Met veel zorg en aandacht hebben wij deze wijnkaart samengesteld.
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Wijnen per glas
Mousserend & Champagne
Witte wijn € 35,- & Witte wijn € 45,Rode wijn € 35,- & Rode wijn € 45,Exclusieve wijnen wit
Exclusieve wijnen wit - Magnum wit
Exclusieve wijnen rood
Exclusieve wijnen rood - Magnum rood

Wijnen per glas

U kunt bij uw diner genieten van diverse wijnen per glas.
Ons assortiment open glazen is flexibel, de bediening zal u exact kunnen toelichten welke wijnen
wij per glas serveren en u adviseren voor een passende wijn bij uw gerecht.
Prijzen per glas variëren van € 5,50 - € 6,50 - € 7.50 afhankelijk van de wijn.

Speciaal geselecteerd wit per glas
geschonken met de coravin©

Derthona Timorasso, Walter Massa 2017
€ 8,50
Italiaanse witte wijn van Timorasso van de beroemde wijnmaker Walter Massa uit Piëmonte. Verfijnde wijn
die op hout is gerijpt. Subtiele tonen van wilde perzik, peer en hint van honing, gastronomisch. De Timorasso
druif was ooit bijna uitgestorven. Massa heeft de ondergang voorkomen en cultiveert als enige op de wereld
deze druif rondom de plaats Tortona in Piëmonte.
Fontanasanta Manzoni Bianco 2018, Foradori
€ 9,50
Gemaakt door Elisabeth Foradori, pionier in Natuurlijke wijnen. Manzoni paart rondeur van pinot bianco
aan het vieve van riesling. Geurt naar alpenbloemen en kruiden. Volzacht en energiek.
La Rocca, Soave, 2017, Pieropan
€ 10,50
Afkomstig van wijngaard gelegen naast het dorp Soave, perfect microklimaat. De druiven worden laat
geplukt, de wijn wordt vergist en gerijpt op houten vaten van 500 en 2500 liter. Rijk boeket, vol, met rijp
fruit, meloen, mango, licht kruidig. Vol, rond, fruitig, balans, lange afdronk.
Meursault “Les Narvaux”, 2017, Dom. Bouzereau,Chat. Citeaux
€ 14,50
Chardonnay, klassiek Meursault. In de geur vanille, bloemig, in de mond getoast, rijk en in evenwicht, mooie
zuren in afdronk.

Speciaal geselecteerd rood per glas
geschonken met de coravin©
Garnaxta, Cuevas de Arom, As Ladeiras, Bodegas Frontonio, 2015
€ 8,50
Uit Campo de Borja, Spanje komt deze Garnaxta. Afkomstig van ruim 50 jaar oude stokken. aroma’s van rijpe
rode en zwarte bessen, laurier iets rokerig. In de smaak tonen van rijp rood-zwart fruit, kruiden en zwarte
peper, gevolgd door afdronk met rijpe tannines en levendige zuren.
Callabriga Douro 2016, Casa Ferreirinha
€ 9,50
Tempranillo, Touriga Franca, Touriga Nacional uit de Douro. Anderhalf jaar vatrijping. Rijpe tonen,
sappigheid, mild kruidige houtaroma’s, heel rijp zwart fruit, een dropje, wat laurier, sappigheid, redelijk veel
kracht en een flinke afdronk.
Vosne-Romanée 2013 Domaine Forey
€ 13,50
2013 is perfect op dronk. In de geur spicey bosvruchten, rijp rood fruit, intens, mooie zuurgraad, balans,
verfijnd, klassieke Bourgogne Pinot Noir.

MOUSSEREND
L’Allieurs, Jean & Francois Ganevat
€ 45,Ganevat noemt dit een 'vin lunatique ', een gekke wijn. Het is een mix van Elzasser Riesling en Jura Savagnin,
die op natuurlijke wijze wordt vergist met inheemse gisten en met een kleine hoeveelheid resterende
suikers . Voor Ganevat is de wijn "grillig, levendig, een beetje bruisend maar altijd verrassend." Verpakt in
champagneflessen met een lakzegel.
Sauvignon blanc sparkling , Steenberg
€ 45,Deze mousserende Sauvignon blanc uit de Kaap, Zuid Afrika is heerlijk fris en fruitig. In de geur stuiven de
aroma’s van passievrucht, lychee, ananas en mango je tegemoet. Mooie verfrissende afdronk, perfect voor
een zomerse dag, of om een winterse dag op te fleuren
Cabernet franc, Cremant cuvée “Le Rosé” Brut, Baumard
€ 45,Zalmroze, elegante mousserende wijn van 100% cabernet franc uit de Loire, Frankrijk.
De wijn rijpt een respectabele 3 jaar sur lie en heeft een fijne mousse. Hij is lekker fris en heeft een mooi palet
van rood fruit met een hint van zomer bloesem.
Cava Recaredo, Finca Serral de Vells, Gran Reserva, Brut nature, 2008
€ 64,50
Cava op basis van Xarel.lo & Macabeo, echte terroir cava, minimaal 90 maanden sur latt gerijpt. Geen
dosage, afkomstig uit single vineyard met oude stokken. Zeer intens, rijk, compleet. Fantastisch glas
mousserend met top prijs kwaliteit.

CHAMPAGNE
½ fles Champagne Grand cru Lilyale, Waris Hubert, Brut Zero dosage
€ 35,00
Chardonnay, Blanc de Blanc,zero dosage, selectie uit Grand Cru wijngaarden van de dorpen Cramant, Avize
en Oger Assemblage van meerde oogstjaren, basis is 2013, zuiver, verfijnde mousserende wijn.
Champagne David l’Hopital tripet Brut tradition
€ 52,50
Zeer bescheiden wijnhuis gelegen in Ventieul, in het hart van de Champagne, het huis bezit slechts 6ha. In
deze Brut gelijke delen Chardonnay- Pinot Noir -Pinot meunier. Veel aroma, krachtige mousse, zuiver, geel
fruit, appel.
Champagne Michel Bahuchet, Millesime 2013, Extra Brut
€ 59,50
Kleine Vigneron independant uit Champillon. Een blend van 50% Chardonnay en 50% Pinot noir. Rijke neus,
zacht, veel fruit, iets exotisch, notige tonen. Goede droge afdronk.
Champagne Billecart-Salmon Brut reserve
€ 74,50
Champagne van chardonnay, pinot noir en pinot meunier van diverse Premier en Grand Cru wijngaarden
rondom Epernay. Een elegante, pure, harmonieuze champagne, met een mooie balans tussen frisheid en de
rijpe fruit tonen. Billecart-Salmon is het grootste onafhankelijke champagnehuis wat nog volledig in
familiebezit is.
Champagne Michel Fagot, Blanc de Blanc, Brut, 1er cru
€ 74,50
100% Chardonnay van Fagot uit Rilly la Montagne. 1 jaar in tank en vat gerijpt, 6 jaar sur lie in de kelders,
dosage van 6 gram. Zeer fijne mousse, peer, perzik, fris, in de afdronk vleugje brioche. Rond zacht
mondgevoel omdat deze Champagne slechts 4,5 bar bezit i.p.v. de gebruikelijke 6.
Champagne Vouette & Sorbée, Blanc d’Argile, Brut nature
€ 89,50
Iconisch. Summum van een terroir Champagne. Het vlaggeschip van Vouette. Dit is witte Bourgogne met
mousse. 100% chardonnay, complex, droog, veel spanning en subtiel verleidelijk.
Champagne Alain Bernard, Blanc de Noir, Brut Nature, Grand cru, Millisime 2012
€ 112,50
Blanc de Noir in topvorm van de beste wijngaarden in de omgeving van Ay. Na 8 jaar in de kelder gerijpt te
hebben komt deze champagne op de markt. Fijn kersen en bessen fruit, iets aards, mooie zuren, zeer fijne
maar krachtige mousse, goede afdronk, een juweeltje.

WITTE WIJN € 35,Sauvignon blanc, Corralillo, Matetic 2018
Een typische cool climate Sauvignon blanc uit San Antonio Valley, Chili. Kenmerkende frisse aroma’s in de
geur en in de smaak van citrus, limoen, grapefruit, kruisbes.
Spätburgunder trocken, Blanc De Noir Adeneuer, 2018
Deze Spätburgunder beter bekend als pinot noir is afkomstig uit Duitsland in het dal van de Ahr rivier. Het is
een witte wijn van blauwe druiven. Een sappige wijn met fruitige aroma’s, licht kruidig en hints van bessen.
Pinot grigio, Monte dei Roari, 2018
Heel pure, vino naturale, Pinot Grigio van Monte Dei Roari uit Veneto, Italië.. Schoon, sappig en fris met
ziltige toets, citrus en tropisch fruit, jasmijn. Mineraal en droog.
Grüner veltliner, Theyenerberg, Tom Dockner, 2018
Van een glooiende wijngaard aan de voet van de stenige, steile heuvels in Traisental, Oostenrijk. Zuiver,
kruidig aroma, diepte, gele appel, peer, sinaasappel, mooie balans.
Viognier-Rousanne, Petit Ours blanc, Matthieu Barret, 2017
Viognier & Rousaanne 50/50, afkomstig van kalkrijke wijngaard nabij Die. Vergist en rijpt op betonnen
tanks, super fijn en zacht, witte bloemen, perzik, zuiver, fijne bitter, zilt met klein vetje.
Pinot blanc Heideboden Nittnaus, 2018
Deze Pinot blanc uit Oostenrijk is mooi in balans, met in de neus tonen van rijp wit fruit, en loepzuiver van
smaak, tonen van peer, kruisbessen en wilde bloemen. In de afdronk ziltige zuren.
Chablis, Besson 2017
Een Chardonnay uit het befaamde gebied Chablis, Bourgogne. Rijke stijl, romig, licht exotische en citrus toets
te vinden in de wijn, een Chablis met houtopvoeding.
Riesling, Trittenheimer steillage, Sommelier Selektion, Bernard Eifel 2018
Afkomstig uit de Mosel, uit het idyllische Trittenheim. De steile terrassen beplant met Riesling druiven liggen
in de vallei in de U bocht die de Mosel nabij Trittenheim maakt, dit zorgt voor een perfect microklimaat. De
wijn heeft een prachtige zoet-zuur balans, heerlijk fruit, een allemansvriend en één van onze favorieten!
Chardonnay, Sphynx, Steenberg 2018
Verfijnde doch rijke wijn uit Constantia, Zuid Afrika. Het bouquet geeft frisse aroma’s perzik, peer, citrus in
combinatie met rijke van butterscotch, vanille, en boterige tonen van de opvoeding op Frans eikenhout.

WITTE WIJN € 45,Chardonnay, Iona 2017-18
Een ’’bourgondische’’’ Chardonnay uit Elgin, Zuid Afrika. 50% vergist en gerijpt op eiken. Dit resulteert in een
verfijnde wijn, mooie zuren, krachtig, licht rokerig, type ‘Saint Aubin’, top prijs-kwaliteit.
Sijnn White, David Trafford, 2017
Uit één van de nieuwst wijnbouwgebieden uit Zuid Afrika, Malgas een wijn gemaakt van Chenin Blanc,
Viognier & Roussanne. hout vergist, 15% nieuw, niet gefilterd. In de geur en smaak rijp fruit, licht exotisch,
mooi vullend,stenig en smokey aroma, romig. Een ware ontdekking!
Pinot Gris 2017, Craven, Stellenbosch
Orange! Pinot Gris uit Stellenbosch, Newlands area. 12 dagen vergist met de schillen in een stalen tank en
gerijpt op eikenhout vaten.. Vuur oranje kleur, kleine bitter, rijpe intense smaken, zeer gastronomisch.
Riesling, Oestrich Klosterberg, Peter Jakob Kühn, Rheingau, 2016
Deze uitstekende riesling inspireert jaar na jaar met zijn pure smaken, bijna olieachtige, gouden consistentie
en precisie. In geur en smaak, citrus, steenfruit, bloemen, bessen, aardse en mineralige tonen, goede lengte.
Derthona Timorasso, Walter Massa 2017
Italiaanse witte wijn van Timorasso van de beroemde wijnmaker Walter Massa uit Piëmonte. Verfijnde wijn
die op hout is gerijpt. Subtiele tonen van wilde perzik, peer en hint van honing, gastronomisch.

RODE WIJN € 35,Pinot noir, Bourgogne Chitry rouge, Olivier Morin, 2017
Afkomstig uit noordelijke deel van de Bourgogne. vergist en rijpt op oude eikenhout vaten voor 15 maanden.
Aromatisch, ragfijn, zacht en aards, krokant fruit, zuiver, precies zoals je een instap Bourgogne wilt hebben.
Gamay a jus noir, Brouilly v.v., Lapalu 2015
Een Cru uit de Beaujolais, Frankrijk. Paarsrode kleur. Veel rood en zwart fruit (aardbei, kers, rode en zwarte
bessen). Mineraliteit ter ondersteuning. Houtopvoeding geeft een toets vanille en toast.
Tinta Barocca & Roriz, Touriga Franca & Nacional, Casa Ferreirinha - Vinha Grande 2017
Uit het prachtige Douro gebied, Portugal. Zeer aromatisch, pruimen, kersen, bosvruchten en gekonfijt fruit.
Vol, sappig, rond, geconcentreerd, erg fruitig iets vanille, cacao en zachte tannines.
Barbera d’Asti, la vigna vecchia, Cossetti, 2015
Een klassieker uit Piëmonte, Italië. Afkomstig van een single vineyard met oude stokken.
Diep donkerrood van kleur, kersen, bessen, aardse tonen, licht getoast.
Nero di troia, Il Melograno, Santa Lucia, 2015
100% Uva/nero di troia, De druif is vermoedelijk door Grieken meegenomen naar Italië en treft men dus al
2000 jaar aan in het noorden van Puglia, Castel del monte. Bij Santa Lucia maken ze een volle, aromatische
wijn met tonen van kersen, specerijen, thee, fijne zuren en tannines.
Mencia, Enedina v.v., Raúl Pérez & Pablo Frias 2012
Een bijzondere rode wijn van de Mencia druif uit Bierzo, Spanje. Afkomstig van 60-80 jaar oude stokken. 12
maanden barrique. Krachtige neus, blauwe bes, kruidig, tannine, lange afdronk.
Malbec, Casarena, Winemakers Selection 2018
Afkomstig uit Mendoza, Argentinië. In de neus aroma’s van bessen, frambozen, kaneel, iets ceder. In de smaak
rijp roodzwart fruit, kruidnagel, vanille, sappige afdronk, rijpe tannines, frisse zuren.

RODE WIJN € 45,Garnaxta, Cuevas de Arom, As Ladeiras, Bodegas Frontonio, 2015
Uit het onbekende Campo de Borja, Spanje komt deze Garnaxta. Afkomstig van ruim 50 jaar oude stokken.
aroma’s van rijpe rode en zwarte bessen, laurier iets rokerige. In de smaak intense tonen van rijp klein roodzwart fruit, wilde kruiden en zwarte peper, gevolgd door een lange afdronk met rijpe tannines en levendige
zuren.
Cabernet Sauvignon, Merlot, Château Tour Haut-Caussan 2002
Deze Cru Bourgeois Médoc uit de Bordeaux behoort tot de top van deze categorie wijnen. Heerlijk sappig
fruit, kersen, tabak tonen, specerijen. De wijnmaker maakt geen gebruik van chemicaliën, gebruikt eigen
compost, plukt handmatig, gebruikt geen filtering.
Rosso di Valtellina, Ar.pe.pe, 2016
Afkomstig uit Lombardije, Italië. De wijngaarden liggen langs de steile flanken van de vallei tegen de grens
met Zwitserland. Traditie staat voorop, lange rijping op oude vaten van oude klonen zoals Chiavennasca, een
oude Nebbiolo variëteit. Rozengeur, slank, framboos, rood fruit, rozijntje.

WITTE WIJN
Steinriegl federspiel, Riesling, Prager 2012
€ 47,50
Riesling afkomstig uit Wachau, wijngaard Steinriegl aangeplant in 1972. Krachtige wijn met in geur
mineraliteit, mooi rijp wit fruit. balans, lange levendige afdronk.
Fontanasanta Manzoni Bianco 2017-18, Foradori
€ 49,50
Gemaakt door Elisabeth Foradori, pionier in Natuurlijke wijnen. Manzoni paart rondeur van pinot bianco
aan het vieve van riesling. Geurt naar alpenbloemen en kruiden. Volzacht en energiek.
Viura fermentado en barrica , Abel Mendoza, 2017
€ 49,50
Afkomstig van single vineyard wijn van oude stokken met kalk terroir nabij San Vincente. Vergist en gerijpt
op eikenhout voor zes maanden, rijp, krachtig, citrus fruit, kruiden, getoast, romig.
8 x 8 Riesling, 2017, Iona
€ 49,50
Riesling van jonge wijngaard van 1 ha op zanderige leembodems. Geen schilcontact, zuiver, crispy, iets pittig,
fijne zuren, zacht zoet fruit. Gemaakt in de stijl van de Mosel, 8gr zuren + 8gr restzoet .
Lindie Carien, 2017, Lourens Family
€ 52,50
Blend van Verdelho, Chenin blanc, Grenache, Rousanne en Clairette. Afkomstig uit Zuid-Afrika, Westkaap.
Vergist en 9 maanden gerijpt op eiken. Verfijnd, licht eiken toets, citrus, groene appel, kruiden, mineraal.
Radikon, Ribolla gialla, 2014 (50 cl)
€ 59,50
Orange afkomstig uit Oslavia, Noord Italië. De druiven worden in eikenhouten foeders voor 4 maanden
spontaan vergist met schil. Daarna wordt het sap in oude vaten 48 maanden samen met bezinksel gerijpt. Na
botteling (zonder sulfiet) houdt Radikon de wijn nog een jaar in huis voor hij hem vrijgeeft. Krachtig,
Kweepeer, sinaasappelschil, ijzer, abrikoos, uitgesproken.
L’Dange 2015-16, Alexandre Bain
€ 59,50
Afkomstig uit het gebied van de Pouilly Fumé. Bijzondere Sauvignon Blanc, late pluk, hout vergist, rijpe,
minimaal zwavel, intens. Bain staat bekend als vernieuwer die echte ‘natuurwijnen’ maakt.
Aristargos 2016 David & Nadia Sadie
€ 59,50
Blend afkomstig van chenin blanc, clairette, viognier en roussanne. Afkomstig van oude bush vines stokken
uit Swartland, Zuid Afrika. Aromatische wijn, fijne zuren, bescheiden hout. platter 5*
La Graviere, Cotes du Jura blanc, Domaine Jean-François Ganevat
€ 62,50
Perceel uit 1968, grijze mergel, bij Grands Teppes. Oude stokken Chardonnay. Vinificatie op fouders, sur lie,
op demi-muids. Open, iets boter, iets exotisch, mandarijn, energiek, floraal, en fris.
Chablis, Vent d’Ange, Pattes Loup, 2016
€ 62,50
Chablis van een ander kaliber, complexe neus met minerale tonen van de Kimméridgen bodem vermengd met
citrus, oesterschelpen en oxidatieve toets. Strakke minerale stijl met fijne zuren.
La Rocca, Soave, 2016-17, Pieropan
€ 65,50
Afkomstig van wijngaard gelegen naast het dorp Soave, perfect microklimaat. De druiven worden laat
geplukt, dewijn wordt vergist en gerijpt op houten vaten van 500 en 2500 liter. Rijk boeket, vol, rijp fruit en
hints van meloen, mango, licht kruidig. Vol, rond, fruitig, balans, lange afdronk.
Clos de Papillon, 2007, Domaine des Baumard
€ 65,50
Complexe wijn, met een verrassende, romige en bijna toffeeachtige toon, typisch van de combinatie rijpe
chenin blanc + mineraliteit van het Savennières terroir. Schijn bedriegt, de wijn heeft geen houtopvoeding
gehad! Aroma van appel, kweepeer, honing, vlezig, indrukwekkend.
Schlossberg , Achkarren GG 2016, Dr. Heger
€ 67,50
Grosses gewächs Grauburgunder ofwel Pinot Gris uit Baden. Vulkanisch, vergist en gerijpt op nieuw Frans
eikenhout. Super intens en smokey, rijp exotisch fruit, fijne droge finale, krachtpatser.
Condrieu La Loye 2015, J.M. Gerin
€ 72,50
De bodem bestaat hier overwegend uit graniet. Terrasvormige wijngaarden. Gemiddelde leeftijd van de
wijnstokken is 25 jaar. Viognier, 30% eikenhout en de rest op stalen tanks voor de balans.

WITTE WIJN
Enkircher Zeppwingert, 2014 Immich – Batterieberg
€ 74,50
Riesling van 100+ jaar oude stokken, ungrafted, van blau en grau schiefer. De wijn is selectie van 8 kleine
terrassen. vergist en gerijpt op oude eikenhout vaten. Rijp fruit, smokey, diepgang, zeer grote wijn,11%
alcohol, potentie tot rijpen enorm.
Grusse en Billat, Jean Francois Ganevat, 2015
€ 74,50
100% chardonnay uit de wijngaard ‘Grusse en Billat’ met 60 jaar oude stokken op een bodem van schist en
mergel. Spontane vergisting, bijna 3 jaar opgevoed op de fijne lie in grote houten vaten. Smaak. toast, geel
fruit, iets tropisch, mineraal, spontane vergisting, diepte.
Trossos blanc, Garnaxta blanca, Portal del Priorat, 2014
€ 79,50
80 jaar oude stokken van Grenache Blanc afkomstig uit Montsant. Rijpt voor 1 jaar op eikenhout, zeer
intense stijl, smokey, romig, vullend. Slechts 900 flessen geproduceerd per jaar.
Riesling Smaragd, Ried Loibenberg, 2016, F.X. Pichler
€ 79,50
Befaamde wijnmaker uit de Wachau, Oostenrijk. Verfijnd, rokerig, krachtig, mineraliteit, witte perzik,
nuances van tropisch fruit, passievrucht. subtiele fruitzoetheid, goed geïntegreerde zuurgraad, elegant.
Meursault 1er cru Poruzots, Dom. Bouzereau, Chat. Citeaux 2015
€ 82,50
Philippe Bouzereau schakelt over op bio wijnbouw en past in de kelder een aantal belangrijke zaken aan
zoals stoppen met battonage en minder hout smaak in de wijn. Rijke evenwichtige wijn, mooi rijp fruit,
amandel, iets toast, mooie zuren in afdronk.
Vina Tondonia 2005, Reserva, R.Lopez de Heredia Vina Tondonia
€ 92,50
Prachtige geouderde Viura-Malvasia uit de Rioja. De wijnen rijpen zeer lang op oud eikenhout, voordat ze na
enkele jaren fles rijping op de markt komen. Donkergeel, flintertje oxidatie. Complex, appel, perzik, smokey
vanille, notig, gekonfijte citroen tezamen met frisse citruszuren, klassieker met rijpingspotentieel.
Attis Mar 2016, Bodega Attis
€ 94,50
Een parel uit de zee bij Rias Baixas. Albarino afkomstig van een selectie van de beste wijngaard. Vergisting
op staaltank, rijping voor 6 maanden op de bodem van de Atlantische oceaan op negen meter diepte in een
kooi tussen de mosselbanken, unieke wijn met super intens fruit .
Chablis, 1er cru Butteaux, 2015 Pattes Loup
€ 94,50
Chablis met wel 34 maanden opvoeding achter de rug. Zeer mineraal, fris en rijk tegelijk. Heerlijk evenwicht
tussen de zuurte en het fruit. Lange finale. 4 jaar wachten vanaf oogst is optimaal. Deze Cru wordt door
Parker bij de beste wijnen in Chablis gerekend.
Chassange Montrachet 1er Cru Morgeot “les Fairendes” 2015-16,Jean Marc Pillot
€ 99,50
Morgeot staat bekend om zijn stevige wijnen, vaak de meest rijke en zalvende van de Crus van Chassagne.
Het perceel "Les Fairendes" is zeer gunstig gelegen en geeft binnen deze cru de wijnen met de meeste finesse.

MAGNUM WIT
Grüner veltliner, Theyenerberg, Tom Dockner, 2017
€ 69,50
Van een glooiende wijngaard aan de voet van de stenige, steile heuvels in Traisental, Oostenrijk. De warme
lucht die door de vallei trekt, geeft de druiven wat extra warmte en zorgt tegelijkertijd voor goede ventilatie.
Zuiver ,kruidig aroma met diepte, gele appel, wat peer, sinaasappel, balans.
Chardonnay, Pouilly Fuisse, v.v., Denogent, 2013
€ 94,50
Afkomstig van vijfentachtig jaar oude Chardonnay wijnstokken op rotsachtige leisteengronden. De wijn gist
langzaam met natuurlijke gisten in vat voor bijna twee jaar onaangeroerd op zijn fijne droesem. Ten slotte
wordt het ongefilterd gebotteld met een minimale zwaveldosis. De 2013 is rijk, genereus, in de smaak rijp
fruit, bloemen, romigheid, ondersteund door mineraliteit.

RODE WIJN
One man band 2013 Iona
€ 49,50
Uit Elgin, Zuid Afrika afkomstige blend van shiraz, cabernet sauvignon, merlot, petit verdot en mourvedre. 18
maanden rijping op eiken, veel zwart fruit, chocolade, zoethout, ceder, fijne tannines.
Le JaJa du Ben, 2014 Ganevat
€ 49,50
Natuurwijn, blend afkomstig van 70 % Gamay uit de Jura en 30% diverse autochtone Juravariateiten.
Bessen, aards, specerijen, fijne zuurgraad.
Callabriga Douro 2016, Casa Ferreirinha
€ 49,50
Tempranillo, Touriga Franca, Touriga Nacional uit de Douro. Anderhalf jaar vatrijping. Rijpe tonen,
sappigheid, mild kruidige houtaroma’s, heel rijp zwart fruit, een dropje, wat laurier, sappigheid, redelijk wat
kracht en een flinke afdronk.
Sijnn 2011-12, Malgas, David Trafford
€ 49,50
Van wijngaarden uit het spiksplinter nieuwe wijngebied Malgas. Gemaakt door David Trafford, blend van
syrah, touriga nacional, trincadeira, mouvedre, cabernet sauvignon. Warm. Spicey, tabak, cassis, eiken, fijne
zuren, balans en prima prijs kwaliteit.
La Croix des Batailles, 2017, Ganevat
€ 54,50
Gamay geworteld in Rotalier in de Jura, granieten terroir zeer uniek.. Lage opbrengsten zorgen ervoor dat de
kenmerken goed tot uitdrukking komen, elegantie benadrukt door de één jaar rijping in vaten.
Heerlijke nuances van zacht fluwelig rood fruit, bloemig, jasmijn, verfijnd, top vin natur.
Pannobile, 2014, Nittnaus
€ 54,50
70% Zweigelt & 30% Blaufränkisch afkomstig uit Göls. 2014 was een koel jaar. Alle top wijngaarden zijn
gedeclasseerd in de Pannobile. 12 maanden rijping op 500 liter eikenhout vaten. Rijp, complex fruit van
zwarte kersen en donkere bessen, volle, krachtige afdronk
Sgarzon 2016, Elisabetta Foradori
€ 59,50
Topdomein uit Trentino, Teroldego, de druif uit deze regio. Zwarte bessen, floraal, concentratie, puur, mooie
zuren, opgevoed op Amfora, top vin naturel.
Pesquera Crianza, Alejandro Fernandez, 2016
€ 59,50
Uit de Ribera del Duero. Een prachtige 100% tempranillo van de topwijngaarden van Pesquera. Complexe
aromatische wijn. In de neus, zwart fruit, ceder. In de smaak aroma's van rijp zwart fruit, cacao, vanille, en
zwoel hout op de achtergrond.
Clos de Canton des Ormeaux, 2016, Pomerol
€ 62,50
2016 was een super jaar voor dit domein, wedijvert met 2005 om beste jaar van het domein. Diepe, zwarte
kleur, mooie neus met tonen van zwart fruit. Vleugje hout, kruidigheid, specerijen. Een wijn met veel klasse.
Espadeiro, 2014,Bodega Attis
€ 62,50
Espadeiro, relatief onbekend druivenras waar nog hele kleine aanplant van is in Salnes . Pergola stokken,
bodem met graniet en zand. Vergist op staaltank, gerijpt op eikenhout, 2 jaars. 352 flessen geproduceerd.
pure diepe wijn, zwarte peper, cassis, specerijen, milde tannine's.
La Dame de Montrose, Saint - Estèphe 2012
€ 64,50
76% merlot, 24% cab.sauv. Hint van zwarte bessen, wat hout, pittig. In de smaak goede concentratie,
vlezigheid & ronding van merlot, zoete fruittoets, rijpe tannine, roosteraroma’s, mooi in balans.
Sanzay, Saumur Champigny, La Haye Dampierre, 2017
€ 64,50
Cabernet franc in topvorm. Granaatrood van kleur. In de neus aroma’s van cassis, rijpe aardbeien, onkruid,
geroosterde rode paprika en wat zwarte peper. In het smaakpalet veel rijp klein rood fruit, kruiden en een
mineralige toon die in de afdronk begeleid worden door duidelijke maar frisse tannines.
Somni 2013 Alfredo Arribas Portal del Priorat
€ 67,50
Laatste pluk garnaxta en syrah. 12 maanden eiken, krachtige, rijp, specerijen, zwart fruit, afkomstig uit
Priorat, Noord Spanje.

RODE WIJN
Barolo Cascina Dardi, Bussia Riserva A. E G. Natale Fantino 2013
€ 69,50
2013 Barolo Bussia Cascina Dardi is een super-aantrekkelijke, old-school Barolo die een aantal jaren nodig
heeft om op zijn best te zijn. De 2013 bezit nogal wat aromatische nuance en diepte, krachtige taninne.
Geuren van gedroogde kruiden, tabak, leer en zoethout.
Mas de Daumas Gassac, 2012, Vin de Pays de l'Hérault
Cabernet sauvignon aangevuld met 6tal andere druivenrassen. Krachtig, zwart fruit, hout.
Duidelijk cabernetkarakter, markante tanninebitters, top kwaliteit, goede lengte en potentieel.

€ 69,50

Côte-Rôtie, 2016, Pierre Gaillard
€ 72,50
Klassieke Rhône appelatie, in deze blend 90% Syrah en 10 % viognier. 18 maanden rijping in eiken
(50%nieuw) Slechts 12,5 %alcohol, vlezig, veel zwart fruit en tegelijk elegant.
Vosne-Romanée 2013 Domaine Forey
€ 79,50
In de geur spicey bosvruchten, rijp rood fruit, intens, mooie zuurgraad, balans, klassieke Bourgogne
Brunello di Montalcino 2013, San Filippo
€ 82,50
Sangiovese , 2 dagen inwekening op 10 graden, vergist op staal voor 15-20 dagen, gerijpt voor 28 maanden
op botti, zeer intense stijl, zachte tannine, lavendel, eucalyptus, krachtig maar verfijnd.
Gevrey Chambertin, Joseph Roty, 2014-16
€ 84,50
Uit het dorpje met de meeste grand cru wijngaarden in de Bourgogne. Iets menthol en verfijnd houtgebruik
herkenbaar in de geur. In de smaak donkere bessen, specerijen, aards en iets animaal.
Amarone della Valpolicella, Albasini, 2010, Villa Spinosa
€ 87,50
Flagship wijn, de belangrijkste wijn van het huis. Elegantie, balans en ronding, met amarone power.
Granaatrood, met geuren van fruitjam, kers, vanille, rozijntjes en kruidige tonen.
Aloxe corton, 1er cru de marechaudes, Dom. du pavillion, Albert Bichot 2015
€ 97,50
De neus bevat fruitige aroma's van bramen, aardbeien milde specerijen, thee en cacao. De wijn heeft een
buitengewoon soepele structuur, mooie, aangename, fluwelige tannines. De afdronk is lang en aromatisch.
Langoa Barton 2009 Saint-Julien 3er Cru classé
€ 112,50
Afkomstig uit mooi jaar voor Saint-Julien, en een klassieke vintage voor Bordeaux. Geweldige neus, zwart
fruit, rijp, tabak, ceder. Medium bodied, fijne taninne, klassieke Bordeaux.
Château de Beaucastel, Perrin, Châteauneuf-du-Pape 2016
€ 134,50
Nu al benchmark vintage, In de neus aroma’s van zwarte bessen, bramen, chocola, tabak en garrigue In het
smaakpalet tonen van zeer rijp, klein zwart fruit, kersenjam, vijgen, lavendel en tijm, die worden gevolgd
door een lange afdronk met mooie zacht rijpe tannines

MAGNUM ROOD
Barbaresco, 2015, Produttori del Barbaresco
€ 92,50
Nebbiolo vergist op staaltank, gerijpt op eiken voor 24 maanden. In de geur rozen, specerijen, in de smaak,
kersen, frambozen, verfijnd, tabak, fijne tannines.

