Laurent Miquel Père & Fils Sauvignon Blanc glas 5.75

I.G.P. Pays d’Oc 28
Sauvignon blanc
Frisse en herkenbare geur, appel en citrus, uitnodigend. Heerlijk
Verfrissend mondcontact, zacht en fruitig in middendeel en afdronk.

Laurent Miquel Père & Fils Chardonnay-Viognier glas 6.5 / 30

I.G.P. Pays d’Oc / Chardonnay en viognier
Steenfruit, intens, goede balans, perfecte zuurgraad, aromatisch en sappig, lekkere frisse afdronk.

Salentein Barrel Select Chardonnay glas 8 / 39

Mendoza, Argentinië / Chardonnay
Rijk smakende chardonnay. Herkenbare en complexe geur door hout-opvoeding.
Sappig en rijp tropisch fruit. Volle smaak en een lange afdronk. friszoet

Portillo Sauvignon Blanc Dolce glas 6 / 29
By Salentein, Mendoza, Argentinië / Sémillon, sauvignon blanc
Heldere lichtgele kleur. In de zuivere, lichtzoete en sappige smaak herkennen
we citrusfruit, perzik, meloen en honing. Een lange en friszoete afdronk.
Príncipe de Viana Crianza, D.O. Navarra glas 6 / 29
Bodega Príncipe de Viana / Tempranillo
Elegant en rond met een vriendelijke aanzet. Het fruit is de kern van de smaak.
Prettige en gulle wijn met een goede balans en karaktervolle afdronk.
Salentein Barrel Select Malbec glas 8 / 39

Mendoza, Argentinië / Malbec
Gul smakende Malbec. Herkenbare en volfruitige geur. Cederhout.
Sappig en rijp donkerrood fruit. Jammig, ronde en volle smaak. Lange afdronk.

Sélection Cazal Viel – by Laurent Mique l glas 5.75 / 28
Vin de France / Grenache 60%, Cinsault 20%, Syrah 20%
Deze heerlijke Zuid Franse rosé wijn is verkwikkend fris. In de neus stuift het rood fruit
met veel plezier in het rond. In de smaak wordt het aangevuld met zachte wilde bloemen.
Een ranke, frisse, droge rosé.
Château Roubine Rosé “La Vie en Rose” 39
A.O.C. Côtes de Provence / 60% tibouren en 40% cinsault
Zeer licht zalmroze van kleur. Ronde en frisfruitige smaak met hint van venkel en anijs.
Typische kruidigheid vanwege de blend met 60% Tibouren.
Mooie zuurgraad en een lange verfrissende afdronk.

Benieuwd naar onze bijzondere selectie aan wisselende wijnen per glas en/of per fles?
Onze medewerkers lichten het graag toe.

Ayala Brut Majeur glas 12.5 / 75

Ayala, Aÿ, Champagne / Pinot noir, chardonnay, pinot meunier
Strogeel van kleur, fris en fruitig in geur en smaak met een zeer delicate mousse,
eenweelderig aroma en veel elegantie. Een prachtig begin van een feestelijk diner.

Ayala Blanc de Blancs 95

Ayala, Aÿ, Champagne / 100% Chardonnay
De druiven voor de Blanc de Blanc komen van de Premier- en Grand Cru
wijngaarden van de Côte de Blancs. Het paradijs voor de chardonnay druif.
Elegant, verfijnde mousse, rond, prachtig in balans en een romige afdronk.

Bollinger PNVZ 115
Bollinger, Aÿ, Champagne / 100% Pinot noir
De druiven van deze champagne zijn afkomstig van de Grand Cru
wijngaard Verzenay op de Montagne de Reims. Een zogenaamde ‘Blanc de Noir’.
Een specialiteit, strakdroog en karaktervol.
Bollinger La Grande Année 185
Bollinger, Aÿ, Champagne / 65% pinot noir en 35% chardonnay
Complexe en unieke smaak. De druiven zijn afkomstig van de allerbeste Grand Cru
wijngaarden in en rond de gemeente Aÿ. Met recht één van de beste champagnes
ter wereld en de favoriete champagne van James Bond.
Cava D.O. Clos Amador Brut Reserva Delicat glas 8 / 42

Cavas Masachs, Penèdes / 40% xarello, 35% macabeo en 25% parellada				
Strogeel, zuiver van geur met tonen van gist en frisse fruitnuances.
Prettig sprankelend in de mond. Zachte, smaakvolle en frisdroge afdronk.

Sancerre A.C. Château Fontaine Audon 48

Langlois-Chateau
Sauvignon blanc
Zeer elegante frisse tonen van appel en citrusfruit in de smaak. Milddroog,
verfijnde afdronk, typische mineraliteit door ijzerhoudende bodem, prachtige balans.

Château Les Auzines Albariño 39

I.G.P. Aude, Laurent Miquel
100% Albariño
Laurent Miquel maakt met zeer veel succes wijnen van de Albariño-druif.
Heel zuiver, fris en vriendelijk. Veel expressie, rijp, sappig fruit, minerale tonen,
tikje ziltigheid en prachtige, speelse zuren.

Rully A.C. 54
La Côte Chalonnaise, Domaine Chanson
Chardonnay
Zeer lieflijke wijn met heerlijk exotisch fruit in de geur en smaak.
Mooie ronde chardonnay met veel frisheid in de afdronk.
Chablis Premier Cru A.C. ‘Montmains’ 68

Domaine Chanson
Chardonnay
Een zeer verfijnde Premiers Cru uit de noordelijkste Bourgognestreek: de Chablis. Karaktervolle
en verfijnde smaak met veel tropisch fruit, een prachtige balans en heel veel lengte.

Puligny-Montrachet A.C. 98
Côte de Beaune, Domaine Chanson
Chardonnay
Bloemenaroma’s gecombineerd met citrusfruit, lichte minerale tonen en een hint van eikenhout.
De smaak heeft een botertje dat de wijn een aangenaam en zacht karakter geeft.
Goed gebalanceerd en gestructureerd.
Grüner Veltliner Kamptal, DAC Kamptal 39

Fleurie A.C., Cru de Beaujolais 39
Domaine Dominique Piron
100% Gamay
Eén van de meest lieflijke Cru’s van de Beaujolais. Gul, fruitig en rond. Prachtige balans
en lange, frisse afdronk. Een uitstekende rode wijn die prima past bij visgerechten.
Château Peyrelongue A.C. Saint Emilion Grand Cru 52

Merlot, cabernet franc en cabernet sauvignon
Helder robijnrood van kleur. De geur is zuiver, rijp en licht kruidig.
Een typische Saint Emilion met een gulle smaak en een warme afdronk.

Château Belgrave, A.C. Haut-Médoc, 5e Grand Cru Classé 96

Merlot en cabernet franc
Diepe kleur. Zachte tannines. Elegant. Heerlijk bessig fruit in de ronde en
mondvullende smaak. Prachtige balans. Aristocratisch. Grootse Grand Cru!

Cruz de Alba Crianza, D.O. Ribera del Duero 46

Tempranillo
Deze Ribera Del Duero heeft een intens diepe kleur. In de smaak
worden frisse tonen van kersen en rood fruit prachtig gecombineerd met krachtige
tonen van drop, likeur en kruiden. De minerale afdronk is lang en complex.

Rioja Muga Reserva D.O. Rioja, Bodegas Muga 56

Tempranillo, garnacha, mazuelo en graciano
Producent van kwaliteitswijnen. Fustrijping van twee jaar en een jaar flesrijping.
Gulle en karaktervolle rode wijn waar spel tussen fruit en hout prachtig combineren.

Rioja Muga Reserva Seleccion Especial D.O. Rioja 74
Tempranillo, garnacha, mazuelo en graciano
De Reserva Seleccion Especial heeft een minimale rijping op eikenhout van
drie jaar en één jaar op fles. Boeiend samenspel tussen kleur, geur en smaak.

Yuzu sake glas 11

Volle, droge sake. Rijke combinatie van een diepe rijstsmaak,
veel umami en een aangenaam licht aroma.
Een mooie balans tussen zoet- en prettige zuren.

Muscat de Rivesaltes A.C. Blanc glas 8
Domaine Cazes, Languedoc-Roussillon, Frankrijk
50% Muscat d’Alexandrie, 50% Muscat Petit Grain
Frisse zoete witte wijn met heerlijke aroma’s van citrus, perzik en abrikoos.
Mooie complexiteit. Het fruit blijft dominant aanwezig in de gulle smaak
met een hele fraaie, rijke afdronk.
La Fleur Renaissance glas 9.5

A.C. Sauternes
70% Semillon en 30% Sauvignon Blanc
Zuiver en fris, bloemen, rijp steenfruit, abrikozen en honing, een prettig
bittertje van sinaasappelschil, gulle smaak. Lange, mondvullende afdronk.

Weingut Steiniger
Grüner veltliner
De geur is stuivend, vriendelijk en zuiver. Fruitige aanzet. Fris, prettige zuren,
goede smaakontplooiing. Steenfruit en citrusfruit, specerijen. Lange, droge en prettige afdronk.

Ripasso Valpolicella Classico Superiore D.O.C. 39
Farina, Veneto
Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Oseleta		
Diepe paarsrode kleur. Rijpe, uitnodigende geur, zwoel. Heerlijk sappig zwart fruit,
bessen, pruimen en vijgen met een frisse ondersteuning. Prettig friszoet in afdronk.

Graham’s Fine Ruby Port glas 6.5

Haus klosterberg Riesling Trocken 39
Markus Molitor, Bernkastel
Riesling
Prachtige droge Riesling met veel expressie van terroir en vers citrusfruit.
Mooie minerale afdronk. Fraaie balans in de crispy aciditeit en het weelderige fruit.

Barolo D.O.C.G. ‘Cannubi’ 94
Marchese di Barolo, Piëmonte
Nebbiolo
Robijnrood. Verfijnde geur,
cederhout en bosfruit. Verfijnde aanzet, prachtige balans, kersen en bessen, geïntegreerd hout,
alcohol, confiture, mooi bittertje, veel lengte met mooie frisheid en het typische amandelbittertje.
Warm, elegant en rijk.

Graham’s 10 Years Old Tawny Port glas 10
Touriga Francesca, Touriga Nacional, Tinta Barroca, Tinta Roriz, Tinta Cão
De fijne, roodbruine kleur is kenmerkend voor de Graham’s 10 YO Tawny.
De geur is rijp en complex. Duidelijke aroma’s van noten, honing en vijgen.
Volle rijpe smaak en zeer zacht. De afdronk is intens en lang.

Amarone della Valpolicella Classico D.O.C.G. ‘barriques’ 94

Touriga Francesca, Touriga Nacional, Tinta Barroca, Tinta Roriz, Tinta Cão
De complexiteit en harmonie zijn bij deze Graham’s 20 YO Tawny tekenend
voor de voortreffelijke kwaliteit. De vele jaren van rijping hebben een diepe
amber en goudbruine kleur gecreëerd. Een mooi bouquet van amandelen,
honing, karamel en gedroogd fruit. Samen met de zachte,
zeer subtiele en perfecte balans. Een waar genot voor de smaakpapillen.

Kendall-Jackson Vintner’s Reserve Chardonnay 52

Kendall-Jackson, Coastal Vineyards, Californië
Chardonnay
Wereldtopper uit Californië blinkt uit in haar volheid en licht romige smaak.
Heerlijke aroma’s van tropisch fruit als mango, ananas en peer.
Fijne geroosterde tonen op de achtergrond en een lange afdronk.

Nautilus Sauvignon Blanc 45

Nautilus, Marlborough
Sauvignon Blanc
Strogele kleur. Aroma’s van kruisbessen en linde met hints van zilveruitjes.
Elegante, frisse wijn met tropische fruit, passievruchten en citrus. Heerlijke afdronk.

Le Bonheur Blanc Fumé Reserve 49

Le Bonheur Estate, Stellenbosch
Sauvignon Blanc
Een zeer delicate Sauvignon Blanc met aroma’s van wit exotisch fruit, frisse groene
appels en citrusbloesem. De wijn is pachtig in balans en heeft een fijne zuurgraad.

Fratelli Zeni, Bardolino
Corvina, corvinone, rondinella
Klassieke en gulle wijn uit het noord
oosten van Italië. Gemaakt volgens een aloude techniek dat de druiven eerst drogen voor persing.
Zeer geconcentreerde smaak met een lange, volrijpe, warme afdronk

Salentein Barrel Select Pinot Noir 39
Mendoza, Argentinië
Pinot Noir
Gul smakende Pinot Noir. Herkenbare en volfruitige geur. Sappig en rijp
rood fruit zoals bessen en kersen. Prettige,ronde en volle smaak. Lange afdronk.
La Crema Monterey Pinot Noir 49

Monterey-Californië-Jackson Family Wines
Pinot noir
Fonkelend robijnrood. Karaktervolle en typische geur van pinot noir.
Kersen, zwarte bessen, een beetje chocolade en specerijen.
‘Een mond vol wijn’, heel elegant maar met veel expressie.

Tinta Barroca, Touriga Francesca, Tinto Cão, Touriga Nacional
Graham’s Ruby Port heeft een mooie robijnrode kleur,
een jeugdige frisheid en verleidelijke rijpe fruitgeuren van zwarte
en rode vruchten, een rijkelijke mondvulling gecombineerd met een goede balans.

Graham’s 20 Years Old Tawny Port glas 14

Valdespino Pedro Ximénez ‘El Candado’, Jerez, Spanje glas 8.5
Pedro Ximénez
Zwarte, briljante kleur met een beetje mahonie - rozijnen gevolgd door aroma’s
van koffie en cacao - vol, krachtig en soepel - warm en elegant met een lange afdronk.

