WIJNKAART

MOUSSEREND
Fles

Rosanti Prosecco DOC Frizzante Piccolo ( 20 cl )
De Pró, cava brut Spanje
De Sousa, Champagne, Frankrijk

€ 8.5
€ 28.5
€ 60

Prachtige Champagne van Erick De Sousa uit de Grand Cru-gemeente Avize, bekend om zijn
elegantie en verfijning. Deze luxe Champagne heeft fraaie rijpingsgeuren en een lang
aanhoudende, mild droge smaak. Fantastische topper!

WITTE WIJN PER GLAS

Cantina Cardeto, pinot grigio, Italië
Le Jade, chardonnay, Frankrijk
Du Fraisse Touraine, sauvignon blanc, Frankrijk

Glas
€4
€5
€ 5.5

Fles
€ 21
€ 23.5
€ 26

Glas
€4
€ 5.5
€ 6.5

Fles
€ 21
€ 25
€ 31

RODE WIJN PER GLAS

Segredos de Sâo Miguel Alentejano Tinto, Portugal
Tierras de Murillo, Rioja Crianza, Spanje
Revelation, pinot noir, Frankrijk

ROSÉ

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

Glas Fles
€4
€ 21
€ 35

“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
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.

Bolla Soave Classico Rétro DOC
€ 30
Citroengeel van kleur met aroma’s van citrus, bloemen, exotisch fruit, honing. Zacht en
elegant in de mond.

Stefan Winter Rheinhessen Riesling Trocken
Dat zien we nou graag, zo'n droge Riesling uit Rheinhessen. Aangenaam, rijp,
vlierbloesem, appel, citrusfruit, rins, niet streng.

€ 31

Rapaura Springs Malborough Sauvignon Blanc
€ 33.5
Lichtgeel van kleur. Stuivende neus met aroma’s van citrus, groene appel, mango en
passievrucht. Frisse en levendige wijn met een frisse 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!

Huber Traisental Obere Steigen Grüner Veltliner
Dit is een beeldschone, loepzuivere Grüner Veltliner. Hij combineert mooi met
visgerechten en zomerse salades, maar smaakt ook uitstekend als aperitief.

€ 36.5

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 Chopin Côte de Nuits Villages Blanc Les Monts de Boncourt
€ 50
Domaine Arnaud Chopin bevindt zich in Comblanchien, in het uiterste zuiden van de Côte
de Nuits en is al sinds zes generaties een familiebedrijf. Momenteel leiden Arnaud en zijn
broer Alban dit bijzondere wijngoed. Hun wijnen blinken uit in fruitigheid en frisheid.
Zij hebben de kwaliteit naar de top weten te brengen en het verbaast niet dat de beperkte
productie uitsluitend via toewijzing naar de wijnhandel gaat. Chopin is een snel stijgende
naam, die nog steeds voor een scherpe prijs bijzonder fraaie bourgogne maakt.

Rapitalà Grand Cru Chardonnay
€ 55
“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
Maison Centaurée Cabernet- Merlot
€ 30
Een rode wijn met een helderrode kleur. Aroma’s van donkere chocolade, zwarte kersen
en zwarte bes. In de mond eveneens veel fruit, maar dit wordt ondersteunt door tonen van
hout zoals ceder.
Castello Monaci Primitivo
€ 31.5
Donkerrood van kleur met aroma’s van pruimen, kersen, peper, viooltjes en vanille. Vol en
zacht met tonen van bessenjam en zoethout.
Von de Mark-Walter Baden Spätburgunder
€ 34.75
Deze Spätburgunder is een zeer verleidelijke, fruitige, lichtrode wijn. Sappig en rijp,
geconcentreerd bessenfruit, iets kruidigheid en een vleugje houtinvloed. Heerlijk om zo te
drinken (ook in de zomer!), maar ook erg lekker bij bijvoorbeeld kip of wit vlees. Voor
optimaal drinkgenot adviseren we ‘m licht gekoeld te serveren.
Stefano Accordini Valpolicella Ripasso Classico Superiore
€ 38.5
De Ripasso van de Accordini’s komt uit de heuvelzone van het classico-district en wordt
op een speciale, tijdrovende en hierdoor kostbare wijze gemaakt. Het beste deel van de
rode Valpolicella wordt namelijk apart gehouden. In de maand februari volgend op de
oogst, wordt de wijn aangevuld met de uitgegiste druiven - de vinacce - van de
geconcentreerde Amarone. Hierdoor ontstaat een nagisting die de wijn een volledig ander
karakter geeft, met meer concentratie in kleur, geur en smaak. Het resultaat? Kracht,
souplesse en aromatische lengte, en dat allemaal in één wijn!
Château Gaillard Saint-Émilion Grand Cru
€ 45
Château Gaillard is al sinds 1787 in dezelfde familie. De wijngaard telt 20 hectaren en
heeft ongeveer 50% merlot en 50% cabernet sauvignon en cabernet franc aangeplant
staan. Het domein geldt als een ‘Geheimtipp’. Nadat Cathérine Papon het ouderlijk
wijngoed in Saint-Émilion overnam heeft ze veel geïnvesteerd in de wijngaard en kelder.
De huidige, ‘nieuwe’ Château Gaillard heeft veel meer expressie van rijp fruit en smaakt
geconcentreerder, terwijl de tannines mooi zacht zijn. De luxe eikenhoutrijping maakt de
wijn nog complexer en concurrerend met andere toppers uit deze bijzondere wijnstreek.

Parada de Atauta Ribero del Duero Tempranillo
€ 47.5
“Volle bak rood. Parada laat bramen en donkere kersen keurig in het gelid paraderen over
een rode velours loper, krijgt beschaafd koelte toegezwaaid door jeugdige lauriertakjes,
zwijmelende tannines dwepen en de glazen klinken helder”’,

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.
Bolla “Le Poiane” Amarone della Valpolicella Wrap
€ 67.5
“Beste jaar ooit voor Amarone. En 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+.
Domaine Chopin Nuits-Saint George Les Charmottes
€ 70
Domaine Arnaud Chopin bevindt zich in Comblanchien, in het uiterste zuiden van de Côte
de Nuits en is al sinds zes generaties een familiebedrijf. Momenteel leiden Arnaud en zijn
broer Alban dit bijzondere wijngoed. Hun wijnen blinken uit in fruitigheid en frisheid.
Zij hebben de kwaliteit naar de top weten te brengen en het verbaast niet dat de beperkte
productie uitsluitend via toewijzing naar de wijnhandel gaat. Chopin is een snel stijgende
naam, die nog steeds voor een scherpe prijs bijzonder fraaie bourgogne maakt.

WIJNKELDER
WIT
Chablis Domaine Roy 2018 (FR)

€ 43,50

De Morgenzon Chenin blanc reserve 2018

(SA)

€ 47,50

Von Buhl Ungeheuer Gross Gewachts 2016

(DE)

€ 50

Niero Les Ravines Condrieu 2017 (FR)

€ 55

Meursault “Les Tillets” Raymond Dupont-Fahn 2018 (FR)

€ 75

Chassagne-Montrachet Domaine Jean Chartron 2017 (FR)

€ 80

Puligny-Montrachet Domaine Jean Chartron 2016

€ 85

(FR)

Corton Charlemagne Grand Cru Pierre Marey et Fils 2015
Bâtard-Montrachet Grand Cru Louis Lequin 2014

(FR)

(FR)

€ 140
€ 350

ROOD
Château d’Issan Margaux Blason d’Issan 2015 (FR)

€ 60

Chateau Musar Bekaa Valley 2000 (LB)

€ 65

Tenuta di Biserno il Pino di Biserno 2017 (IT)

€ 80

Othello by Cristian Moueix 2016 (USA)

€ 85

Domaine Robert Sirugue Vosne-Romanée Les petit Monts 1er Cru 2016 (FR)

€ 100

Borgogne Barolo DOCG Riserva 2005 (IT)

€ 150

Giodo Brunello Di Montalcino 2015 (IT)

€ 155

Tenuta di Biserno Bibbona 2016 (IT)

€ 160

Biserno Lodovico 2013 (IT)

€ 400

