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BUBBELS & CHAMPAGNE
Bepin de Eto Prosecco Superiore
€ 6,50
€ 29,50
Veneto / Italië
De prosecco is droog en verfijnd. Groene appel, citrus en bloesem. Uitstekend als
aperitief, maar ook zeer geschikt bij bijvoorbeeld zeevruchten.
Vilarnau, Cava Brut Reserva
€ 6,50
€ 29,50
Penedès, D.O. Cava, Spanje
Druiven: Macabeo, Parellada & Xarel.Lo
Kristalheldere bleekgele kleur met een gouden gloed. 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.
Lussory Premium Sparkling
€ 6,50
€ 29,50
Spanje
De Lussory Premium Sparkling is een bijzonder elegante alcoholvrije mousserende wijn.
In het glas is hij glanzend goudgeel met een fijne gemiddelde mousse. In de neus
merken we hints van gist en siroop op. Met z´n frisse toegankelijke smaak maakt hij
ieder feestelijk moment speciaal en onvergetelijk!
Bepin de Eto Moscato
€ 5,00
€ 24,00
Veneto, Italië
Deze cuvee is lichtzoet maar vooral heel sprankelend. In de neus is de muscatgeur
onmiskenbaar aanwezig met vleugen van: perzik, abrikozen en frisse bloessem.

Nicolas Feuillatte, Brut Réserve
€ 12,50
€ 65,00
A.C. Champagne, Frankrijk
Druif: 40% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier & 20% Chardonnay
De Brut Reserve rijpt ten minste 36 maanden in de kelders van Nicolas Feuillatte. De
mousse is zeer verfijnd, delicaat en fluweelzacht. Veelbelovend bouquet met aroma's van
wit fruit en diverse specerijen. In de elegante smaak worden aroma's van citrusvruchten
gecombineerd met iets van appel, gevolgd door een lange afdronk met opvallende frisse
zuren. Door zijn brede smaakbeleving past de Nicolas Feuillatte Brut Reserve bijzonder
goed bij menig gerecht
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Nicolas Feuillatte, Chardonnay Blanc de Blancs
€ 70,00
A.C. Champagne, Frankrijk
Druif: 100% Chardonnay
Prachtige champagne met delicate belletjes die fijne sporen in het glas trekken. In de
neus peer en subtiel citrusfruit, met tonen van witte bloemen, meidoorn en acacia.
Levendige frisse smaak met een rijk palet aan aroma’s zoals citrusfruit en honing, die
lang in de mond blijven hangen.
Cuvée Palmes d’Or
€ 175,00
Nicolas Feuillatte, A.C. Champagne, Champagne Frankrijk
Druiven: Chardonnay & Pinot Noir
Majestueuze en bijzondere champagne met een delicate en levendige mousse.
Chardonnay zorgt voor elegantie en finesse en Pinot Noir voor rondheid en structuur. De
geur wordt gedomineerd door tonen van witte peer, perzik, abrikoos en walnoot, gevolgd
door onderliggende tonen van peper, gember en rood fruit. Volmondige en brede smaak
met aantrekkelijke mineralen. Geraffineerd in de milde fijne afdronk. Topkwaliteit in
champagne!
HUISWIJNEN
WIT
Altozano Verdejo Sauvignon Blanc
€ 3,95
€ 19,95
Finca Constancia, Toledo, Spanje
Druiven: Verdejo & Sauvignon Blanc
Frisse fruitige neus met een explosie aan aroma’s van citrus, tropisch fruit, venkel,
delicate florale tonen en mineralen. De goed gebalanceerde en frisse smaak heeft een
milde zuurgraad en een lange afdronk met grassige tonen.
ROSÉ
Conte di Matarocco Rosato
€ 3,95
€ 19,95
Cantine Paolini, I.G.T. Terre Siciliane, Sicilië, Italië
Druiven: Nero d’Avola & Merlot
In de geur delicate aroma’s van kersen, frambozen, zwarte bessen en rozenblaadjes.
Rijke smaak met een lange smakelijke afdronk.
ROOD
Clasico Tinto
€ 3,95
€ 19,95
Bodegas Borsao, Spanje
Druif: 70% Garnacha, 20% Cabernet Sauvignon, 10% Tempranillo
De brede gebalanceerde smaak met rijp rood fruit en specerijen zorgen voor een
fluweelachtige wijn.
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WITTE WIJNEN
Boschen Blanc
€ 5,75
€ 24,50
Boschendal, W.O. Western Cape, Franschhoek, Zuid-Afrika
Druiven: Chenin Blanc,Chardonnay & Sauvignon Blanc
Makkelijk drinkbaar met aroma’s van perzik, ananas, peer, kruisbes en nuances van
kamperfoelie en citroen- en sinaasappelbloesem. Frisse, levendige, fruitige en
gebalanceerde smaak.

1685 Sauvignon Blanc Grande Cuvée
€ 6,50
€ 32,50
Boschendal, W.O. Coastal Region, Franschhoek, Zuid-Afrika
Druiven: Sauvignon Blanc & Semillon
In de geur aroma’s van kruiden en tropisch fruit met tonen van kalk en groene vijgen.
Deze complexe aroma’s leiden naar een romige, harmonieuze smaak met een lange
afdronk vol mineralen.
1685 Chardonnay
€ 6,50
€ 32,50
Boschendal, W.O. Coastal Region, Franschhoek, Zuid-Afrika
Druiven: Chardonnay
Prachtige wijn met in de geur en smaak rijp tropisch fruit, citrusvruchten, nootmuskaat
en kaneel. Doordat een deel van de druiven is gerijpt in houten vaten krijgt deze
Chardonnay een mooie balans in fruit en houttonen en is de afdronk romig en rond.
Paul Jaboulet Viognier
€ 6,50
€ 32,50
Frankrijk, Vin de France
Druif: 100% viognier
Deze wijn barst van het fruit. Het uitbundige bouquet presenteert aroma’s van mango en
ananas met veel exotische accenten. De smaak is zoet en fris.
Madrevite Il reminore
€ 7,50
€ 37,50
Italie/ Umbrie
Druif:100% trebbiano spoletino
De letterlijke vertaling van deze wijn is: "de meest dominante" Mooie stroogele witte wijn
met een heerlijke neus van bloemen en citrus, heeft veel body en een mooie afdronk
waar je heerlijk lang van kunt genieten.
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Beronia Rueda
€ 6,50
€ 32,50
Spanje, Rueda
Druif: 100% verdejo
Expressieve wijn met een perfecte balans tussen het fruit en de frisheid.
In de geur en smaak intense tonen van citrusfruit en venkel, gevolgd door een lange,
complexe en frisse afdronk.

Antinori, Bramìto del Cervo Chardonnay
€ 8,00
€ 42,50
Italië, Umbrië, Castello della Sala
Druif: 100% Chardonnay
Bramito betekent ‘de brul van het hert in de bronstijd’. Cervo is het Italiaanse woord
voor hert. Cervara was de koosnaam van een Monaldeschi familielid die rond 1300 de
scepter zwaaide over Castello della Sala. Strogele kleur met groene highlights.
Het rijke bouquet is fruitig met een zuiver Chardonnay karakter, tropisch fruit en dan
vooral ananas, naast appels, mooie vanilletonen en wat toast. De elegante en zachte
smaak met mineralen heeft een mooie balans, een schitterende structuur en delicaat
hout in de afdronk.
Bodega Norton Chardonnay Reserve
€ 8,00
€ 42,50
Argentinië, Mendoza, Luján de Cujo
Druif; 100% Chardonnay
Mooie goudgele kleur met een groene tint. Elegante en complexe geur van rijp citrusfruit,
mineralen en vanille. Vervolgens een zachte, volle, romige en een licht kruidige impressie
in de smaak. Aangenaam frisse zuren. Verrassend elegant in de afdronk met een
schitterende balans tussen houtinvloeden en het fruit.
Esterhàzy Estoras Grüner Veltliner
€ 7,50
€ 37,50
Oostenrijk, Burgenland, St. Georgen wijngaard
Druif: 100% Grúner Veltliner
Een frisse neus en exotische aroma’s van appel, peer en grapefruit, aangevuld met
kruidige pepertonen. De levendige zuurgraad is perfect in balans met het frisse karakter
van de wijn. Een genot om te drinken.
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Antinori San Giovanni della Sala Classico Superiore
€ 49,00
Italië, Umbrië, Castello della Sala
Druiven: 50% Grechetto, 25% Procanico & 25% Pinot Bianco & Viognier
Strogele kleur met groene highlights.
Het gebruik van de vier verschillende druiven laat een compositie achter die niet te
vergelijken valt met menig andere witte wijn. De aaneenschakeling van de verschillende
karakters geeft een geheel eigen geur en smaak.
De geur is elegant met tonen van witte bloemen en rijp fruit, hoofdzakelijke perzik,
ananas en citrusfruit. Door zijn jeugdigheid komt een lichte tinteling naar voren in de
aanhoudende smaak.
1685 Chardonnay Pinot Noir
€ 7,50
€ 37,50
Boschendal, W.O. Coastal Region, Franschhoek, Zuid-Afrika
Druiven: Chardonnay & Pinot Noir
Chardonnay geeft rijkdom en ruggengraat, terwijl Pinot Noir fruit en elegantie toevoegt.
In de complexe, verleidelijke geur citrus, rode appel, gebakken peer en rijpe aardbeien,
die ook in de smaak naar voren komen samen met tropisch fruit en specerijen.
Pinot Gris
Boeckel, Pinot Gris
€ 6,50
€ 32,50
Frankrijk, Elzas, Mittelbergheim - A.C. Alsace
Druif: Pinot Gris
Goudgele kleur. Opvallende kruidigheid in geur en smaak. Lichtzinnig en oprecht.
De wijn valt op door zijn fijnzinnigheid van kruidige aroma’s en wat rokerige
tonen. Het fruit zit in de nasmaak. In het bezit van een geraffineerde fijne en lange
afdronk.
Dry Riesling
€ 35,50
Chateau Ste. Michelle, Washington State, Verenigde Staten
Druif: Riesling
Heerlijke droge verfrissende Riesling stijl met prachtige fruitaroma’s, een mooie
zuurgraad en een elegante afdronk met witte perzik, mandarijnen en florale tonen.
La Raia Pise Italie/ Piemonte

€ 47,50

Druif 100% Cortese
De Pise heeft een mooie licht strogele kleur met groene accenten. De neus heeft een
combinatie van, rijp fruit, peer en honing!
Sancerre Grand Reserve
€ 8,00
€ 42,50
Frankrijk
Druif: 100% sauvignon blanc
Hele frisse smaak, veel mineralen, smaken van appel en peer en een mooie zuurgraad
welke niet te lang blijft hangen. Behoorlijk romige en ronde smaken waardoor de afdronk
erg aangenaam is
Chablis 1er Cru Vau de Vey
€ 69,00
Brocard, Chablis, Frankrijk
Druif: 100% Chardonnay
Bleke gouden kleur. In de neus delicate tonen van anijs en citrus. De smaak is verfijnd,
elegant met een lange minerale afdronk.
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Cervaro della Sala
€ 85,00
Antinori, I.G.T. Umbria, Umbrië, Italië
Druiven: 90% Chardonnay & 10% Grechetto
Deze super wijn kan de strijd aan met een prachtige Bourgogne en is complex door de
houtlagering. In de intense geur aroma’s van citrusvruchten en tropisch fruit, naast lichte
botertonen. De minerale sensaties van de Grechettodruif in de smaak passen perfect bij
het citrusfruit en de houttonen. Zeer lange afdronk met een mineralig karakter.
Poruzots
€ 97,50
Olivier Leflaive, A.C. Meursault 1er Cru, Bourgogne, Frankrijk
Druif: Chardonnay
Super geconcentreerde wijn met in het prachtige bouquet aroma’s van wit fruit, perzik en
tonen van boter en hazelnoot. De geconcentreerde smaak is prachtig en kent een lange
en elegante afdronk.
ROSÉ WIJNEN
Blanc de Noir
€ 5,75
€ 24,50
Boschendal, W.O. Western Cape, Franschhoek, Zuid-Afrika
Druiven: Merlot, Shiraz, Cinsault, Pinotage & Cabernet Sauvignon
In de geur rijpe zomerbessen die leiden naar een zachte en sappige smaak met rijpe
aardbeien, frambozen en moerbeien, naast wat specerijen. De smaak is mooi in balans,
fris en fruitig.
Whispering Angel
€ 8,00
€ 42,50
Château d’Esclans, A.C. Côtes de Provence, Provence, Frankrijk
Druiven: Grenache, Cinsault, Syrah, Tibouren & Rolle
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.
Antinori Scalabrone rosé
€ 49,00
Antinori, Toscane, Italië
Druiven: 40% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot & 30% Syrah
Heldere en volle rosékleur. ‘Frivool, wispelturig, maar heel charmant’, met een
verfrissende geur van rood fruit, vooral kersen en frambozen, bloemen en aromatische
kruiden. Karaktervolle smaakbeleving met veel fruitige accenten.
De goede balans wordt afgerond door een aanhoudende afdronk met aangenaam fruit.
RODE WIJNEN
Lanoy Cabernet Sauvignon Merlot
€ 5,75
€ 24,50
Boschendal, W.O. Western Cape, Franschhoek, Zuid-Afrika
Druiven: Cabernet Sauvignon & Merlot
In de geur en smaak een uitbarsting van rijk rood en zwart fruit; van zwarte bessen tot
moerbeien, naast wat specerijen. Vervolgens komen zachte en rijpe tannines met
discrete minttonen en wat pittige specerijen naar voren. Lange rijke afdronk met donker
bessenfruit.
Santa Rita Gran Hacienda Merlot
€ 5,75
€ 24,50
Santa Rita, Central Valley, Chili,
Druif: 100% Merlot
Deze merlot is een rood -violet gekleurde wijn, met intense fruitige aroma's
die doet denken aan rood fruit en bloemen , vanille en tabak. Het is een fullbodied ,
elegante wijn, goed uitgebalanceerd in zuurgraad en rijpe tannines. Een
frisse, fruitige afdronk
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Gran Hacienda Reserva Carménère
€ 6,50
€ 32,50
Santa Rita, Rapel Valley, Chili.
Druif: 100% Carménère
Intense robijnrode kleur, met een boeket , dat wordt gedomineerd door vers rijp zwart
fruit en specerijen met tonen van chocolade en vanille. Medium-bodied met enorm
zijdeachtige tannines. Een wijn met een prachtige lange afdronk .
Rioja Reserva
€ 7,50
€ 37,50
Beronia, D.O.Ca. Rioja, Rioja, Spanje
Druiven: Tempranillo, Graciano & Mazuelo
Verleidelijk en complex bouquet met aroma’s van zwart fruit, naast zoete specerijen,
zoals kaneel en vanille, en mineralen. Elegante en goed gebalanceerde smaak, met
zijdezachte sensaties waarin rijpe fruitaroma’s worden gecombineerd met mint, cacao en
tabak.
Pèppoli
€ 8,00
€ 42,50
Antinori, D.O.C.G. Chianti Classico, Toscane, Italië
Druiven: Sangiovese, Merlot & Syrah
Complexe en goed gestructureerde wijn. De geuren van kersen worden in een later
stadium pas duidelijk, gevolgd door tonen van chocolade en vanille. Het fruit van de
donkere bosbessen is bepalend in de smaak, gevolgd door zachte en zoete tannines en
een ietwat vlezige afdronk.

Bodega Norton Malbec reserva
€ 8,00
€ 42,50
Argentinië, Mendoza - Luján de Cujo
Druif: 100% Malbec
Diepe rode kleur met een paarse tint. Sappige en elegante wijn met in de geur complexe
aroma’s van rijp 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.
Olivier Leflaive, Côtes-de-beaune-villages
€ 62,50
Bourgogne, Côte de Beaune - A.C. Côtes-de-Beaune-Villages, Frankrijk
Druif: 100% Pinot Noir
In de geur een bouquet van zomerbessen, gedroogd fruit, zwarte kersen en wat ‘spicy’aroma’s. Ook in de smaak komen deze aroma’s terug, naast wat pepertonen.
Zeer aantrekkelijke wijn
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Bodega Norton Finca la Colonia Colección Pinot Noir
€ 6,75
€ 33,50
Mendoza - Luján de Cujo, Argentinië
Aantrekkelijke, heldere roodpaarse kleur.
Intens en complex bouquet met aroma’s van divers rijp rood fruit.
Zijdezachte smaak met rijpe tannines en een goede structuur, waarin de aroma’s van
rood fruit en bessen domineren. Aanhoudende afdronk
Boschendal 1685 S & M Shiraz Mourvèdre
€ 6,50
€32,50
Franschhoek - W.O. Coastal Region, Zuid-Afrika
Druiven: 70% Shiraz & 30% Mourvèdre
Donkerpaarse kleur met een warme robijnrode gloed.
In de geur wordt het kruidige en peperige van de Shiraz gecombineerd met de aroma’s
van sappige donkere kersen van de Mourvèdre. De smaak kent een fruitige body van
moerbeien, naast wat tonen van jonge specerijen en donkere chocolade. Aanhoudende
afdronk met fruit, specerijen en zachte tannines.
Marchese Antinori Riserva
€ 75,00
Antinori, Toscane D.O.C.G. Chianti Classico Riserva, Italië
Druiven: 90% Sangiovese & 10% Cabernet Sauvignon
Zeer intense robijnrode kleur. Toont zeer rijpe fruitaroma’s van divers rood fruit, zoals
kersen, frambozen en rode bessen, samen met tonen van zoethout. Ronde fruitige smaak
met een aanhoudende afdronk vol stevige tannines.
Madrevite Glanio Rosso
€ 7,50
€ 37,50
Italie/Umbrie
Deze kruidige rode wijn heeft alle kenmerken van een Sangiovese wijn maar door de
toevoeging van de gamay druif en peperkorrels bij de vinificatie. Maakt dat deze wijn een
bijzonder uniek en zeer verrassend karakter heeft. Zeer geschikt bij vele vleesgerechten
of gewoon als glas te drinken.
Bepin de Eto Greccio rosso
€ 8,00
€ 42,50
Veneto / Italië
Marzemino/ cabernet franc/cabernet sauvignon/ merlot
Mooie dieprode wijn met een intens bouqete en een heerlijke complexe, zachte afdronk
La Raia Large
italie/ Piemonte
€ 49,50
Druif 100% Barbera
De large heeft een intense diep rode kleur met paarse accenten, heeft een verrassende
neus met chocolade, kruiden em zwarte bessen.
Barolo
€ 82,50
Prunotto, D.O.C.G. Barolo, Piemonte, Italië
Druif: Nebbiolo
Bijzonder goed gestructureerd en rijk aan aroma’s van viooltjes en bessenfruit. Op
oudere leeftijd ontwikkelt de wijn een karakteristiek bouquet met een mooie
complexiteit. Volle, elegante en goed gebalanceerde smaak met een ideale balans tussen
het fruit, de zuurgraad en tannines.
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Vaio Armaron Amarone Classico
€ 99,50
Serego Alighieri, D.O.C. Amarone della Valpolicella Classico, Veneto, Italië
Druiven: Corvina, Rondinella & Molinara
Uitnodigend en complex bouquet met geconcentreerde en elegante aroma’s van overrijpe
kersen en pruimen. In de rijke smaak aantrekkelijke aroma’s van rijpe kersen en bessen,
naast tonen van kaneel en vanille. Droge lange afdronk met fluweelachtige tannines.
Weelderige en warme Amarone!
Tignanello
€ 110,00
Antinori, I.G.T. Toscana, Toscane, Italië
Druiven: Sangiovese, Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc
Zeer bijzonder met in de geur complexe en harmonieuze aroma’s van divers rood fruit,
frambozen en zoethout. 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 tonen van citrusfruit, chocolade en mineralen met mooie ronde tannines.
Optimale kwaliteit van begin tot het einde; een gedistingeerde Toscaanse rode wijn!
DESSERT WIJNEN
Vin d’Or
€ 8,50
Boschendal, Franschhoek, Zuid-Afrika
Druiven: Chenin Blanc & Weisser Riesling
Heerlijke zoete dessertwijn met in de geur veel tropisch fruit, citrusfruit en appel,
gevolgd door wat honing. De geconcentreerde smaak is mooi in balans en heeft een
enorme fruitexplosie. Prachtige zoete afdronk, maar met frisse citrustonen.
Bepin de Eto Fae Passito
€ 8,50
Italie/Toscane
Druif Incrocio Manzoni, Riesling Renano en Pinot Bianco.
Deze mooie diepgele bijna goudkleurige dessertwijn heeft een mooie neus van abrikozen,
voorjaars bloesem, citrus en een vleugje honing. Deze wijn heeft een heerlijke en vooral
lange afdronk.
Bepin de Eto Moscato
€ 6,50
Veneto/ Italië
druif 100% Moscato
Deze cuvee is lichtzoet maar vooral heel sprankelend. In de neus is de Muscat geur
onmiskenbaar aanwezig met vleugen van: perzik, abrikozen en frisse bloesem.
Tio Pepe Sherry Pedro Ximenez Nectar
€ 7,50
Gonzalez Byass, Spanje
Druif: 100% Pedro Ximenez
De rijping in het criadera systeem en de rijke Pedro Ximenez druif maken Nectar tot een
krachtig en volle zoete sherry met de smaak van rozijnen en zongedroogde vijgen.
Port per glas vraag naar onze selectie

