Witte Wijnen
ZWEEFTEEF 2021
Zuid - Afrika

30,00

••• Chenin blanc
Unieke witte wijn met heldere lichtgele kleur en intense aroma’s en smaken van rijp wit fruit. Ware
passe-partout die iedereen bekoort met zijn zacht karakter en fijne fraîcheur.

SANCERRE ‘Les Monts Damnés’ - Domaine Moreux 2020
Sauvignon blanc
Loire - Frankrijk

45,00

VIDILLA ‘Verjo’ Organic 2021
Verdejo
Rueda - Spanje

35,00

POUILLY FUISSE ‘Vieilles Vignes’ - Domaine de la Chapelle 2021
Chardonnay
Bourgogne - Frankrijk

59,00

•••

De oude wijngaarden van meer dan 75 jaar oud zijn aangeplant op de ‘lieu-dit’ Les Monts Damnés,
ongetwijfeld de beste plaats en terroir in Sancerre. Ware topwijn voor de echte Sancerre of
Pouilly Fumé liefhebber.

•••

Heerlijke, frisse Verdejo die bovendien volledig biologisch is gemaakt. Heldere kleur en
intense aroma’s van citrus, groene pruimpjes en in de mond gul en sappig met lange afdronk.
Zeer lekker bij schaaldieren, vis en Oosters getinte gerechten.

•••
Ware klassieker uit Bourgogne en gemaakt door één van de beste wijnmakers uit de regio.

Glanzende goudgele kleur met tranen tegen de glaswand en in de mond gul en sappig met
veel rijp wit fruit en lange afdronk. Combineert mooi bij visgerechten en wit vlees.

LOIBNER ‘Federspiel’ - WEINGUT KNOLL 2020
Grüner Veltliner
Wachau - Oostenrijk

•••
Weingut Knoll is één van de bekendste en beste wijnhuizen uit de regio.

55,00

Heldere lichtgele kleur en in de neus intense aroma’s van gele appel,
kruisbessen en rijp wit fruit. Lange, elegante afdronk met voldoende fraîcheur.

CONTEMPLATIONS BY KATARZYNA 2021
Sauvignon blanc
Thracian Valley - Bulgarije

35,00

VACQUEYRAS ‘Cuvée BlanchE’ - CHATEAU DES ROQUES 2020
Marsanne, Grenache blanc, Viognier, Bourboulenc
Rhône - Frankrijk

49,00

AUSSIERES ‘Chardonnay” - DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD LAFITE 2020
Chardonnay
Languedoc - Frankrijk

35,00

•••

Frisse, droge witte wijn met fonkelende lichtgele kleur en in de neus een intens boeket van
exotisch fruit. In de mond sappig met opnieuw gulle smaken van witte perzik, verse ananas,
mango en lange frisse afdronk.

•••

Slechts 1% in Vacqueyras is wit, de rest zijn rode wijnen. Intens, strogeel van kleur met veel
tranentheater tegen het glas. Intens boeket van witte perzik, nectarines en verse abrikozen.
Sappig en gul in de mond met veel wit en geel fruit en een vleugje kruiden in de afdronk.

•••
Gemaakt door het prestigieuze Château Lafite Rothschild uit Corbières.

Heldere lichtgele kleur met zwoele, plakkerige tranen tegen de glaswand. In de neus heerlijke
aroma’s van rijpe ananas, passievrucht en rijpe witte perzik. In de mond gul en sappig met
opnieuw veel abrikozen, rijpe perzik, nectarine en lange sappige afdronk.

ANTONELLA CORDA ‘Vermentino di Sardegna’ 2021
Vermentino
Sardinië - Italie

•••

40,00

Deze prachtige Vermentino charmeert door zijn expressieve neus van citrus en mediterrane kruiden.
De aanzet in de mond is lekker sappig en vol, in de afdronk prachtig ondersteund door frisse zachte
zuren. Een toppertje bij vis en schaaldieren.

Rosé Wijnen
ROSALIE Sainte Victoire	
Côtes de Provence - Frankrijk

••• Grenache, Syrah, Rolle

35,00

Lekker als aperitief, bij een salade, koude & warme visgerechten en gevogelte

CHATEAU MIRAVAL 2021
Provence - Frankrijk

50,00

RUMEURS BY CHATEAU L’ESCARELLE Rosé 2021
Méditerranée - Frankrijk
Cinsault, Syrah, Grenache

30,00

••• Cinsault, Grenache, Syrah, Rolle

Deze verbluffende rosé is eigendom van Holywood ster Brad Pitt en volledig biologisch gemaakt.
Heldere lichtroze kleur en intense aroma’s en smaken van frambozen, rijp rood fruit en lange afdronk.

•••
Bijzonder aangename, frisse rosé wijn met lichte kleur en sappig en gul in de mond.
Lekker als aperitief en bij tal van gerechten.

Rode Wijnen
ZWEEFTEEF 2021

••• Pinotage, Shiraz
Heerlijk sappig met veel rijp rood fruit, rond en zacht met een goede, vlezige structuur.

30,00

Zuid - Afrika

Wijn met karakter en stijl. Zeer mooie begeleider bij tal van gerechten.

BOURGOGNE PINOT NOIR “Les Maisons Dieu” - DOM. MOISSENET-BONNARD 2019
Bourgogne - Frankrijk ••• Pinot noir
Granaatrode kleur en tergend trage tranen. Een gerookt houtparfum, zoete mokka, vanille,

45,00

woud-bessen en zwarte peper - aroma’s waarvan veel Bourgognes alleen maar kunnen dromen.
In de mond rijpe bosaardbei, cranberry en zwarte kers met een frisse aciditeit en gepolijste tannines.

VALPOLICELLA RIPASSO Classico Superiore - Agricola Cottini 2017

••• Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara
De oude wijngaarden van dit kleine wijngoed prijken tegen de heuvels Valgatara.

55,00

Valpolicella - Italië

Alles gebeurt hier manueel en de druiven drogen op traditionele manier op bamboe rekjes.
Tot zo ver het traditionele… want de stijl van wijn is méér dan hedendaags!
De Cottinis houden van elegantie en verfijning. Hier niet de zwoele, vaak zware zoete expressies,
maar wel delicate en zéér verfijnde wijnen van hoog niveau.

CHATEAU BEAU SECRET - Famille Ribeiro 2019
Haut-Médoc - Frankrijk

••• Cabernet sauvignon, Merlot

35,00

Elegante rode wijn uit Bordeaux. In ons glas ontdekken we een robijnrode kleur met
briljante kern en plakkerige tranen tegen de glaswand. In de neus een heerlijk boeket van
rode aalbes, kers, cederhout en cassis. In de mond opnieuw veel rijp rood en zwart fruit en
lange afdronk met zachte tannines. Dit is een VEGAN wijn.

JUAN GIL ‘Yellow Label’ 2020

Jumilla - Spanje ••• Monastrell
Ware topwijn uit Spanje met bijzonder veel finesse. De oogst gebeurt volledig manueel en

35,00

enkel de beste druifjes worden gebruikt. Intens diepe kersenkleur. Verfijnde neus met attractieve
fruitaroma’s. Ook in de mond veel rijp en zwart fruit, vlezig met lange afdronk.

MAS GABINELE ‘Carignan’ ‘Vieilles Vignes’ 2020

••• Carignan
De oude wijnstokken (aangeplant in 1956) brengen hier een vlezige rode wijn voort met

40,00

Languedoc - Frankrijk

zeer donkere kleur en in de neus een kruidig boeket van Provençaalse kruiden en vlierbessen.
Sappig in de mond met veel body en aroma’s van zoete kersencoulis, violette, wilde
frambozen en kruidnagel. Lange, vlezige afdronk met mooi verweven tannines.

CROZES HERMITAGE “Cuvée Christophe” - DOM. DES REMIZIERES 2018
Rhône - Frankrijk

••• Syrah

65,00

Donkergekleurde kruidige Syrah uit de noordelijke Rhône. Opulent en sexy qua parfum,
licht peperig eerst, met dan gekonfijte woudvruchten, violetjes en cassis.
In de smaak impressies van rijp pitfruit, jeneverbes, witte peper.
Pittig maar zijdeachtig qua textuur en een fijne vanilletoets in de afdronk.

ROTBURGER - WEINGUT ROSI SCHUSTER 2018
Burgenland - Oostenrijk

••• Zweigelt

40,00

Elegante rode wijn met briljante robijnrode kleur en plakkerige tranen tegen de glaswand.
In de mond zacht en sappig met veel rijp rood fruit en elegante afdronk.

JOEL GOTT ‘Zinfandel’ 2018
Californië - USA

••• Zinfandel

50,00

Zinfandel is één van de belangrijkste druivensoorten in Californië en vind je in alle kwaliteiten.
Joel Gott vinifiëert zijn wijnen op een eigenwijze manier, waarbij hij een prachtig compromis maakt
tussen kracht, fruitigheid en elegantie. Prachtwijn, complex en zéér smaakvol met veel karakter.
Zéér aanbevolen!

San Marzano “F”

50,00

Salento - Italië ••• Negroamaro
De lichtjes overrijpe handgeplukte druiven zorgen voor een zachte maar complexe smaak van kruiden.
Na 12 maanden houtlagering geniet deze wijn van een zachte afdronk.

