Mousserend
La Tordera Spumante Extra Dry ‘Jelma’s’ ■ Veneto, Italië

glera, chardonnay, pinot grigio

Fris en opwekkend met de geur van ananas en rijpe appel. De smaak is toegankelijk en sappig.

5,95

26,50

Gales Cuvée Première Rosé Brut ■ Moselle, Luxemburg

pinot noir

Zuiver en elegant met framboos, aardbei en een zacht romige mousse.		

29.95

Laurent-Perrier La Cuvée Brut ■ Champagne, Frankrijk

chardonnay, pinot noir, pinot meunier

Fijne mousse met in geur citrus, witte bloemen, perzik en wit fruit en frisse afdronk.		

69.95

Port’s
Taylor’s Select Ruby Port ■ Douro, Portugal
touriga francesa, tinta roriz, touriga nacional

Drie jaar gerijpt, diep robijnrood, intens fruitig, krachtig en vol.		

32.50

Taylor’s Late Bottled Vintage Port ■ Douro, Portugal

touriga francesa, tinta roriz, touriga nacional

Uit één oogstjaar met vijf jaar vatrijping, rijpe kersen en pure chocolade.		

42.50

Taylor’s 10 Year Old Tawny Port ■ Douro, Portugal

touriga francesa, tinta roriz, touriga nacional

Ruim 10 jaar houtgerijpt met chocolade, koffie, vanille en amandelen.

8.95

59.95

WIJNKAART

Witte Wijn

Rode Wijn

Cabriz Branco ■ Dão, Portugal
encruzado, bical, malvasia, cerceal

Cabriz Tinto ■ Dão, Portugal
alfrocheiro, tinta roriz, touriga nacional

De wijn is zacht kruidig, fris aromatisch en verrassend levendig. Aroma’s van citrus,
appel zijn duidelijk waarneembaar naast de geur van venkel en bloesem.

4,50

23,50

Ca’Tullio Pinot Grigio ■ Friuli-Venezia Giulia, Italië
4,50

23,50

The Winery of Good Hope Chardonnay Unoaked ■ Stellenbosch, Zuid-Afrika
4,95

24,95

Ermita Veracruz Verdejo Cepas Viejas ■ Rueda, Spanje
24,95

Domaine de Châtenoy Menetou-Salon Blanc ■ Loire, Frankrijk

24,95

Domaine de Grangeneuve Esprit de Grenache ■ Rhône, Frankrijk
24,95

Viu Manent Cabernet Sauvignon Gran Reserva ■ Colchagua, Chili

cabernet sauvignon

24,95

Rode Krachtpatsers
Tenuta Sant’Antonio Amarone della Valpolicella Selezione ■ Veneto, Italië

sauvignon blanc

Stuivend bouquet met name grassig in de neus. Zuivere sauvignon-kenmerken als
groene appelen buxus, verrijkt met bloemengeuren, een vleugje specerijen en een
sappige, frisse smaak en finale.		

corvina, rondinella, croatina, oseleta

29,95

De ondoorzichtige robijnrode Amarone heeft een overweldigend parfum van gerijpt fruit,
drop, verse groene kruiden en zwarte peper. De tannines zijn zwoel en zoet, maar de wijn
is toch harmonieus met aangename zuren.		

49,95

Feudo Montoni Nero d’Avola Selezione Vrucara Prephylloxera ■ Sicilië, Italië

Rosé Wijn

nero d’avola van pre-phylloxera wijnstokken

Zeer complexe wijn met een brede schakering aan geuren zoals chocolade, bosvruchten,
kruidnagel, nootmuskaat en ceder. Wijn met veel concentratie en rijpe tannines.		

Virginie Ma Cuvée Rosé ■ Languedoc, Frankrijk
4,50

23,50

Virginie Philip MiP Classic Rosé ■ Provence, Frankrijk

cinsault, Syrah, Grenache

Een heel licht getinte rosé met geur- en smaaknuances van rode
vruchtjes en citrusfruit naast verleidelijke tonen van rozenblaadjes.

Een elegante en verfrissende Pinot Noir. Na het karaferen komen aardse tonen naar
voren, rood fruit geeft de wijn sap en finesse.

Stevig maar soepel met zoete kersen, cassis, munt en vanille.		

Strogele wijn met groene reflecties. Stuivende neus met intense aroma’s
van tropisch fruit zoals maracuja, mango en ananas, groene appel en venkel.		

Fris en elegant met verfijnd rood fruit en veel sappigheid.

4,95

The Winery of Good Hope Pinot Noir Reserve ■ Stellenbosch, Zuid-Afrika

Rond en verleidelijk met zachte tannines en rijp rood fruit.		

verdejo

cinsault, grenache, syrah

23,50

grenache

chardonnay

Deze uiterst fruitige wijn wordt gekenmerkt door een enorme frisse en elegante stijl.
Citrustonen in de neus en toch diepte in de afdronk. Elegante en schone stijl Chardonnay.

4,50

pinot noir

pinot grigio

Intense neus tropisch met banaan, peer en in de afdronk een
kleine toets geroosterde amandelen

Levendig en elegant met rode en zwarte bessen, hout en zwoele kruiden.

6,50

32.50

54.95

Luigi Einaudi Barolo Ludo ■ Piemonte, Italië

nebbiolo

Prachtig heldere rode kleur met oranje reflecties die toenemen naarmate de wijn ouder
wordt. In de geur intens fruitig met specerijen, leer en tabak. De smaak is vol en fluweelachtig
in de mond met een zeer lange afdronk. De aanvankelijk stevige tannines worden zachter
met de jaren. Karafferen is aan te bevelen.		

59,95

Gaja Ca’Marcanda Magari Bolgheri ■ Toscane, Italië

cabernet franc, cabernet sauvignon, petit verdot

Complex, floraal en elegant met zwart fruit, roos, eucalyptus, groene peper en rode sinaasappel.
Puur en intens met stevige, maar fijne tannines en goed geïntegreerde houtaroma’s.		

79.95

