


mousserend
Dom Potier Cava Brut 5.50 27.00 
Spanje | Penedès | Macabeo, Xarel-lo 
Heldere gele kleur met gouden highlights. Toegankelijk en 
intens in de neus met aroma’s van divers fruit zoals groene 
appels. Goed gestructureerde smaak met een mooie balans 
tussen het fruit en de zuurgraad.

Nicolas Feuillatte Brut Réserve  85.00 
Frankrijk | Champagne | Chardonnay, Pinot Meunier, 
Pinot Noir
Bleke heldere goudgele kleur. De mousse is zeer verfijnd, 
delicaat en fluweelzacht. In het bouquet aroma’s van wit 
fruit, zoals appel, peer en perzik, en diverse specerijen. 
In de smaak wordt citrusfruit gecombineerd met appel 
gevolgd door een lange en frisse afdronk

witte wijnen
Bodega Norton Finca La Colonia 
Sauvignon Blanc 5.25 26.00 
Argentinië | Mendoza | Sauvignon Blanc 
Heldere bleke gele kleur met een groene tint. In de neus 
stuivende aroma’s van roze grapefruit, l imoen, citroen, 
groene appel en vers gemaaid gras. In de smaak zijn het 
vooral de citrus tonen die als eerste naar voren komen en 
zorgen voor een frisse en gebalanceerde afdronk.

Masi Pinot Grigio  5.75 28.50
Italië | Veneto | Pinot Grigio 
Heldere groen gele kleur. In de neus aroma’s van perzik, 
grapefruit en peer. Aantrekkelijke verfrissende smaak met 
groene appels, rijpe peren en wat amandelen, gevolgd door 
een lange, droge afdronk met wat mineralen.

Boschendal Jean Garde  
Unoaked Chardonnay  6.00 30.00 
Zuid-Afrika | Franschhoek | Chardonnay 
Bleke goudgele kleur. In de geur aroma’s van geel fruit, 
l imoen en lentebloesem. Zeer aantrekkelijke, fruitige en 
levendige smaak die barst van aroma’s van rijpe vlezige 
perzik en meloen, met in de gebalanceerde afdronk wat 
citroen.

Esterházy Stein Grüner Veltliner  32.00 
Oostenrijk | Burgenland | Grüner Veltliner 
Licht geel groene kleur. Een frisse neus met exotische 
aroma’s van appel, peer en grapefruit, aangevuld met 
kruidige tonen van witte peper. De smaak zit vol fruit 
aroma’s en wordt vooral gedreven door de citrusvruchten 
waardoor de wijn een zeer frisse en kruidige afdronk heeft.

rosé wijnen
Fratelli Zuliani  
Pinot Grigio Blush  5.25  26.00 
Italië | Veneto | Pinot Grigio 
Licht zalmroze kleur. In de geur aroma’s van wilde 
aardbeien, limoen en citroen. In de smaak komen ook tonen 
van bosvruchten naar boven en zorgen voor een frisse 
afdronk.

Boschendal Chardonnay Pinot Noir 38.00 
Zuid-Afrika | Coastal Region | Chardonnay, Pinot Noir 
Zeer licht roze in kleur met een lichte koper tint. In de 
neus frisse aroma’s van aardbeien en rijpe frambozen. In 
de smaak vooral fruit tonen maar ook een hint van toast 
en brioche die ontstaan door de lichte rijping op de fijne 
lie, hierdoor heeft de wijn een volle structuur en een fijne 
afdronk.

Roseline Prestige  
Côtes de Provence rosé  8.00 40.00 
Frankrijk | Côtes de Provence | Cinsault, Grenache, 
Syrah
Mooie, heldere bleek zalmroze kleur. In de neus aroma’s 
van gele perzik, citrus, vlierbloesem en rozenblaadjes. De 
smaak is vooral fruit gedreven en de fijne zuren geven een 
gebalanceerde afdronk.

rode wijnen
Bodega Norton  
Finca La Colonia Merlot  5.50  26.00 
Argentinië | Mendoza | Merlot 
Diepe robijnrode kleur. Vrij  volle wijn met in de neus 
diverse fruitaroma’s van kersen en bramen, naast tonen van 
viooltjes en eucalyptus. De elegante smaak is vol, sappig, 
fruitig met prettige tannines. Zachte en plezierige afdronk.

Maison Didier Joubert  
Pinot Noir  6.00 30.00 
Frankrijk | Pays d’Oc | Pinot Noir 
Sprankelend rood in kleur. In de neus typische aroma’s van 
Pinot Noir zoals rode kersen, frambozen en een hint van 
vanille. In de smaak ook wat kruidige tonen van kruidnagel 
en ceder hout, een lichte body zorgt voor een fruitige 
afdronk.

Beronia Crianza  
Edición Limitada 7.00 35.00 
Spanje | Rioja | Tempranillo 
Granaatrode kleur met een lichtpaarse schittering. In de 
neus aroma’s van frambozen en bramen, en het hout van de 
lagering. De smaak is fruitig, fris en strak met tonen van 
koffie en chocolade en een volle afdronk.

Boschendal 1685 Sauvignon Blanc  
Grande Cuvée  34.00 
Zuid-Afrika | Franschhoek | Sauvignon Blanc 
Heldere strogele kleur. In de neus aroma’s van kruiden en 
tropisch fruit met tonen van kalk, groene vijgen, tropisch 
fruit en limoen. Deze complexe aroma’s leiden naar een 
romige, harmonieuze smaak met een lange afdronk vol 
mineralen.

Fournier MMM Chenin Blanc   35.00 
Frankrijk | Loire | Chenin Blanc 
Deze wijn heeft aroma’s van gele appel, peer en limoen 
en een vriendelijke en toegankelijke smaak. Je proeft de 
uitstekende balans tussen het genoemde fruit en de frisse, 
aanwezige zuren.

Chateau Ste. Michelle Dry Riesling 38.00 
Verenigde Staten | Washington State | Riesling 
Licht gele kleur met een groene zweem. In de neus aroma’s 
van Granny Smith, witte perzik en mineralen, in de smaak 
zorgen deze aroma’s voor een mooie zuurgraad en een 
elegante afdronk.

Bodega Norton Chardonnay Reserva  41.00 
Argentinië | Mendoza | Chardonnay 
Mooie goudgele kleur met een groene tint. In de neus 
aroma’s van rijp citrusfruit zoals citroen, mineralen en 
vanille. In de smaak een zachte en romige structuur wat 
voor een volle afdronk zorgt met een fris randje.

Buitenverwachting Chardonnay   46.00 
Zuid-Afrika | Constantia | Chardonnay 
Glinsterend goud in kleur. In de neus verfijnde aroma’s 
van citroen, limoen, grapefruit en vuursteen. In de smaak 
combineren de frisse citrus aroma’s mooi met de vollere 
tonen van vanille en eikenhout, met mooie ronde tannines 
heeft deze wijn een prettig licht romige afdronk.

Antinori Guado al Tasso Vermentino 51.00 
Italië | Toscane | Vermentino 
Een elegante Vermentino met een prachtige complexiteit. 
In de geur delicate fruitaroma’s van citrus, abrikoos en 
gele perzik, naast wat aromatische kruiden. De smaak is 
harmonieus en met een frisse lange afdronk.

Paul Jaboulet Aîné  
Parallèle 45 Rouge   37.00 
Frankrijk | Rhône | Grenache, Syrah 
Diepe kersenrode kleur. In geur aantrekkelijke aroma’s 
van aardbeien en frambozen, en een vleug exotische 
specerijen. In de smaak ook nog tonen van braam, peper en 
zoethout met een fijne structuur door de ronde tannines 
die voor een lange afdronk zorgen.

Weingut Martinshof Spätburgunder 
Trocken  40.00 
Duitsland | Rheinhessen | Spätburgunder 
Granaatrood gekleurd. In de geur fijne aroma’s van donker 
fruit zoals bramen en zwarte bessen. Droge smaak, maar 
fruitig en fluweelzacht.

Bodega Norton Malbec Reserva   41.00 
Argentinië | Mendoza | Malbec 
Diepe rode kleur met een paarse tint. In de neus aroma’s 
van braam, bosbes, zwarte kers, viooltjes en tabak. In 
de smaak komen deze aroma’s mooi terug en geven de 
tannines de wijn een rond en vlezige structuur met een 
lange afdronk.

Antinori Le Mortelle Botrosecco  46.00 
Italië | Toscane | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon 
Diep donker paars van kleur. In de neus aroma’s van 
balsamico, bitterzoete bessen en een hint van vanille. In de 
smaak vind je tonen van rijp rood fruit die met de zachte 
tannines een mooie afdronk geven.

Masi Brolo di Campofiorin  48.00 
Italië | Veneto | Corvina, Molinara, Rondinella 
Diep robijnrood in kleur. In de neus complexe aroma’s van 
rijpe kersen, pruimen, zwarte bessen en bramen. In de 
smaak zijn het vooral de fruit aroma’s die naar voren komen 
gecombineerd met subtiele tonen van tabak, cacao en 
vanille. Volle en verfijnde afdronk.

Bodega Norton Privada Family Blend  50.00 
Argentinië | Mendoza | Cabernet Sauvignon, Malbec, 
Merlot
Mooie intense robijnrode kleur. In de neus complexe 
aroma’s van onder meer rijpe zwarte en blauwe bessen, 
kersen, koffie en tabak. De smaak is rond, krachtig, vol, 
geconcentreerd, vlezig met mooi gebalanceerde en gerijpte 
tannines en een elegante en lange afdronk.

Boschendal Black Angus  70.00 
Zuid-Afrika | Stellenbosch | Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon, Shiraz 
Sprankelend robijn rood van kleur. In de neus aroma’s van 
bessen, pruimen, kaneel en kruidnagel. In de smaak aroma’s 
van zwarte kers, cassis en zwarte peper met een stevige 
structuur in de afdronk.




