
Witte Wijnen
grüner veltliner Pfalff 2020 30,00

Oostenrijk  •••  Grüner Veltliner
Super bij frisse salades, pittige Aziatische gerechten

Sancerre DOmaine De la villauDière 2020 40,00
loire - frankrijk  •••  Sauvignon
Past perfect als aperitief met hapjes, bij vis en schelpdieren en bij gevogelte

POuillY fuiSSé ame fOreSt 2018 55,00
Bourgogne - frankrijk  •••  Chardonnay
Heerlijk bij witte vis

riveS-BlaqueS ODYSSée 2019 35,00
limoux - frankrijk  •••  Chardonnay 
De Meursault van het zuiden genoemd! Prachtige houtgerijpte Chardonnay. Licht strogele kleur en 
fraaie neus van perzik, witte appel, verse munt en hazelnoot. Romige afdronk.

terre De SileX côteauX Du giennOiS - DOmaine BertHier 2018 49,00
loire - frankrijk  •••  Sauvignon blanc
Deze topcuvée van de familie Berthier opent loepzuiver groengeel, olierijk tranend. Nectarine, witte 
bloemen, citroenbloesem, limoen en roze pompelmoes stippelen het geurtraject uit. Fantastisch in de 
mond: zesty limoen, exotisch fruit, mango, supersappig maar ook heel droog en voorzien van mooie 
mineralen.
 

lOiBner “feDerSPiel” - Weingut KnOll 2020 55,00
Wachau - Oostenrijk  •••  Grüner Veltliner
Weingut Knoll is één van de bekendste en beste wijnhuizen uit de regio. 
Heldere lichtgele kleur en in de neus intense aroma’s van gele appel, 
kruisbessen en rijp wit fruit. Lange, elegante afdronk met voldoende fraîcheur.
 

vacqueYraS “cuvée BlancHe” - cHateau DeS rOqueS 2020 49,00
rhône - frankrijk  •••  Marsanne, Grenache blanc, Viognier, Bourboulenc
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.
 

auSSiereS “cHarDOnnaY” - DOmaineS BarOnS De rOtHScHilD lafite 2020 35,00
languedoc - frankrijk  •••  Chardonnay
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.
 

DOmaine la cOlOmBette “cHarDOnnaY Demi muiD” 2019 39,00
languedoc - frankrijk  •••  Chardonnay
2x verkozen tot beste chardonnay ter wereld op het “concours mondial du chardonnay”. 
In het glas zien we een zonnige goudgele kleur. Het boeket lijkt gecreëerd door een bekende 
parfumier: nectarine, witte perzik, jasmijn plus een wolkje vanille. De smaak is gul en vol met opnieuw 
nectarine, verse ananas en witte perzik ondersteund door een fijne houttoets. Een witte wijn die zich 
terecht situeert op het niveau van een “grote” Bourgogne. 



Rode Wijnen
ZOnneBlOem 2018 30,00

Stellenbosch - Zuid afrika  •••  Pinotage
Past perfect bij kaas, lichte vleesgerechten

BOurgOgne PinOt nOir “leS maiSOnS Dieu” - DOm. mOiSSenet-BOnnarD 2019 39,00
Bourgogne - frankrijk  •••  Pinot noir
Granaatrode kleur en tergend trage tranen. Een gerookt houtparfum, zoete mokka, vanille, 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.
 

crOZeS Hermitage “cuvée cHriStOPHe” - DOm. DeS remiZiereS 2018 65,00
rhône - frankrijk  •••  Syrah
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 39,00
Burgenland - Oostenrijk  •••  Zweigelt
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.
 

maS gaBinele “carignan” vieilleS vigneS 2020 39,00
languedoc - frankrijk  •••  Carignan
De oude wijnstokken (aangeplant in 1956) brengen een vlezige donkere rode wijn. In de neus een boeket 
van Provençaalse kruiden en vlierbessen. Sappig in de mond met aroma’s van zoete kersencoulis, 
violette, frambozen en kruidnagel. Lange, vlezige afdronk met mooi verweven tannines. 
 

Pin franc “malBec” 2018   39,00
Bordeaux - frankrijk  •••  Malbec
unieke rode BiO Bordeaux wijn op basis van 100% malbec zonder toevoeging van sulfieten. Olijfolievette 
tranen en een robijnrode kleur. Zoethout, zwart fruit, sap van den, pruimen, kaneel, jeneverbes en zelfs 
laurier aan de neus. De smaak is heel toegankelijk en vlezig, evoluerend richting frambozen, aardbei en 
zwarte/rode steenvruchten, fluwelig rijp.
 

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.

Rosé Wijnen
rOSalie Sainte victOire 35,00

côtes de Provence - frankrijk  •••  Grenache, Syrah, Rolle
Lekker als aperitief, bij een salade, koude & warme visgerechten en gevogelte

 
cHateau miraval  45,00

côtes de Provence - frankrijk  •••  Cinsault, Grenache, Syrah, Rolle 
Befaamde rosé eigendom van Brad Pitt en angelina Jolie. 
Te drinken als aperitief en bij tal van gerechten

 
leS 3 PetitS cOcHOnS rOSeS 29,00

madiran - frankrijk  •••  Tannat 
Heerlijke rosé als aperitief of met steak tartaar, pasta, gevogelte en rood vlees 


