Wijnkaart
MOUSSEREND
CHAMPAGNE | GRANDE RESERVE BRUT | ANDRE CLOUET | S.A.
PINOT NOIR | CHAMPAGNE | FRANKRIJK

€ 64,00

Deze champagne is zeer geschikt als aperitief en daarnaast heerlijk bij diverse
visgerechten en salades. Deze Champagne Brut Grande Réserve van Andre
Clouet heeft aroma’s en smaaktonen van appel, witte perzik, frambozen, toast en
brioche.

CAVA | RESERVA BRUT | FERMI BOHIGAS | S.A.
XAREL-LO, MACABEO, PARELLADA | CATALUNYA | SPANJE

€ 34,00

Heerlijk als aperitief, bij oesters, schaal- en schelpdieren en salades met gerookte
zalm. Deze Cava Brut van Fermi Bohigas heeft aroma’s van peer, nectarine,
amandel en toast. In de mond een verfrissende zachte mousse.

PROSECCO | ROSE BRUT | RUGGERI | 2020
PINOT NERO, PINOT BIANCO, CHARDONNAY | VENETO | ITALIË

€ 39,00

Deze Rosé Argeo Spumante van Ruggeri heeft aroma’s en smaakkarakteristieken
van rijp rood fruit, perzik, abrikozen en rode bessen. In de afdronk zacht en droog.
Heerlijk als aperitief en te combineren met charcuterie, diverse pasta’s en wit vlees.

WITTE WIJNEN
BRAMITO DEL SELLA | ANTINORI | 2019/2021
CHARDONNAY | UMBRIË | ITALIË

€ 56,00

Een vol-fruitige wijn met zuiver Chardonnay karakter, tropisch fruit en dan vooral
ananas, mooie vanilletonen en wat toast. De elegante en zachte smaak met
mineralen heeft een mooie balans, een schitterende structuur en delicaat hout in
de afdronk. Stevig genoeg om goed samen te gaan met vis en licht vleesgerechten.

SAINT-VERAN | LES CLIMATS | DOMAINE PONCETYS | 2020
CHARDONNAY, BOURGOGNE, FRANKRIJK

€ 41,00

Heerlijk te combineren met salades, garnalen, kreeft, gerookte zalm en
kipgerechten. Deze Saint-Véran is geconcentreerd en heeft een rijp fruitkarakter.
Smaken die doen denken aan citrusfruit zoals sinaasappel en mandarijn met
daarnaast lichte tonen van perzik, ananas en honing.

SANCERRE | DOMAINE DU NOZAY | 2021
SAUVIGNON BLANC | LOIRE | FRANKRIJK

€ 58,00

Ideale begeleider van diverse visgerechten en salades. In de neus uitbundige
aroma's van peer en bloesem (seringen). Een volle ronde smaak, knisperend
droog met tonen van anijs, kruisbessen, grapefruit en mineralen.

GRUNER VELTLINER | FRANCISCUS | SALOMON UNDHOF | 2021
KREMSTAL, OOSTENRIJK

€ 36,00

Deze Grüner Veltliner is bedoeld om jong te drinken en is zuiver en verfrissend. In
het glas een lichtgele kleur en aroma’s van citrus, groene appel, peer en nectarine.
Heerlijk als aperitief, bij oesters of lichte salades met vis en gegrilde groenten.

POUILLY-FUISSE | SUR LA ROCHE | DOM. DE CHT. DE VERGISSON | 2019
CHARDONNAY | BOURGOGNE | FRANKRIJK

€ 57,00

Heerlijk als aperitief, bij gerookte zalm, romige kazen, visgerechten. Deze PouillyFuissé van Domaine du Château de Vergisson heeft aroma’s van rijp geel fruit,
fijne zuren en mineraliteit.

CHABLIS | CUVÉE ANTOINE | DOMAINE DE PISSE-LOUP | 2020
CHARDONNAY | BOURGOGNE | FRANKRIJK

€ 35,00

Deze Chablis van Domaine de Pisse-Loup heeft aroma’s en smaaktonen die doen
denken aan wit fruit zoals appel, peer en witte perzik. Een zuivere Chablis met
grote concentratie. Heerlijk als aperitief of bij oesters, garnalen en andere
zeevruchten.

MUSCADET LES VIGNES DU BOURG | DOMAINE JULIEN BRAUD | 2021
MELON DE BOURGOGNE | LOIRE | FRANKRIJK

€ 35,00

Deze Muscadet van Julien Braud is een Muscadet op zijn best. Toegankelijk en
puur, met citrus, florale tonen en in de afdronk proef je de zilte zee, zo typerend
voor een Muscadet. Perfect voor aperitief en ontzettend goed te combineren bij
sardientjes, fruits de mer, oesters en mosselen.

ROSÉ
ROSELINE PRESTIGE | 2021
CINSAULT, GRENACHE / SYRAH| PROVENCE | FRANKRIJK

MAGNUM

€ 52,00
€ 98,00

Mooie, heldere bleek zalmroze kleur. De neus combineert tonen van gele perzik,
citrus en vlierbloesem. De smaak heeft finesse, elegantie en frisheid kortom wat
u van een top roséwijn uit de Provence mag verwachten.

WHISPERING ANGEL | CHATEAU D’ECLANS | 2020
GRENACHE, SYRAH | PROVENCE | FRANKRIJK

€ 47,50

Prachtige rosé met een aromatisch bouquet, uitblinkend in mineraliteit en
elegantie. Een verfrissend mooi glas wijn, breed en rijk met een lichte kruidigheid.
Intense smaak met aroma’s van abrikozen, rode bessen en aardbeien. De rosé
dankt zijn naam aan het kapelletje op het landgoed waarop de muur twee
fluisterende engelen zijn afgebeeld.

RODE WIJNEN
MALBEC RESERVA | BODEGA NORTON | 2019
MENDOZA | ARGENTINIË

€ 39,50

Diepe rode kleur met een paarse tint. Sappige en elegante wijn met in de geur
complexe aroma’s van rijp zwart fruit, viooltjes en tabak. De smaak is rond en
vlezig, geconcentreerd en heeft een goede structuur. De afdronk is harmonieus en
lang. Bij uitstek geschikt voor kruidige roodvlees gerechten en pasta gerechten.

CHIANTI CLASSICO | RISERVA | ANTINORI MARCHESE | 2019
SANGIOVESE, CABERNET SAUVIGNON | TOSCANE | ITALIË

€ 79,00

Deze 'adellijke' Chianti Classico Riserva is afkomstig van het beroemde Tenuta
Tignanello. Mooi bij gerechten met rood vlees (zowel gegrild als gebakken). Zeer
intense robijnrode kleur met paarse highlights. Zeer rijpe fruitaroma’s van divers
rood fruit, zoals kersen, frambozen en rode bessen, samen met tonen van zoethout
en vanille. Ronde fruitige smaak met een aanhoudende afdronk vol stevige
tannines.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA | CLASSICO | AZ. AG. ZENATO 2019
CORVINA, RONDINELLA | VENETO | ITALIË

€ 69,00

Ontzettend goed de combineren met geroosterd en gegrild vlees, wildgerechten
en oude kazen. Deze Amarone della Valpolicella van Zenato is het juweeltje van
de productlijn, een prachtige wijn met een enorme rijkheid en majestueuze
smaken. Door de buitengewone balans van alle componenten laat een Amarone
zich uitstekend wegleggen en kan het lang bewaard worden.

LALANDE DE POMEROL, CHATEAU BOURSEAU 2012
MERLOT, CABERNET FRANC | BORDEAUX | FRANKRIJK

€ 49,00

Deze Lalande de Pomerol heeft op de neus rood fruit, zoals aardbeien, kersen,
frambozen en een lichte kruidigheid van laurier, vanille en zoethout. De smaak is
vol en fluwelig, evenwichtig en soepel. Heerlijk te combineren met rood vlees,
stoofvlees.

RIOJA | RESERVA BERONIA | 2017
TEMPRANILLO, GRAZIANO, MAZUELO | RIOJA | SPANJE

€ 53,00

Prachtig te combineren met diverse vleesgerechten, wild en kazen. Diepe
granaatrode kleur. Verleidelijk en complex bouquet met aroma’s van zwart fruit,
naast zoete specerijen, zoals kaneel en vanille, en mineralen. Elegante en goed
gebalanceerde smaak, met zijdezachte sensaties waarin rijpe fruitaroma’s worden
gecombineerd met mint, cacao en tabak.

SANTENAY 1E CRU BEAUREPAIRE | DOMAINE JEAN-MARC VINCENT | 2018 € 79,00
PINOT NOIR | BOURGOGNE | FRANKRIJK
Elegante pinot noir uit de Bourgogne. Heldere robijn rode kleur. In het bouquet zijn
de aroma’s van rood fruit, framboos, rode bes en aardbei terug te vinden. Met een
subtiele hint van cederhout en eik. Heerlijk bij wild, gevogelte, rund- en kalfsvlees.

