WIJNKAART
De wijnkaart vertelt u over ons wijnassortiment. De wijnen zijn oplopend gepresenteerd van de lichtere wijnen
naar de stevigere en complexere wijnen. Tevens bieden wij wijnen per glas, zo is er voor ieder wat wils!
Zin in iets heel anders dan wijn? Vraag naar de cocktailkaart voor onze Cocktails en gin tonics.

MOUSSEREND

PRUNOTTO ROERO ARNEIS		

40,-

Arneis / Piemonte - Italië

VILARNAU CAVA BRUT RESERVA

6,50

Macabeo - Parellada - Xarel-lo / Penedes - Spanje

35,-

Een volle maar tegelijkertijd frisse smaak waar de zuren en
het rijpe fruit in perfecte balans zijn met elkaar.

Frisse mousserende wijn met een fruitige geur en fijne mineraliteit.
Lichte tonen van citrus, groene appels en een vleugje anijs.

PAUL JABOULET AÎNÉ PARALLÈLE 45 BLANC		

NICOLAS FEUILLATTE BRUT RÉSERVE

Frisse, elegante wijn met een goede structuur en een mooi zuurtje
en wat mineralen in de afdronk.

60,-

Chardonnay - Pinot Meunier - Pinot Noir / Champagne - Frankrijk

Deze zachte en rustige Champagne heeft geen grote mond,
omdat hij weet wie hij is.

NICOLAS FEUILLATTE BLANC DE BLANCS		
Chardonnay, Pinot Noir / Champagne - Frankrijk

35,-

Bourboulenc - Marsanne / Rhône - Frankrijk

BOSCHENDAL CHARDONNAY PINOT NOIR		

38,-

Chardonnay - Pinot Noir / Franschhoek - Zuid-Afrika

80,-

100% Chardonnay druif. Liever, zachter en toegankelijker.
Vintage 2006 zacht!

Houttonen geven een elegante en lichte kruidige smaak aan
deze originele blend gemaakt van 2 ‘champagne’ druiven

OLIVIER LEFLAIVE RULLY 1ER CRU		

55,-

Chardonnay / Bourgogne - Frankrijk

Een wijn met elegantie en finesse. Tonen van witte bloemen,
honing en citroengras.

CHATEAU STE. MICHELLE RIESLING		

WITTE WIJNEN
TORMARESCA PAIARA BIANCO

4,50

24,50

Bombino - Chardonnay / Puglia - Italië

Klassieke Washington State Riesling met in de geur en smaak
sappige aroma’s van rijpe perzik en subtiele tonen van mineralen.

PAZOS DE LUSCO ALBARINO		

Aroma’s van wit fruit en perzik met licht florale tonen.
Zeer zachte, frisse smaak met een mooie zuurbalans.

Sauvignon Blanc - Sémillon / Franschhoek - Zuid-Afrika
Kruiden en tropisch fruit met tonen van kalk en vijgen leiden
naar een harmonieuze smaak met een afdronk vol mineralen.

VERGELEGEN CHARDONNAY		

BERONIA RUEDA VERDEJO

6,-

32,-

5,50

30,-

5,-

28,-

Fris + zuurtje + citrus + venkel = verdejo!

67,-

Chardonnay / Domaine Du Castel - Ramat Raziel - Judean Hills - Israël
Een prachtige Israëlische witte wijn met de allure van een
échte witte Bourgogne.

Alles wat je schoonmoeder niet is: lief, zacht,
aardig, fruitig en makkelijk in de omgang.

ANTINORI CERVARO DELLA SALA		
7,50

42,-

8,-

45,-

Chardonnay-Gewürztraminer / Trentino - Dolomiti - Italië
De romigheid en het fruitige in de wijn sust de spiceness
op uw tong. Als een salaris aan het eind van de maand...

ANTINORI BRAMÌTO DEL CERVO

Lange, volle en elegante smaak met een perfecte integratie van
fruit en delicate houttonen.

BLANC DU CASTEL		

Viognier / Rhône - Frankrijk

BOSSI FEDRIGOTTI VIGN’ASMARA

40,-

Chardonnay / Stellenbosch - Zuid-Afrika

Verdejo / D.O. Rueda - Spanje

PAUL JABOULET AINE VIOGNIER

42,-

Albariño / Rias Baixas - Spanje

Intense wijn met een puur karakter en een levendige frisheid.
Droge smaak met tonen van citrus en grapefruit.
Vol, zacht en rond.

BOSCHENDAL 1685 GRANDE CUVÉE

38,-

Riesling / Washington State - Verenigde Staten

70,-

Chardonnay - Grechetto / Umbrië - Italië

Een rijke, elegante Chardonnay van wereldklasse met een
kenmerkende mineralige afdronk. Deze superwijn kan de
strijd aan met een prachtige Bourgogne en is complex door
de houtlagering. Heerlijk!

Chardonnay / Umbrië - Italië

ROSÉ

Fruitig met een zuiver Chardonnay karakter, tropisch fruit
en dan vooral ananas, mooie vanilletonen en wat toast.

ESTERHÁZY GRÜNER VELTLINER CLASSIC		

35,-

Grüner Veltliner / Burgenland - Oostenrijk

Sauvignon Blanc / Marlborough - Nieuw-Zeeland
Typische geuren van fris tropisch fruit,
smaak van rijp fruit, meloen en peer.

5,-

28,-

Cabernet Sauvignon - Merlot - Shiraz / West Kaap - Zuid-Afrika

Een frisse neus en exotische aroma’s van appel, peer en grapefruit,
aangevuld met kruidige pepertonen. Een genot om te drinken.

JACKSON ESTATE SHELTER BAY		

BOSCHENDAL THE ROSE GARDEN

De smaak is mooi in balans. Een zachte en sappige smaak
met aroma’s van wilde bessen, rijpe aardbeien en wat eikenhout.

38,-

CHATEAU D’ESCLANS WHISPERING ANGEL		
Grenache - Rolle - Cinsault / A.C. Cotes de Provence / Frankrijk

Dé griskleurige rosé is vol van mineraliteit en elegantie.
Abrikozen, rode bessen en aardbei op niveau.

42,-
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LAPOSTOLLE CARMENÈRE CUVÉE ALEXANDRE		

RODE WIJNEN
TORMARESCA PAIARA ROSSO

4,50

24,50

Cabernet Sauvignon - Negroamaro / Puglia - Italië
Heerlijke geur met donkere en roodfruit-aroma’s, pruimen
en wat ‘spicy’-tonen. Zachte smaak, maar rijk van structuur.

SANTA RITA GRAN HACIENDA PINOT NOIR

5,-

28,-

PETIT CASTEL		
8,-

42,-

Merlot - Sangiovese - Shiraz / Toscane - Italië

5,50

30,-

Garnacha - Tempranillo / D.O.C.A. Rioja - Spanje

6,-

32,-

Shiraz / Franschhoek - Zuid-Afrika

6,50

38,-

Malbec / Mendoza - Argentinië

PRUNOTTO BAROLO		

70,-

Nebbiolo / Piemonte - Italië

ESTERHAZY ZWEIGELT CLASSIC

TORMARESCA BOCCA DI LUPO		
Aglianico / Puglia - Italië

59,-

DESSERTWIJN

Zeer aangename wijn, dankzij de elegante stevigheid
en de zachte tannines. Kersen, zwarte bessen en een hint
van nougat.

Pinot Noir / Bourgogne - Frankrijk
Een klassieker met zijn voeten stevig op de grond.

PAUL JABOULET AÎNÉ PARALLÈLE 45 ROUGE		

35,-

Een heerlijke Cotes du Rhone vol drop, rood fruit en een
zachte houttoon.

4,50

Chardonnay - Grüner Veltliner / Mendoza - Argentinië

In deze elegante dessertwijn worden het zoete fruit en de
gebalanceerde zuurgraad prachtig met elkaar gecombineerd.

PEDRO XIMÉNEZ		
42,-

90,-

De absolute topwijn van Tormaresca. Zorg, passie en kwaliteit,
dat zijn de kenmerken van de Bocca de Lupo. Zeer beperkt beschikbaar.

BODEGA NORTON COSECHA TARDÍA LATE HARVEST

Grenache - Shiraz / Rhône - Frankrijk

CHÂTEAU STE. MICHELLE SYRAH		

110,-

Cabernet Franc - Cabernet Sauvignon - Sangiovese / Toscane - Italië

35,-

Zweigelt / Burgenland - Oostenrijk

OLIVIER LEFLAIVE SANTENAY		

ANTINORI TIGNANELLO		
Echt alles zit in deze wijn, veel gerijpt rood fruit, zoethout en een
lange, lange afdronk.

De kenmerkende aroma’s voor een Malbec! Sappige,
elegante wijn met aroma’s van rijp zwart fruit,
viooltjes en tabak.

Heerlijk vol rood fruit in neus en smaak gevolgd door wat
tonen van hout. Zachte smaak met een zwoele afdronk.

40,-

Piemonte op zijn best! Elegante smaak met een ideale balans tussen
het fruit, de zuurgraad en tannines.

Een heerlijk kruidige en peperige wijn. Royaal rood fruit,
zwarte bessen en tonen van zwarte peper.

Cinsault - Grenache - Mourvedre - Shiraz - Viognier /
Washington State - Verenigde Staten

VERGELEGEN CABERNET SAUVIGNON - MERLOT
Cabernet Sauvignon - Merlot / Stellenbosch - Zuid-Afrika
Aroma’s van donkere pruimen, zwarte bessen, bramen,
koffie, specerijen en hout.

Een zachte rioja. En opmerkelijk in balans qua,
fruit, kruid, hout en chocolade.

BODEGA NORTON MALBEC RESERVA

55,-

Cabernet Sauvignon - Merlot - Cabernet Franc - Malbec - Petit Verdot /
Domaine Du Castel - Ramat Raziel - Judean Hills - Israël

Klassieke Bordeaux blend. Stevig en gestructureerd. Donker fruit,
kersen en pruimen in de smaak. Mooi in balans met zachte tannines.

Zo hoort een Chianti Classico te smaken, veel donker fruit,
goede zuren en een mooie zachte afdronk.

BOSCHENDAL 1685 SHIRAZ

42,-

Cabernet Sauvignon - Shiraz - Tintilla de Rota - Petit Verdot /
Vino de la Tierra Cadiz - Spanje
De Shiraz en Cabernet Sauvignon zorgen voor een mooie
harmonieuze wijn, vol gerijpt fruit.

Zacht, fris, rood fruit en vanille.
Met andere woorden: Vrolijk.

BERONIA CRIANZA

Volle en rijke wijn. Expressieve geur met intense aroma’s van rijp
zwart fruit, specerijen, waaronder zwarte peper en bittere chocolade.

FINCA MONCLOA		

Pinot Noir / Central Valley - Chili

ANTINORI PÈPPOLI

45,-

Carmenere - Merlot / Central valley - Chili

Gonzales Byass / Jerez de La Frontera / Spanje

Deze zoete sherry met tonen van rozijnen en vijgen
is zo ambachtelijk als moeders huisgemaakte appelmoes.

6,50

