Witte Wijnen
Les Estines Vin de Pays d’Oc 2019 12.5% €5.20/€26.00
Spannende wijn uit de Languedoc. Chardonnay(70%) en Viognier(30%) samen
is volgens velen de ideale druifcombinatie voor witte wijn en zorgt voor zachte
aroma's van paardenbloemen. De smaak is rijk en weelderig met tonen van
exotisch fruit en toch voldoende fris in de afdronk.

Quinta da Espiga Branco 2019 12.5% €5.20/€26.00
Deze Vinho Regional Estremadura is een soepele Portugese wijn waarin fernão
pires, vital, arinto, seara nova en sauvignon blanc harmonieus zijn verwerkt. De
wijn heeft een exotische neus met tonen van citrus en mango, is verrukkelijk
sappig, licht kruidig en smaakt naar rijp fruit met een lekkere lange afdronk.

Primavoce Salento 2019 12% €5.40/€27.00
Sauvignon Blanc en Malvasia geven deze wijn een explosie aan spannende
geuren. Muskaat, appel, peer, honing en een mooie zilte bries. De smaak is
levendig met een mooie lange, een beetje vettige afdronk.

Bolla Pinot Grigio delle Venezie 2019 12.5% €5.60/€28.00
Imposante structuur, fris, mooi in balans. Groen kruidige droge zachte wijn met
fruitaroma's als citrus, peer en meloen. Ronde lange afdronk, hint van peper.

BeauVignac Viognier 2019 13.0% €5.80/€29.00
Prachtige droge witte wijn uit de Languedoc-Roussillon met aroma’s van perzik,
abrikoos, appel en viooltjes vermengd met een toets van honing en steen. Fijne
mineralen en een complexe afdronk.

Mayschoss Altenahr Blanc de Noir 2019 12.5% €5.80/€29.00
Uit Rheinland-Pfalz. Witte wijn van rode druif 100% Spätburgunder Feinherb.
Framboos, acaciahoning, margrietjes, aardbei en een filmend zoetje met
verfijnde zuren. Iets mollig.

Kobal Sipon/Furmint 2019 13.5% €5.80/€29.00
Krachtige wijn uit Ptuj in het bijzondere wijnland Sloveniё. De lokale Sipon druif
staat bekend om de dessertwijnen. Deze droge wijn is fruitig en kruidig met
een licht rond zoetje. Citroentaart, ananas, abrikoos. In de afdronk iets vettig
en mondvullend.

Topf Green Grüner Veltliner 2019 12.5% €6.20/€31.00
Sinds 1751 is het Weingut Topf familiebezit. De wijn is peperig en kruidig, een
typische, lichte jonge Grüner Veltliner, licht prikkelend. Een aangename droge
frisse fruitige en gemakkelijk drinkbare wijn met een vleugje viooltjes.

Karl Pfaffmann Riesling Silberberg Trocken 2019 12.5%
€6.20/€31.00
Kraakheldere strakke Riesling. Uitbundig in de geur. Citroensorbet, bloesem,
Granny Smith appel en witte perzik. Elegante fris droge smaak met een
aangenaam zuurtje. De lange afdronk is stuivend, soepel en goed in balans.

Domaine Michel Girard et Fils Sancerre Blanc, Loire, France
2018 13% €7.80/€39.00
Deze schone klassieke wijn heeft een stuivend bouquet met zuivere Sauvignon
Blanc kenmerken als groene appel en buxus verrijkt met bloemengeuren, een
vleugje specerijen en een sappige frisse maar ook iets getoaste afdronk.

Domaine des Moirots Montagny 1er cru 2017 12.5% €8.40/
€42.00
Top Chardonnay(100%) uit de Bourgogne met Premier Cru vermelding. Het
domein bevindt zich in de Cote Chalonnaise, waar het gemiddeld net even
ietsje warmer is. Het maakt deze Cru van dit oude familiebedrijf elegant en
complex met aroma’s van limoen, lindebloesem en amandelschaafsel. In het
smaakpalet een fijne zuurgraad met daarbij mineralen en licht tropisch fruit.

Rode Wijnen
Espiga Quinta da Espiga tinto 2019 13% €5.20/€26.00
Uit Estremadura, Alenquer met eeuwenoude wijndomeinen. Castelão, Tinta
Miúda, Touriga Nacional en Tinta Roriz; druiven bekend van Port, geven hier
een diep rode kleur met rijpe fruitaroma’s. Aangename houttonen door
gedeeltelijke rijping op eikenhout. De wijn is vol, sappig en rijk.

Chȃteau Vaugelas Corbière Cuvée Prestige 2018 13.5%
€5.40/€27.00
Een AOC Corbières (Languedoc-Roussillon) van Grenache, Syrah en Vieux
Carignan. Door de Carignan ontstaat een krachtige wijn, die in z’n jonge jaren
fruitig is, maar ook aards met iets tabak en cassis. Sappig, vol en rondborstig.

Ripasso Le Preare Valpolicella Classico Superiore 2018 13.5%
€5.60/€28.00
Wijngebied ten noordwesten van Verona in het Valpolicella Classico gebied
met vulkanische bodem en klei en leisteen. Voor Ripasso is de tweede
fermentatie van de jonge Valpolicella in een most van warme geperste schillen
van Amarone of Recioto kenmerkend . Met als resultaat de volle smaak van
most en pruimenjam, donker fruit, rijpe kersen, kruiden en chocolade.

Topf - Zweigelt Strassertal 2015 13% €5.80/€29.00
Dieprode Blauer Zweigelt uit het Strassertal in Oostenrijk. Hans Topf laat deze
wijn drie maanden op grote eiken vaten rijpen, waardoor deze wijn de zachte
kersengeur met lichte tonen van gebrande koffie, bessen en paddenstoelen
nog meer kan ontplooien. Verfijnde zachte zuren.

La Tour Coste Côtes du Rhône 2015 13.5% €6.20/€31.00
Deze soepele volle wijn komt uit het Noordelijk Rhône gebied. De druiven
worden geoogst op 5 verschillende terroirs met oude stokken. Deze rijke wijn is
vol fruitig en gestructureerd dankzij de Syrah, en kruidig en aromatisch door de
Grenache. Tezamen met Mourvèdre zorgen zij voor een prachtige balans.

Chateau Bénitey Saint Emilion Grand Cru 2016 14.0%
€6.40/€32.00
Château Bénitey uit Libourne, ten noordoosten van Bordeaux, nabij de rivier
Dordogne. De wijngaard is gelegen op een plateau van kalksteen en klei lagen.
De wijn heeft een plezierige dikte, mooie structuur, elegante stijl met zwoel rijp
fruit, jam, vijgen zachte tannines, iets rokerig en al fraai in balans.
Druivensoorten: Merlot en Cabernet Franc.

Cesare Pavese Barbaresco 2015 14% €6.80/€34.00
100% Nebbiolo uit de prachtige wijnstreek Piemonte. Elegante fijne aroma’s
met hints van viooltjes, kersen, bramen, perzik en het typische ‘Barbaresco
terroir’ met een rijke fluweelachtige smaak en een eindeloze lengte.

Domaine des Moirots, Givry 2014 12.5% €7.80/€39.00
Domaine des Moirots is een familiebedrijf van Christophe Denizot met een
mooie collectie Chardonnnay en Pinot Noir. Pinot Noir uit appellation Givry zijn
elegant en hebben een kersachtige fruitigheid. Ze kunnen lang bewaard
worden. Bij het ouder worden krijgen ze een kruidige en aardse toets.

Baron De Ley Reserva Rioja 2015 13.5% €7.80/€39.00
Krachtige Spaanse Reserva, 20 maanden gelagerd op nieuwe Amerikaans eiken
vaten en 24 maanden kelderrust op de fles zorgt voor veel smaakevolutie. Het
resultaat is een sappige en kruidige wijn met een mooie balans van
geconcentreerd rijp fruit (pruim, bosbessen, kersen) en fijne tannines.

Kobal blaufränkisch 13.0% 2018 €8.20/€41.00
Traditionele Sloveense wijn van de mergelhellingen van Haloze, die behoort tot
de top 10 beste wijnen van het land. Stokken tenminste 35 jaar oud. 16
maanden op Sloveens eikenhout. Donker robijn kleurig, tonen van chocola,
leer, framboos en zwarte moerbei. Rijk fluwelig mondgevoel.

Les Granges Des Domaines Edmond de Rothschild 13.5%
2016 €8.80/€44.00
Haut Medoc, Bordeaux. Merlot, Cabernet Franc en Cabernet Sauvignon.
Zeer krachtige vlezige wijn. Cederhout, vanille, paddenstoelen, braam, cassis,
drop en anijs. Voor de liefhebbers van de echte Grand Chateau de Bordeaux.

Rosé Wijn
Chateau Captitoul Oros Rosé 2019 12.5% €5.40/€26.00
Heldere verfijnde wijn uit de Languedoc met aroma’s van rood fruit, bloesem,
grapefruit en lychee. Delicaat kruidig. Rijping op Frans eiken geeft intensiteit.

Mirabueno Organic Bobal Rosado 2019 13.5% €5.40/€27.00
Spanje, La Mancha, Bilbao, een fris fruitige droge wijn met tonen van verse bes,
aardbei en indrukken van rozenblaadjes. Soepel mondgevoel.

Zoete Witte Wijn
Drostdyhof Adelpracht, Chenin Blanc, 2017 €5.20/€26.00
Zuid Afrika, Chenin Blanc. Een zoete, stro gele, rijpe volle wijn met tonen van
bloemen en excotisch fruit.

Port & Sherry
Graham’s 6 Grapes 19.5% € 4.20
Graham’s 10Yr 20% € 4.60
Reestlander Muscat; Muscat Blue 2015 19% €4.60
Pedro Ximenez sherry 17.5% € 4.60

Pineau des Charentes
Chateau Montifaud maakt naast mooie Cognac ook Vieux Pineau des
Charentes. Deze bestaat uit Cognac en druivensap samen jaren gerijpt in een
eiken vat. Het is de meest gedronken drank in het Franse Cognacgebied. De
toevoeging Vieux betekent dat het tenminste 10 jaar oud is.

Pineau Chateau Montifaud Blanc 18% € 4.40
Pineau Chateau Montifaud Rouge 18% € 4.40

