uitloopt. Het levert een zeer bijzondere,
aangename en verkwikkende witte wijn op met intense geuren van enerzijds citrus
en grapefruit en anderzijds banaan en meloen. In deze volle witte wijn vormen
eveneens aroma’s van tropisch fruit en frisse zuren de boventoon.

Witte wijn

(vervolg)

Weingut Josef Fritz

42,50 (fles)
Sandstein | riesling | Wagram, Oostenrijk
Deze Riesling van Weingut Josef Fritz heeft een prachtig bouquet vol aromatische
geuren van bloemen, rijpe ananas en een afdronk met aroma’s die doen denken
aan groene appel, parfum, passievrucht en citrus en een lichte ondertoon van munt.
Erg goede afdronk waarin prettige zuren de wijn afmaakt.

Rocca Maura

8,00 (glas) - 40,00 (fles)
Les Crus Tradition Blanc | grenache blanc, bourboulenc & clairette | Rhone, Frankrijk
Lirac Blanc is een kristal bleekgele wijn met geuren van minerale, notities van lichte
rook en vanille. Een zeer opmerkelijk evenwichtige witte wijn met tonen van vanille
en boterstructuur die zich mengen met aroma’s van fruit als gedroogde abrikozen.
De finish is lang en harmonieus.

Les Vignerons du Narbonnais

7,50 (glas) - 37,00 (fles)
Les Colimonts | chardonnay en viognier | Languedoc, Frankrijk
Een smaakvolle blend van de druiven chardonnay en viognier. Samen staan ze
garant voor een wijn met aantrekkelijke geur, verkwikkende aroma’s en een iets
vettig karakter. De wijn wordt gekenmerkt door geuren van bloemen en rijp
wit fruit. De smaak brengt aroma’s van rijpe rode appels en tropische vruchten.
Iets kruidig en door de aanraking met hout een hint van vanille in de afdronk.
Mooi rond en vol van smaak.

Weingut Muezenrieder

38,50 (fles)

Heidenboden | chardonnay | Burgenland, Oostenrijk
Deze chardonnay van Muenzenrieder wordt gemaakt van druiven afkomstig uit de
wijngaard Ried Neuburch waar de grond veelal bestaat uit schist en zwarte aarde.
Hierdoor is de grond mineraalrijk en bevat het veel voedingsstoffen. Het druivensap
fermenteert onder twintig graden in houten vaten. Dit zorgt ervoor dat de wijn dan
al bijzondere aroma’s onttrekt van het hout. De wijn kenmerkt zich door delicate
nuances van rokerige materie, briochebroodjes, vanille en tropische vruchten.
Deze chardonnay is sappig, doch elegant.

Vive la Vie! 4,50 (glas) - 22,50 (fles)
Alcohol vrij | chardonnay | Frankrijk
Een goudgele alcoholvrije wijn met in de neus acacia, boter, amandel en vanille.
Hij heeft een soepele smaak en een hint van hout in de afdronk.

Rode wijn
Weingut Elfenhof

37,50 (fles)
Rust am See | blaufränkisch | Burgenland, Oostenrijk
De druivensoort blaufränkisch is puur Oostenrijks, een druif gekenmerkt door
een kruidig en fruitig karakter. Helder robijnrood van kleur met een aromatische
geur, waarin vers rood fruit zoals wilde bessen en kersen domineren. De wijn heeft
nuances van gemalen zwarte peper en bourbon-vanille. Een aantrekkelijk glas
wijn met een zachte kruidigheid en een lange, fijne afdronk.

Weinbiet

8,00 (glas) - 40.00 (fles)
Classic | Pinot Noir | Pfalz, Duitsland
De rode wijn is gemaakt van het druivenras spätburgunder oftewel pinot noir.
De wijn heeft een mooie, zachte neus van heerlijk rijp fruit, zoals rode bessen
en cassis, en een zeer bescheiden kruidigheid. De smaak is licht en fruitig,
typisch voor een spätburgunder waarin tonen van bessen en cassis domineren.

Ciavolich

7,50 (glas) - 37,50 (fles)
Ancilla | montepulciano | Abruzzo, Italië
De rode wijn wordt gemaakt van het druivenras montepulciano en komt van
oude stokken die 25 jaar en ouder zijn. De druiven worden met de hand geoogst
en vervolgens gefermenteerd in roestvrijstalen tanks en gerijpt op fles, wat het
zijn kenmerkende fruitigheid geeft. De geur doet denken aan aardbeien en
pruimen. De smaak is fruitig met een aangename, maar opvallende zuurgraad
en zeer fijne tannine.

Bodega Rioja Vega

5,70 (glas) - 28,00 (fles)

Joven | tempranillo | Rioja, Spanje
Deze wijn heeft geen houtrijping gehad. Hij heeft een prettige geur van
rood fruit met een klein pepertje. Een soepele, fruitige smaak met fijne tannine
en een middellange afdronk. Gemakkelijk, maar wel helemaal compleet!

Rocca Maura

37,50 (fles)
Les Côtes Tradition Rouge | syrah, grenache en cinsault | Côtes du Rhône, Frankrijk
Een verleiding met pittige trekjes. Deze rode wijn uit de Rhône bestaat uit
de klassieke blend van syrah, grenache, cinsault en carignan. Aantrekkelijke
geuren van vers bosfruit en specerijen. De smaak is zeer zacht, met een goed
evenwicht tussen rood fruit en kruidige notities. Vol van smaak, aangenaam
sappig en rond in de afdronk.

Rode wijn

(vervolg)

Vignerons du Narbonnais

7,50 (glas) - 37,50 (fles)
Les Colimonts | merlot en cabernet sauvignon | Languedoc, Frankrijk
Een geslaagde blend van de druiven merlot en cabernet sauvignon. Ze bieden
samen een smaakvolle wijn met een diversiteit aan vruchtenaroma’s, van pruimen,
kersen en bosfruit. Daarnaast zijn specerijen als kaneel en vierseizoenenpeper,
gevolgd door aardse tonen die doen denken aan leder, te proeven. De wijn is in
aanraking geweest met hout, wat het nog iets meer body en een hint van rokerige
aroma’s geeft. De wijn is compleet, rond en fruitig en heeft een zachte tannine.

Valle de la Puerta

8,00 (glas) - 40,00 (fles)

Classico | malbec | La Rioja, Argentinië
Deze rode wijn is gemaakt van het druivenras malbec en wordt gevormd door
sappig bessenfruit in de neus. Dit wordt aangevuld met tonen van specerijen en
iets van noten. In de smaak lekker zwart fruit en aardse notities. Een fluweelzachte,
langgerekte afdronk.

Cantine Tinazzi

7,50 (glas) - 37,50 (fles)
Feudo Croce Megale | negroamaro | Puglia, Italië
Deze volle rode wijn heeft een intense geur van rijp rood fruit met een mooie
kruidigheid. Een zeer diepe en krachtige smaak van gestoofd bosfruit en ook nog
eens een zeer lange afdronk. De wijn wordt dan ook gemaakt van negroamaro
en staat bekend om zijn zondoorstoofde fruitkarakter.

Bodegas Alceño

40,00 (fles)

4 Mesas | Monastrell en Syrah | Jumilla, Spanje
Deze krachtige rode wijn wordt gemaakt van de druivenrassen Monastrell en Syrah.
De wijngaarden liggen tussen de 600 en 800 meter boven zeeniveau, waar de
druiven goed rijp worden.De wijn heeft een diep paarse kleur en een intense geur
van rijp fruit, specerijen, kaneel en vanille. De smaak is vol met bessenfruit en een
licht kruidige toon. Door de subtiele houtrijping van 4 maanden op nieuw Frans
en Amerikaans eiken vaten krijgt de wijn zachte ronding en een nuance van vanille.

Vive la Vie!

4,50 (glas) - 22,50 (fles)
Alcohol vrij | Merlot | Frankrijk
Een granaatrode alcoholvrije wijn met een expressief bouquet van rood fruit,
zwarte bessen en kersen. Hij is soepel en zijdeachtig, met een lange afdronk.

Dessertwijn
Vignerons Catalans

9,75 (glas)

Collection Série | Banyuls Grand Cru AOP | Roussilion, Frankrijk
Een diepe robijnrode kleur met koperen en bruine reflecties tekenen deze
dessertwijn in het glas. Een neus van complexe aroma’s als geroosterde noten,
gekonfijte en gedroogde vruchten, chocolade en gestoofd bosfruit. De smaak
wordt in balans gehouden door een aangename zoetheid, zijdezachte tannine
en een zoete afdronk.

Vignerons Catalans

9,75 (glas)

Collection Série | Muscat de Rivesaltes AOP | Roussilion, Frankrijk
Een fijne gouden kleur met groene reflecties. De neus is fris en elegant met
aroma’s van exotisch fruit en citroen gras. In de smaak is het licht en fris met
blijvende tonen van noten en nog meer exotisch fruit en vers geplukte druiven.

Weingut Muenzenrieder

6,50 (glas)
Heideboden Spätlese | sauvignon blanc en sämling | Burgenland, Oostenrijk
Deze kwalitatief hoogstaande, zoete witte wijn van Muenzenrieder heeft een
heldere, goudgele kleur en een zeer aromatische geur van exotisch fruit.
De smaak doet denken aan ananas en lychee, zoet maar met een verfijnde
zuurtegraad die smaakt naar citrusvruchten.

Weingut Muenzenrieder

6,50 (glas)
Spätlese | zweigelt | Burgenland, Oostenrijk
Een moderne en verrassende, zoete rode wijn gemaakt van het druivenras
zweigelt. Het heeft het Prädikat Spätlese, omdat de druiven voor deze wijn later
worden geoogst. Door dit proces krijgt het aanwezige vocht in de druif de kans te
worden omgezet in extra suikers. Dit resulteert in een romige, dikke structuur in de
wijn met veel rijp zwart fruit, chocolade en een heerlijke, smaakvolle nasmaak
met een stroperig karakter.

