MOUSSEREND
Crémant de Bourgogne

7,50 | 50,00

Een Crémant uit de Chablis gemaakt van Chardonnay en Pinot noir.
Volle en rijke tonen van perzik en abrikoos met een stevige bubbel

Champagne Brut – Pol Roger Reserve
Champagne, Frankrijk | 75,00
Prettig droge smaak. Heerlijke aroma’s van appel en citrusfruit

WITTE WIJN
Sauvignon Blanc 2018 – Saint Marc
Roussillon, Frankrijk
Een frisse, stuivende neus van limoen en grapefruit. De smaak heeft
een mooie balans tussen frisheid en fruitigheid.
Chardonnay 2018 – Montés
Central Valley, Chili
Goudgeel van kleur. De geur is elegant met abrikoos en
grapefruit. Ondersteund door invloed van eikenhout.
Marsanne, Roussanne 2018 – Esprit de Crès Ricard
Languedoc, Frankrijk
Fruittonen van wit fruit en abrikoos. Een mooie romigheid
en een zachte droge afdronk
Grüner Veltliner 2017 – Steininger
Kamptal, Oostenrijk
Droge witte wijn met pit, lekker fris, fruitig en zuiver met
een verrassend pepertje en zachte zuren.

4,50 | 22,50

4,75 | 24,50

5,50 | 27,50

6,00 | 29,50

Grüner Veltliner Reserve 2014 – Terrafactum Weszeli
Kamptal, Oostenrijk | 65,00
Deze eerste lage Grüner Veltliner heeft romige geuren van gekonfijt fruit. Maar het kruidige karakter blijft
behouden. De smaak is vol met veel fruit tonen en een lange kruidige afdronk.
Riesling 2013 – Terrafactum Weszeli
Kamptal, Oostenrijk | 65,00
Deze riesling moet even openstaan maar na een tijdje komen de volle perzik en abrikozen tonen naar voren.
Door de rijping op gebruikt eikenhout zorgt dit voor deze volle en romige tonen. Soms heeft het zelfs tonen
van ‘gout de pétrol’.
Sauvignon Blanc, Pouilly Fumé 2017 – Domaine Pabiot
Loire, Frankrijk | 38,00
Fruitige en stuivende Sauvignon Blanc. Op de neus tonen van frisse geuren van appel en bloemen. Volle en
rijke smaak met een minerale afdronk.

WITTE WIJN
Chardonnay, Coté de Baune 2017 – Prosper Maufoux
Bourgogne, Frankrijk | 45,00
Een mooie Bourgogne met frisse Citrus tonen vooral in de afdronk. Daarnaast het volle en vettige van boter
van de houtrijping van 6 maanden op eikenhout. Een mooie instap Bourgogne!
Chardonnay, Pouilly-Fuissé 2016 – Domaine Michel Rey
Bourgogne, Frankrijk | 52,50
Geuren doet je denken aan grapefruit en lemon. De wijn ondergaat een houtrijping van 10 maanden, hierdoor
komt het vanille en nootachtige naar voren.
Chardonnay, Limoux 2016 – Anne de Joyeuse
Limoux, Frankrijk | 45,00
Deze wijn heeft aroma’s van wit fruit maar ook het rijke van steenvruchten, zoals abrikoos en perzik. De wijn
rijpt op eikenhout waardoor er een volle body ontstaat.
Pinot Grigio 2017 – Casa Roma Peruzzet
Veneto, Italië | 32,00
Deze wijn is stuivend in het glas met bloemige en frisse Citrus tonen met een zachte afdronk en een licht
bittertje.
Verdecchio en Chardonnay 2017 – La Calcinara
Le Marche, Italië | 29,50
Het gebergte waar deze wijn op staat maakt deze wijn zo bijzonder: Ziltig, rijke fruittonen van perzik en veel
mineraliteit. Dit is omdat het Conero gebergte een oude zeebodem is en vol met fossielen zit.
Verdejo 2018 – Castillo de la Mota
Rueda, Spanje | 27,50
Een Verdejo met intense aroma’s van rijp tropisch fruit. Met mooi frisse zuren en tonen zoals Perzik maar
deze wijn heeft zelfs iets weg van anijs of venkel.
Albariño 2017 – El Camino
Rìas Baixas, Spanje | 29,50
De strogele Albariño heeft tonen van appel en abrikoos op de neus. Maar de wijn heeft ook iets ziltigs, je ruikt
de zee. Een verfrissende en zachte afdronk.
Sauvignon Blanc 2014 – Perfect Peak
Marlborough, Nieuw-Zeeland | 28,00
Nieuw-Zeeland staat bekend om zijn stuivende witte wijnen met tonen van Citrus, buxus en groene paprika.
Chardonnay 2016 – Errazuriz Max Reserva
Aconcagua Costa, Chili | 33,00
Door de vergisting op eikenhoutenvaten zorgt dit voor een wijn met een volle en vette body. De geuren van
fruit zoals mango en ananas komen je te gemoed.
Roussanne, Semillon en Chardonnay 2016 – Thorne & Daughters Rocking Horse
West Kaap, Zuid-Afrika | 60,00
Geweldige geuren van limoen schil, witte perzik, nootmuskaat en rozemarijn. In het begin is de wijn er vol en
zelfverzekerd aanwezig. De complexiteit is geweldig en ontwikkeld zich fantastisch in het glas!

ROSÉ WIJN
Corvina 2017 – Cantina Valpantena Pergolino
Veneto, Italië
Verleidelijke Rosé uit Noord-Italië. Aangename smaak,
veel sap met een licht botertje naast een mooie afdronk.

4,25 | 22,50

Montepulciano 2017 – Mun Rosé
Ancona Rosso Conero, Italië | 29,50
Ongefilterd, vijf maanden rijping in roestvrijstalen tanks.
Levend, fris en vol mineralen.

RODE WIJN
Touriga Nacional, Merlot & Syrah 2016 – Quinta do Casal Monteiro
Tejo, Portugal
4,50 | 22,50
Mooi fruitige wijn met tonen van zwarte bramen en
zachte tannines.
Merlot 2017 – La Cour des Dames
Languedoc, Frankrijk
Geurig en fruitige Merlot, met nuances van bramen en
bessen. Zacht in haar afdronk.
Cabernet Sauvignon 2017 – Panul Reserva
Colchagua Valley, Chili
Volrode, krachtige rode wijn met het aroma van
vers en gekonfijt rood fruit en fijne eikentonen.
Periquita / Castelão 2016 – Fontanario de Pegões
Palmela, Portugal
Droge witte wijn met pit, lekker fris, fruitig en zuiver met
een verrassend pepertje en zachte zuren.

5,00 | 25,00

6,00 | 29,50

5,50 | 27,50

Gamay, Fleurie 2015 – Chateau de Fleurie Héritiers Loron
Beaujolais, Frankrijk | 39,00
Dit is een van de meeste aantrekkelijke wijnen van de Beaujolais. De geuren van kersen en blauwe bessen
zijn goed aanwezig. De wijn heeft een lichte en soepele afdronk.
Grenache, Syrah & Mourvèdre, Vacqueyras 2016 – La Bastide Saint Vincent
Rhône, Frankrijk | 45,00
De appellation Vacqueyras is een geduchte concurrent van de nabijgelegen Châteauneuf-du-Pape.
Heldere rode wijn met in de geur tonen van klein rood fruit en specerijen. De smaak zet vol in, is kruidig
en blijft lang nahangen.

RODE WIJN
Cabernet Sauvignon en Merlot, Haut-Médoc 2012 – Château Laborde
Bordeaux, Frankrijk | 30,00
Elegante wijn met een tonen van cederhout, koffie en een delicate kruidigheid in de smaak. Een wijn met
verfijning.
Merlot, Cabernet Franc en Cabernet Sauvignon, Saint-Emilion 2012 – Filia de Grand
Mayne
Bordeaux, Frankrijk | 65,00
De complexe geuren van deze wijn doet je denken aan bramen, blauwe bessen en cacao. Met een volle en
ronde smaak. De afdronk is lang met zachte maar toch zeker aanwezige tannine.
Nebbiolo, Barbaresco 2010 – Vigin
Piëmont, Italië | 65,00
De buurman van Barolo, de wijngaarden zijn gelegen vlak bij Alba. Deze gerijpte Barbaresco, uit het jaargang
2010, heeft rijke tonen van kersen en violen. De smaak is erg volwassen met volle en zachte smaak.
Nebbiolo, Barolo 2013 – Seghesio
Piëmont, Italië |85,00
Een granaatrode kleur verraadt de druif al, Nebbiolo. De aardse en kersen geuren komen je tegemoet net
zoals de smaken van bramen en balsamico.
Corvina Veronese en Rondinella, Valpolicella Ripasso 2016 – Monte del Frà
Veneto, Italië | 40,00
Het zusje van de Amarone! Door de tweede rijping met de druiven van Amarone krijgt de wijn een
zwoele/warme geur en smaak. Vooral het rijpe gekonfijte rode fruit maar ook de houtrijping ontbreekt zeker
niet.
Corvina Veronese, Molinara en Rondinella, Amarone Classico 2014 – Zenato
Veneto, Italië | 85,00
Misschien wel één van de bekendste wijnen uit Italië, Amarone! Door de indroging van de druiven krijgt de
wijn complexe en intense aroma’s van rijp en gedroogd fruit. De elegante smaak van pittige kruiden gaan over
in een lange zwoele afdronk.
Tempranillo, Rioja reserve 2014 – Covila II
Rioja, Spanje | 32,00
De zeer rijpe fruit tonen die je ruikt zijn de tonen van bramen, vanille maar het leer van de houtrijping blijft
zeker nog aanwezig. De volle en rijke smaak met zachte tannine zorgen voor een lange afdronk.
Tempranillo, Crianza 2014 – Marqués de Castilla
Crianza, Spanje | 27,50
Zuivere, licht kruidige Crianza met geconfijt rijp rood fruit en discreet eikenhout in het aroma. De smaak
is evenwichtig, zacht een aromatisch aanhoudend.
Zinfandel 2016 – Whinfield Estate
Californië, Verenigde Staten | 27,50
De ‘Primitivo’ van de VS. Donker en krachtig van smaak met het zoetige een nootachtige van chocolade. In
de lange afdronk proef je de kruidigheid van de wijn terug.

