MOUSSERENDE WIJNEN
MVSA Cava Brut

glas €5,95 | fles €31,00

RODE WIJNEN
Wild Rock Elevation			

fles €29,50

Luigi Bosca Oaked Chardonnay		

fles € 37,50

L’ Impossible		

glas €4,35 | fles €21,75

Macabeo . Xarel-lo . Parellada | Spanje

Sauvignon Blanc | Nieuw-Zeeland

Chardonnay | Argentinië

Merlot | Frankrijk

Strogele kleur met groene tonen. Aroma’s van rijpe meloen
& groene appel. Droge, pittige & fruitige smaak met mooie
frisse zuren in de afdronk.

De wijn is bleek geel van kleur. In de neus zijn geuren van limoen,
passievrucht en de groene geur van basilicum te herkennen.
De smaak is fris met een hint van perzik, Granny Smith en citrus.

Deze wijn is mooi goudgeel met een bouquet van citrus en
appeltjes. Door de kortstondige lagering op eikenhout heeft de wijn
een beschaafde vanilletoon en een volle, tikje boterachtige smaak.

Een eerlijke, makkelijke rode wijn met veel rood fruitaroma’s in
bouquet & smaak. Kenmerkend voor deze druif is dat hij een heel
diepgaande smaak heeft met een zachte en soepel structuur.
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Cava Hoya de Cadenas

glas €6,25 | fles €32,50

Weingut Allram				

fles €31,00

Craggy Range Chardonnay 		

fles €46,00

L’Impossible		

glas €4,75 | fles €23,50

Macabeo . Chardonnay | Spanje

Gruner Veltliner | Oostenrijk

Chardonnay | Nieuw-Zeeland

Cabernet Sauvignon | Frankrijk

Deze biologische Cava is strogeel van kleur en heeft een fruitig
aroma waarin citrus sterk naar voren komt met een bloemige
ondertoon. Een hommage aan oprichter Vicente Gandia.

Frisse zuren houden de wijn strak, rijp fruit maakt hem juist rond.
Het vleugje versgemalen peper geeft hem een eigenwijs,
pikant accent. Kenmerkende kruidige en minerale tonen in de neus.

Deze prachtige chardonnay heeft een bleek gouden kleur. Door 9
maanden houtrijping zijn de volle tonen van honing, frisse citrus en
een licht mineralige smaak met een toets van meloen te herkennen.

Deze donkerrode, soepele Cabernet Sauvignon wordt gemaakt
van druiven uit de Languedoc. In de smaak vallen de uitgesproken
cassisaroma’s op. Een kruidige rode wijn met body.
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Taittinger Brut Réserve

37,5cl €39,00 | 75cl €78,00

Vicente Gandia Nebla			

Luigi Bosca Pinot Noir		

fles €29,00

fles €35,00

Chardonnay . Pinot Noir . Pinot Meunier | Frankrijk

Verdejo | Spanje

Pinot Noir | Argentinië

De Taittinger Brut Réserve is een elegante, expressieve en subtiele
champagne. De smaak is levendig en fris, waarin de aroma’s en
geuren van vers fruit en honing goed tot uiting komen.

Een zeer aantrekkelijke strakdroge wijn met een bouquet van venkel
en vers gemaaid gras, maar ook met volop tropisch fruit. De afdronk
is vol, rond en fruitig met kenmerkende frisse zuren.

Deze Pinot Noir heeft een schitterende kersenrode kleur en een
zachte, fluweelachtige body. Zijn aroma doet denken aan rood
bosfruit met daarin tonen van aardbei en chocolade.
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Taittinger Préludes Grand Crus		

fles €99,00

Selbach Oster Riesling 			

Pasqua Passimento Rosso, Romeo & Juliet

fles €31,00

fles €35,00

Riesling | Duitsland

Merlot . Corvina . Croatina | Italië

Deze Grands Crus is een verrukkelijke champagne met veel charme,
finesse en passie. De minerale aroma’s ontwikkelen zich snel tot
geuren van bloemen, vlierbloesem en tonen van kaneel.

Deze droge en licht frisse witte wijn heeft mooie florale en fruitige
tonen gevolgd door aroma’s van appel, citrus en meloen. In de
afdronk een aangenaam speels en delicaat mondgevoel.

In de geur kenmerken zich aroma’s van intens rood fruit met kruidige
tonen. Na de vinificatie volgt 3 maanden rijping op hout. De smaak
is rond met zachte tannines en een soepele afdronk.
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Chardonnay . Pinot meunier . Pinot noir | Frankrijk

Apulo Altemura Bianco Salento		
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ROSÉ WIJNEN
fles €27,50

L’ Impossible		

glas €4,35 | fles €21,75

Fiona . Fallanghina . Chardonnay | Italië

Grenache Noir | Frankrijk

Voor deze zonnige, zeer geurige wijn heeft men fiano-druiven
gebruikt met 35 procent chardonnay. Intense aroma’s en een
opwekkend frisse smaak door de korte rijping op de eigen lié.

Deze Grenache Rosé is zeer breed inzetbaar, door zijn fruitigheid
met een subtiele wrangheid leent deze rosé zich uitstekend als
terraswijn en waan je jezelf als snel in Zuid-Frankrijk.

Een keer op zoek naar iets anders?
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Onze medewerkers vertellen u graag meer over onze
‘‘wijn van de maand’’. Een leuke, speciale maar vooral ook
lekkere wijn die wij op basis van de seizoenen iedere maand
wisselen zodat u naast de speciaalwijnen op onze reguliere
wijnkaart ook eens iets nieuws kan proeven!

Joaquin Rebolledo			

W I J N VA N D E M A A N D

WITTE WIJNEN
L’ Impossible

glas €4,35 | fles €21,75

Chardonnay | Frankrijk

Veel fruitigheid in de geur. Vrolijke smaken van appel, peer, citrus
en een vleugje exotisch fruit. Het wijnproductieproces onder lage
temperaturen zorgt voor de lichtgele kleur met een fijn bouquet.
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L’ Impossible		

glas €4,75 | fles €23,50

Sauvignon Blanc | Frankrijk

fles €32,50

Luigi Bosca Rosé		

Chateau Grand Pey Lescours		

fles €65,00

Merlot . Cabernet Franc . Cabernet Sauvignon | Frankrijk

Elegante, soepele klassieker met bessenachtige aroma’s in een
zachte en ronde stijl. De wijn is vol, maar niet zwaar. Door de frisse
afdronk met intens fruit blijft dit een mooie elegante wijn.
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fles €35,00

Penfolds Max		

fles €79,50

Godello | Spanje

Pinot Gris . Syrah | Argentinië

Syrah . Cabernet Sauvignon | Australië

De Godello heeft een strogele kleur met groene tinten. Een milde
geur en een vettige structuur in de smaak met impressies van
abrikoos, perzik en venkel. Een complexe en speelse witte wijn.

De wijn heeft tonen van rood fruit en kersen. Een uitgebalanceerde
zuurgraad, medium-bodied met een delicate afgeronde textuur.
Ondanks haar frisse en droge smaak blijft deze rosé toch speels.

Soepele tannines en het zorgvuldig gebruik van eiken zorgen voor
een afdronk met een stevige grip. Diep karmozijnrood van kleur,
een complex bouquet met impressies van kersen, salie en laurier.
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Disznókó Tokaji Dry Furmint		

fles €35,00

Pasqua 11 Minutes Rosé			

fles €32,00

Alvaro Palacios La Vendimia

fles €34,50

Furmint | Hongarije

Corvina . Carmenère . Trebbiano . Syrah | Italië

Tempranillo . Garnacha Tinta | Spanje

Deze bleekgele wijn met aroma’s van witte bloemen, peer en
grapefruit. De smaak is fijn met fruitige frisheid en een licht mineralige
afdronk. 1 maand gerijpt op de fijne “Lie” in RVS vaten.

Bleekroze, bloemig bouquet met impressies van rood fruit (kersen
& frambozen) dat zich voortzet in de levendige en frisse smaak
met een kruidige toets. Een sappige, smaakvolle rosé.

Deze Rioja die volgens de ‘nieuwe stijl’ na vinificatie een korte
rijping op eiken vaten krijgt is een uitbundige wijn met rood en
zwart fruit en fijne kruidigheid, aardse tonen en zachte tannine.
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Pasqua Passimento Bianco, Romeo & Juliet

fles € 35,00

No Sex For Butterfly Rosé

fles €31,00

Garganega | Italië

Syrah | Frankrijk

Deze wijn is droog en fris met een krachtige neus. Een goed
uitgebalanceerde wijn met volle aroma’s van limoen, grapefruit
en passievrucht. Ondanks zijn vrolijke zuren zeer breed inzetbaar.

Deze italiaan heeft intense aroma’s van citrus, perzik en amandelen.
De smaak is zacht en fris met een klein bittertje in de afdronk.
Een deel van de wijn krijgt gedurende 3 maanden houtlagering.

Mooi fris en zacht van smaak met een afdronk van rode bessen
en lichte citrustonen. De rijping geschiedt dan 4 maanden in
cemente cuves.
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Op de achterzijde van onze wijnkaart vind u het vervolg gedeelte
van de rode wijnen en alle dessertwijnen.

RODE WIJNEN
Altano Douro Organic			

DESSERTWIJNEN
fles €32,75

Vicente Gandia Moscatel

glas €6,75

Touriga Barocca . Touriga Roriz . Touriga Nacional | Portugal

Moscatel de alejandria | Spanje

Robijnrood, bouquet geeft impressies van rijp rood fruit, bloemen
en kruiden. De stevige maar niet te zware smaak is fraai in balans.
Desondanks 10 maanden houtlagering toch verrassend fris.

Deze moscatel heeft een licht goudgele kleur en aroma’s van
citrus, rijpe tonen en vanille. De smaak is plezierig en de frisse
zuren harmoniëren met het fijne zoet. Een echte klassieker.
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Pasqua Desire Zin & Lush Primitivo

fles €34,50

Chateau de Bealon 		

glas €9,00

Primitivo | Italië

Semillion . Sauvignon Blanc | Frankrijk

Een mooie klassieker met een dieprode kleur. In de neus intense
aroma’s van pruimen, rood fruit, koffie, cacao en kruidige tonen. De
wijn is zwoel en rond, full-bodied met zachte tannines in de afdronk.

In de smaak wisselende frisse tonen van wit fruit, geroosterde
aroma’s van noten en het smeltende zoetje van chocolade elkaar
af. 5 jaar op hout uit de bossen van Troncais.
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Luigi Bosca Malbec		

fles €37,50

Drosdty-Hof Adelpracht

glas €6,50

Mendoza | Argentinië

Chenin Blanc | Zuid-Afrika

Intens rode kleur, vol, krachtig en robuust maar wel in een zwoele,
verleidelijk lekkere, fruitige stijl. Een warm aandoend bouquet van
kersen met aardse tonen en een brede, krachtige en gerijpte smaak.

Zijn strogele kleur heeft een warme, gouden gloed. In de smaak van
deze volle, rijpe wijn vallen de intense aroma’s van tropische fruit
op. De balans tussen zoet en zuur houdt de wijn opwekkend.
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CASA Ripasso		

fles €42,00

Corvina . Molinara . Rondinella | Italië

Disznókó Tokaji Furmint Late Harvest

glas €9,25

Furmint . Hárslevelü | Hongarije

Deze Ripasso is vol en krachtig van smaak. De volle kruidigheid en de
lange houtrijping maken dit een elegante wijn met veel body. Deze
wijn wordt ook wel het kleine broertje van de Amarine genoemd.

De smaak is fris, met een fijne zoetheid en een lange afdronk. Het
resultaat is een Late Harvest met aroma’s van perzik, peer, honing
en zelfs nootmuskaat.
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Banyuls 				

glas €7,75

Grenache Noir | Frankrijk

In de geur heeft hij impressies van zwart fruit, maar ook gestoofd
fruit en tonen van cacao. De smaak is fruitig met fijne tannines.
Een mooie evenwichtige dessertwijn met een weelderig zoetje.
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SHERRY
Gonzalez Byass Pedro Ximénez

WIJNARRANGEMENT
glas €8,50

Pedro Ximénez | Spanje

Donker mahoniekleur. Noten, rozijnen, vijgen en dadels, chocola,
intens zoet en prachtig complex in de geur. De smaak is heel zacht
en fluwelig met tonen van pruimen en een lange afdronk. Zachte en
fluwelige sherry met tonen van pruimen en een lange afdronk.
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Wilt u met de keuze van de wijn geen compromissen moeten sluiten
tussen de uiteenlopende gerechten in onze dinerkaart?
Of vind u een fles wijn toch iets te veel?
Dan bieden onze wijnarrangementen de uitkomst! Met onze
wijnarrangementen combineren wij bij de smaken van de door u
gekozen gerechten of ons table d’ hote menu bijpassende wijnen
voor een onvergetelijke avond. Liever een los glas
speciaalwijn? Ook dat kan, vraag ons naar de mogelijkheden!

WIJN
KAART

