WIJNKAART

MOUSSEREND
Fles

Rosanti Prosecco DOC Frizzante Piccolo ( 20 cl )
De Pró, cava brut Spanje
Charles Heidsieck, Champagne, Frankrijk
Charles Heidsieck rosé, Champagne, Frankrijk
Charles Heidsieck Blanc de Blanc, Champagne, Frankrijk
Charles Heidsieck Millésimé 2012, Champagne, Frankrijk

€ 8.5
€ 28.5
€ 70
€ 95
€ 100
€ 105

WITTE WIJN PER GLAS
Cantina Cardeto, pinot grigio, Italië
Le Jade, chardonnay, Frankrijk
Du Fraisse Touraine, sauvignon blanc, Frankrijk

Glas
€ 4.5
€ 5.5
€ 6.5

Fles
€ 22
€ 25
€ 31

Glas
€ 4.5
€ 5.5
€ 6.5

Fles
€ 22
€ 25
€ 31

Glas
€ 4.5

Fles
€ 22
€ 35

RODE WIJN PER GLAS
Segredos de Sâo Miguel Alentejano Tinto, Portugal
Elvia Utiel-Requena, Crianza, Spanje
Revelation, pinot noir, Frankrijk

ROSÉ
Fontanet Les Terrasses, syrah, Frankrijk
Chateau Puech-Haut, Provence, Frankrijk

“Een van de top-domaines van de Languedoc (en misschien wel van heel Zuid-Frankrijk)
met een uitstekende prijskwaliteit verhouding”. Aldus Jeb Dunnuck, de beroemde
Amerikaanse wijnschrijver, gespecialiseerd in Rhône en Languedoc.

Chateau Miraval, cinsault,grenache, rolle, syrah, Frankrijk
€ 40
Bleek zalmrosé van kleur met aroma’s van vers rood fruit en bloemen. Elegante wijn met frisse zuren en
delicate tonen van fruit.

WITTE WIJN
Niel Joubert Chenin Blanc
€ 26
Gouden kleur met aroma’s van citrus, appel en peer. Frisse zuren in de mond en mooi in
balans.

Bodegas Naia Rueda Verdejo sauvignon blanc

€ 27.5

Licht gele kleur. Aroma’s van tropisch fruit met tonen van venkel en vers gemaaid gras. Fris,
levendig en aromatisch met een lange afdronk.

Rapitalà Viviri Grillo Sicilia DOC
€ 30
Autochtone Siciliaan, deze grillo. De zuidelijke zon heeft 'm niet gedeerd. Levendig, bloezend,
bloesemend, fijnbesnaarde zuren en een discrete kruidigheid. Aangenaam droog zonder
schraal te worden.

Cloud Break Chardonnay

€ 31

Rijke fruitaroma’s van pompelmoes en rijpe tropisch fruit. Op de achtergrond wat tonen van
vanille, karamel en een vleugje eik. In de mond een soepele en rijke smaak met passievruchten,
fijne frisse elementen van citrusfruit zonder harde zuren. Heel apart en verleidelijk lekker. Dit
is een buitengewoon elegante en zeer rijke witte wijn met een verkwikkend fris en
aantrekkelijk karakter.
Mayr Gruner Veltliner

€ 31.5

Helder strogele kleur met een groene zweem, fris en jeugdig boeket met lichte aroma’s van
citrus, appel en witte peper. De smaak is levendig en fris met lengte in de afdronk.
Palliser Estate Martinborough Sauvignon Blanc

€ 32.5

Fraaie, expressieve sauvignon met meloen, grapefruit en groene vijg in de geur. Mooi droog en
heerlijk verfrissend van smaak. Opvallend rond in structuur en met een lange afdronk.

Veiga da Princesa Rias Baixas Albariño

€ 35

Frisse en aromatische, droge witte wijn uit Rías Baixas. Voor veel Spanjaarden de perfecte wijn
bij schaal en schelpdieren maar in Nederland ook als aperitief inzetbaar!

Domaine Raimbault Sancerre Les Godons 2019

€ 35.75

Topkwaliteit sancerre met een krachtig en verfijnd sauvignon-aroma. De smaak is elegant fris en
zuiver, met voldoende lengte.

Bolla Tufaie Soave Classico Superiore DOCG
€ 36.5
Goudgeel van kleur met aroma’s van citrus, meloen, grapefruit, peer, vleugje kruiden en
honing. De smaak is intens en zacht. Vol met een fantastische structuur en een intens lange
afdronk.

Domaine Mazilly Bourgogne Chardonnay Vieilles Vignes
€ 40
Deze klassieke witte bourgogne van Domaine Mazilly is met z'n frisse karakter en subtiele
eiken typisch voor een goede Côte de Beaune. Perfect bij verfijnde vis- of gevogelte
gerechten.
Domaine Sébastien Dampt Chablis Les Vaillons 1er cru 2019

€ 42.5

Krachtige droge witte wijn met een aangenaam aroma waarin florale nuances, caramel en
rijpingstonen. De smaakstructuur is vol en evenwichtig met een lange, geurige afd ronk.
Deze premier cru komt van een perceel met ruim zestig jaar oude chardonnay-stokken in
Vaillons, een van de bekende cru’s van Chablis. Het perceel is op het oosten georiënteerd,
waardoor de druiven van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zon krijgen en dus mooi kunnen
rijpen.
Frédéric Mabileau Saumur Chenin de Puy

€ 47.5

Vol geel van kleur, intens van geur met tonen van rijp fruit zoals perzik en ananas en nuances
van eikenhout en toast. De smaak is vol, fris en krachtig van inzet en eindigt sappig en
aromatisch.
Nino Negri Ca’Brione Terrazze Retiche di Sondrio

€ 55

Licht goud van kleur. Rijke geuren van exotisch fruit, vanille en brioche. De smaak zet vol en
zacht in met elegante zuren en een aanhoudende afdronk.
De handgeplukte sauvignon, chardonnay en incrocio manzoni worden gedroogd voor 15 dagen.
Gevolgd door een zachte persing en een natuurlijk vergisting proces onder gecontroleerde
temperatuur. Dit gebeurt in houten fusten de helft nieuw eikenhout en de andere helft op twee
jaar oud eikenhout. De nebbiolo vergisting op speciale vergistingtanks van roestvrijstaal. De
witte druiven blijven in houtenfusten en ondergaan bâttonage elke 7 dagen. Alle druiven
vergisten en rijpen apart en worden daarna geblend.

Rapitalà Grand Cru Chardonnay

€ 60

“Het grote werk van Rapitala. Met gouden guirlandes omhangen bianco. Nadere bestudering
onthult tropische vruchten, stroopwafeltjes, bitterkoekjes, gedroogde gele vruchten, gebakken
banaan en dubbel geslagen room. Eikenhout, nauwelijks zuren. Inderdaad, voor de liefhebbers
van het vollere model”,
Harold Hamersma in De Grote Hamersma 2019, beoordeeld met een 9

RODE WIJN
Eò Morrecine Montepulciano d’Abruzzo DOC
€ 30
Dieprood in het glas en aroma’s van bosvruchten, zwarte kersen en kruiden. Vol en zacht
met tonen van amandelspijs, ceder en bessen.
Vivanco Rioja Crianza
€ 33
Volrood van kleur, heerlijk van geur met rijp rood fruit, kruiden en romig eikenhout. De
smaak zet soepel in en ontwikkelt een fraaie, volle smaakstructuur met veel
aromatische lengte.
Chakana Mendoza Estate Malbec

€ 34.75

Geconcentreerde rode wijn met een haast ondoorzichtige dieprode kleur en complexe, verfijnde
aroma’s van zwart bosfruit, Frans eikenhout en kruidige tonen. De smaak is krachtig en intens,
maar met rijpe en zachte tannine. De afdronk is lang en mond vullend.
Pedroncelli Dry Creek Valley Mother Clone Zinfandel

€ 36

Helderrode wijn met een pittig fruitig én kruidig aroma en bedeesd eikenhout op de
achtergrond. De smaak zet vol in en ontwikkelt zich harmonieus, met frisheid en lich te
tannine. Complexe rode wijn met structuur en lengte.
Jean-Paul Brun Terres Dorées Morgon

€ 36.5

Fraaie, volle rode wijn met de geur van rijp rood fruit en een zuivere, volle, maar
evenwichtige smaak. Lichte tannine en een fris zuurtje in de afdronk.
Weingut Thörle Rheinhessen Saulheimer Kalkstein Spätburgunder

€ 37

Christoph en Johannes Thörle maken met deze Saulheimer Kalkstein een waanzinnig
lekkere en indrukwekkende Pinot Noir. De spätburgunderdruiven komen van een wijngaard
met kalksteenrijke grond, die deze mooie wijn een bijzondere finesse geeft.
Bolla “Le Poiane” Valpolicella Ripasso Classico

€ 40

Diep granaatrood. Aroma’s van zwarte rijpe kersen, jam, vanille, drop en cede hout. Mooie volle
body, krachtig en warm en zuivere tonen van cacao en specerijen.
De ingedroogde druiven die gebruikt zijn voor het maken van Amarone worden gebruikt voor
de tweede vergisting van de Ripasso. Hierdoor krijgt de Ripasso een deel van de body, smaak en
concentratie die je in Amarone vindt.
Isole e Olena Chianti Classico

€ 41.5

Fraaie Chianti met een volrode tint en een uitgesproken fruitig aroma, met nuances van
lichte kruiden en gebrande tonen. De smaak zet vol en sappig in en ontwikkelt zich
evenwichtig, met fijne tannine in de finale. Balans en verfijning!

Régis de Vallière Bourgogne Pinot Noir

€ 42.5

Wat een kleur voor pinot noir! Zeer fijn fruit in de neus met een mix van aardbei, kers en
zwarte bes. Een elegant en fijn karakter, levendig in de mond met een soepele afdronk. Gekoeld
drinken en volop genieten.
Nino Negri Sfursat Carlo Negri Valtellina DOCG

€ 55

Diep granaatrood. In de neus complexe aroma’s van pruimenjam, kaneel, peper en kruidnagel.
Droge, elegante harmonieuze smaak van zoethout en geroosterde hazelnoten met een
aanhoudende afdronk.
Na de handmatige oogst worden de druiven ingedroogd, net zoals bij Amarone. Door deze
indroging verliezen de druiven 30-35% gewicht, waardoor ze meer concentratie krijgen.
Vervolgens vindt de fermentatie plaats onder gecontroleerde temperatuur met een verlengde
schil wekking van maar liefst 15 tot 20 dagen. Daarna rijpt de wijn voor 24 maanden op 3200
liter en 5300 liter frans eikenhouten vaten.
Borgogno ‘No Name’ Langhe Nebiolo DOC

€ 57.5

Betekenis “No Name”
Om de kwaliteit van de wijn te garanderen, worden de wijnen uitvoerig gecontroleerd door de
autoriteiten. Dat dit tot bureaucratie kan leiden, ontdekten ze bij Borgogno toen ze hun Barolo
enkele jaren geleden inzonden om de vermelding ‘Barolo DOCG’ te mogen dragen. De oogst
werd gebotteld in etappes en elke keer werd er een fles ter controle ingezonden. De eerste twee
flessen werden goedgekeurd, de derde fles werd afgekeurd. Omdat alledrie de flessen exact
dezelfde inhoud bevatten, werd er besloten de wijnen te bottelen onder de naam ‘No Name’. De
toevoeging ‘Etichetta di Protesta’ is een verwijzing naar de bureaucratie. Na deze oogst zijn ze
doorgegaan met het maken van deze wijn. Borgogno No Name voldoet aan de vereiste rijping
van een Barolo van minimaal drie jaar waarvan twee jaar op houten vaten.
Kershaw Wines Elgin Clonal Selection Pinot Noir

€ 60

Heldere, lichtrode kleur. Verfijn aroma met rood fruit, florale tonen en iets toast. Ook in de
smaak zeer elegant: sappig fruit, mooie frisse zuren, een lichte structuur en fijne tannines.
ECHT EEN FANTASTISCHE PINOT NOIR
Bolla “Le Poiane” Amarone della Valpolicella Wrap

€ 70

Diepe granaatrode kleur met aroma’s van zwarte rijpe kersen, jam, rijpe peer, vanille, drop en
cederhout. Mooie volle body, krachtig en warm en zuivere tonen van cacao en specerijen.
Hier hebben we bovendien het origineel in handen, Le Origini. Italiaanse druivenkrachtcentrale die zich
diep en nadrukkelijk presenteert. Rozijnen, krenten, gedroogd fruit, vijgen in zwarte koffie, dadels in
Marmite. Toch ook verbazingwekkende lichtvoetige zuren die tot hem tot een fijnbesnaarde
verschijning maken, terwijl toch de tannines pallet-hoog opgestapeld liggen. De wijn zelf opleggen kan
zodoende ook”, Harold Hamersma in De Grote Hamersma 2019, beoordeeld met een 9+.

