WIJNKAART
BUBBELS
										

glas
fles
1. Cava Brut, Vilarnau, D.O. Cava, Penedès, Spanje		
€ 5,50 € 28,50
Druiven: Macabeo, Parellada & Xarel.Lo
			
Frisse mousserende wijn met een fruitige geur met een fijne mineraliteit, lichte tonen van
citrus, groene appels en een vleugje anijs. Zachte mousse en de smaak is fruitig en droog met
een milde zuurgraad en een aangenaam zachte afdronk met wat kruiden.
	
  

2. Nicolas Feuillatte, Brut Reservé, A.C. Champagne, 			
Champagne, Frankrijk

€ 39,00

Druiven: Chardonnay, Pinot Noir & Pinot Meunier
De mousse is zeer verfijnd, delicaat en fluweelzacht. In het veelbelovende bouquet aroma’s
van wit fruit en diverse specerijen. Zacht, frisse aanzet. In de elegante smaak worden aroma’s
van citrusvruchten gecombineerd met iets van appel. Gevolgd door een lange afdronk met
opvallend frisse zuren.
	
  

WITTE WIJNEN										

											 glas
fles
3. Chenin Blanc, Culemborg, Weskaap, Zuid-Afrika
€ 3,25 € 17,50
Druif: Chenin Blanc
De geur heeft een intens en fruitig karakter met aroma’s van gele perzik, ananas, passiefruit
en honingmeloen. Makkelijke en droge smaak met een lenteachtige frisheid, een prettige dosis
fruit, een levendige zuurgraad en een fruitige afdronk.

	
  

WIJNKAART
PORTWIJNEN

												 glas
21. Fine White, Quinta do Noval, Douro, Portugal 			
€ 4,00
Druiven: Malvasia Fina, Gouveio, Rabigato &Códego
Uitermate zacht, de geur is aromatisch en doet denken aan muskaat, gedroogde blanke
rozijnen en vlierbessen. De warme smaak heeft een zachte finale met impressies van
kastanjehout en zuidvruchten.
	
  

22. Fine Ruby, Quinta do Noval, Douro, Portugal 			

€ 4,00

Druiven: Touriga Nacional, Tinta Barroca &Touriga Francesca
De geur biedt primair het fruit van de druiven. In de smaak aroma’s van zwarte bessen,
rozijnen en zuidvruchten.
	
  

23. Colheita 1997, Quinta do Noval, Douro, Portugal 			

€ 7,95

Druiven: Touriga Nacional, Touriga Franca &Tinta Roriz
Complexe neus met aroma’s van vers fruit. Rijke en sappige smaak met een zijdezachte
textuur en exotische smaken zorgen voor een mooie lange afdronk.
	
  

24. Black, Quinta do Noval, Douro, Portugal 					

€ 5,50		

Druiven: Touriga Nacional, Tinta Cao &Touriga Francesca
Toegankelijk en ongecompliceerd, kruidig met tonen van zwarte kersen en zoete specerijen.
Mooie structuur en een ronde finale.
	
  

WIJNKAART
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18. Tignanello, Antinori, I.G.T. Umbria, Umbrië, Italië
		
€ 85,00

Druiven: Sangiovese, Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc
Zeer bijzonder met in de geur complexe en harmonieuze aroma’s van rijpe kersen, vanille,
chocolade, viooltjes, zoethout en hout. De smaak is mondvullend en fluweelzacht met
een complexe structuur en kent rijp fruit, zachte tannines en fraaie zuren. In de lange en
aanhoudende afdronk aroma’s van chocolade en citrusvruchten met mooie ronde tannines.
Optimale kwaliteit van begin tot het einde; een gedistingeerde Toscaanse rode wijn!
	
  

DESSERTWIJNEN

												 glas
19. Small HiLL Trockenbeereneauslese, Leo Hillinger,			
€ 6,50
Burgenland, Oostenrijk 		
Druiven: Chardonnay & Welschriesling
Goudgele kleur met briljante reflecties. Een frisse en subtiele Trockenbeerenauslese
met in de geur en smaak aroma’s van perzik, sinaasappel, honing en rozijnen.

	
  

20. Vin d’Or, Boschendal, Franschoek, Zuid-Afrika				

€ 5,50		

Druiven: Chenin Blanc, Viognier, Roussanne & Grenache Blanc
Heerlijk zoet met in de geur tonen van gebakken rode appels, ananas, citrusfruit, vanille en
kamperfoelie. De geconcentreerde smaak is een enorme fruitexplosie, mooi in balans.
Prachtige zoete afdronk, maar met frisse citrustonen.

	
  

WIJNKAART
SPECIALS										
WIT												 fles
15. Les Deux Rives, Olivier Leflaive, A.C. Chablis, Chablis, Frankrijk
€ 38,50

Druif: Chardonnay
Een goede Chablis wordt gekenmerkt door minerale tonen in geur en smaak. Dus ook in deze
zeer goed gemaakte wijn. Daarbij een verfrissend karakter en tonen van honing die het geheel
completeren.
	
  

16. Cervaro della Sala, Antinori, I.G.T. Umbria, Umbrië, Italië

€ 65,00
Druiven: Chardonnay & Grechetto
Deze superwijn kan de strijd aan met een prachtige Bourgogne en is complex door de
houtlagering. In de intense geur tonen van witte bloemen naast wat vuursteen. De minerale
sensaties in de smaak passen perfect bij het citrusfruit en de houttonen. Zeer lange afdronk
met een mineralig karakter die door de Grechetto-druif wordt ingebracht.
	
  

ROOD
17. Pinot Noir, Olivier Leflaive, A.C. Bourgogne, Bourgogne, Frankrijk

€ 35,75

Druif: Pinot Noir
De bodem van klei en kalksteen is ideaal voor de Pinot Noir druif. Mede door deze bodem krijgt
deze wijn een echt Bourgondisch karakter. De typische kleur wordt gecombineerd met een
zachte, sappige smaak die ook rond en fris van karakter is. In de afdronk zachte tannines.
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11. Lanoy Cabernet Sauvignon Merlot, Boschendal, 		
€ 4,00 € 22,50
Franschhoek, Zuid-Afrika			

Druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc & Malbec
In de geur en smaak een uitbarsting van rijk rood en zwart fruit; van moerbeien tot zwarte
Bessen. Vervolgens komen zachte en ronde tannines met discrete minttonen en wat pittige
specerijen naar voren.
	
  

					

					
glas
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12. NèPriCa, Tormaresca, I.G.T. Puglia, Puglia, Italië 		
€ 4,75
€ 27,50
Druiven: Negroamaro, Primitivo & Cabernet Sauvignon
In het bouquet een brede geur met aroma’s van divers rood fruit, zwarte kersen en lichte tonen
van viooltjes. Soepele aanzet, smaakvol, sappig en levendig. De wijn is zacht, fruitig, goed
gebalanceerd en heeft rijpe tannines.
	
  

13. Stimson Estate Cellars Merlot, Stimson Estate Cellars,
Washington State, Verenigde Staten

€ 5,00

€ 28,50

Druiven: Merlot, Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc 						
Washington State staat bekend om zijn zeer smaakvolle en ‘award-winning’ Merlotwijnen.
Zeer toegankelijke Merlot met aroma’s van frambozen en kersen. In de afdronk wat vanille en
getoaste tonen.
	
  

14. Malbec Reserva, Bodega Norton, Mendoza, Argentinië 		

€ 31,00		

Druif: Malbec 									
Sappige en elegante wijn met in de geur complexe aroma’s van rijpe zwart fruit, viooltjes en
tabak. De kenmerkende aroma’s voor een Malbec dus! De smaak is rond en vlezig met een
grote concentratie en een goede structuur. De afdronk is harmonieus en lang.

	
  

WIJNKAART
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8. Blanc de Noir, Culemborg, Weskaap, Zuid-Afrika			
€ 3,25 € 17,50
Druiven: Shiraz & Pinotage
In de aangename geur aroma’s van rode bessen en meikersen.
De smaak kent een elegante balans van rood zomerfruit met een mooie frisdroge afdronk.

	
  

9. Whispering Angel, Château d’Esclans, 					
A.C. Côtes de Provence, Provence, Frankrijk		

€29,50

Druiven: Grenache, Cinsault, Vermentino, Tibouren, Syrah, Carignan & Mourvèdre
Mooie rosé die uitblinkt in mineraliteit en elegantie. Een mooi glas wijn, elegant, breed en rijk
met een mooie frisheid en lichte kruidigheid. Intense smaak met aroma’s van abrikozen,
rode bessen en aardbeien.
	
  

RODE WIJNEN

											 glas
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10. Cape Red, Culemborg, Weskaap, Zuid-Afrika			
€ 3,25 € 17,50

Druiven: Cabernet Sauvignon, Cinsault & Ruby Cabernet
Sappige geur en smaak met aroma’s van zwarte bessen en pruimen aangevuld met specerijen.
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4. Boschen Blanc, Boschendal, Franschhoek, Zuid-Afrika		
€ 4,00 € 22,50
Druiven: Chenin Blanc, Chardonnay & Sauvignon Blanc
Makkelijk drinkbaar met aroma’s van tropisch fruit en citrusvruchten.
In de gebalanceerde en elegante smaak tonen van honing en levendige citrusaroma’s.
	
  

5. Chardonnay, Tormaresca, I.G.T. Puglia, Puglia, Italië		

€ 4,75

€ 27,50

Druif: Chardonnay
In de geur en smaak veel exotisch fruit, witte bloemen en tijm. De wijn is zacht en fris van
smaak en goed in balans met de zuren. Lange, plezierige en fruitige afdronk.
	
  

											

6. 1685 Sauvignon Blanc Grande Cuvée, Boschendal, 			
Franschhoek, Zuid-Afrika 		
				

€ 29,50

Druiven: Sauvignon Blanc & Semillon
In de geur aroma’s van kruiden en tropisch fruit met tonen van citroen en groene vijgen.
Deze complexe aroma’s leiden naar een romige, harmonieuze smaak met
een lange afdronk vol mineralen.
	
  

					

7. Pinot Grigio, Bossi Fedrigotti, Trentino, Italië				

Druif: Pinot Grigio
Aantrekkelijk, maar stevig fruitig bouquet met intense aroma’s van perzik en
appel, naast florale tonen. De rijke smaak is fris en fruitig en heeft frisse zuren en
een lange droge afdronk met mineralen.

	
  

					

					

€ 32,50		

