
Witte Wijnen
ZWEEFTEEF 2021 25,00

Zuid - Afrika  •••  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 49,00
Loire - Frankrijk  •••  Sauvignon blanc
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.  

CHATEAu TouR LEoGNAN - CHâTEAu CARboNNiEux 2020 45,00
bordeaux - Pessac-Leognan •••  Sauvignon blanc, Semillon
Het kleine broertje van Château Carbonnieux. Witte perziken, mango en roze pompelmoes strelen 
de smaakpapillen en we vertroetelen onze neus met citrus en aroma’s van witte bloemen. 
We ontdekken zelfs een vleugje vanille.  Een perfecte tafelgenoot bij tal van gerechten. Ware aanrader!

CHAbLiS - DoMAiNE DAuviSSAT PèRE ET FiLS 2020  55,00
bourgogne - Frankrijk •••  Chardonnay
Rasechte Chablis, eigendom van en gemaakt door één van de oudste wijnhuizen uit de streek. 
Helde lichtgele kleur met groene schijn en in de neus aroma’s van rijp wit en geel fruit. 
Ook in de mond bijzonder gul en sappig ondersteund door edele zuren. 
Heerlijk bij schaaldieren en verfijnde visgerechten. 

PouiLLY FuiSSE ‘viEiLLES viGNES’ - DoMAiNE DE LA CHAPELLE 2021 59,00
bourgogne - Frankrijk  •••  Chardonnay
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 warme visgerechten en gevogelte. 

viDiLLA ‘vERjo’ oRGANiC 2021 35,00
Rueda - Spanje •••  Verdejo
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. 

LoibNER ‘FEDERSPiEL’ - WEiNGuT KNoLL 2021 55,00
Wachau - oostenrijk  •••  Grüner Veltliner
Weingut Knoll is één van de bekendste en beste wijnhuizen uit de regio. De wijnen zijn herkenbaar 
aan het opvallende etiket met de afbeelding van de heilige St. Urbanis met een druiventros in zijn 
rechterhand. Heldere lichtgele kleur en in de neus intense aroma’s van gele appel, kruisbessen en 
rijp wit fruit. Lange, elegante afdronk met voldoende fraîcheur. 
Lekker als aperitief, bij schaaldieren, Oosters getinte gerechten en warme visgerechten. 
 

AuSSiERES ‘CHARDoNNAY” - DoMAiNES bARoNS DE RoTHSCHiLD LAFiTE 2020 35,00
Languedoc - Frankrijk  •••  Chardonnay
Gemaakt door het prestigieuze Château Lafite Rothschild uit Corbières. 
Verbluffende Chardonnay uit Corbières en gemaakt door de equipe van het prestigieuze 
Château Lafite Rotschild. 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.  

Rosé Wijnen
CHATEAu MiRAvAL 2021 50,00

Provence - Frankrijk  •••  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. 
 

RuMEuRS bY CHATEAu L’ESCARELLE RoSé 2021 30,00
Méditerranée - Frankrijk  •••  Cinsault, Syrah, Grenache
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

CHATEAu LA vAiSiNERiE PuiSSEGuiN-SAiNT-EMiLioN 2019 39,00

bordeaux - Frankrijk  •••  Merlot, Cabernet franc
Elegante rode wijn met mooie robijnrode kleur en in de neus aroma’s van rijpe aardbeien 
en frambozen. In de mond bijzonder zacht en rond met opnieuw veel rijp rood fruit, 
vanille en fijne afdronk met zachte, versmolten tannines. 

CHATEAu LA bESSANE MARGAux 2015 69,00

bordeaux - Frankrijk •••  Petit verdot, Cabernet sauvignon, Merlot
Ware klassieker uit Bordeaux! Er wordt beweerd dat de wijnen uit Margaux de meest 
elegante en vrouwelijke wijnen van de ‘linkeroever in Bordeaux’ zijn en deze wijn is het bewijs. 
Verbluffende rode Bordeaux die iedereen bekoort met zijn hoogstaande kwaliteit. 

bouRGoGNE PiNoT NoiR “LES MAiSoNS DiEu” - DoM. MoiSSENET-boNNARD 2019 55,00

bourgogne - Frankrijk  •••  Pinot noir
Expressieve, zuivere 100% Pinot Noir uit Bourgogne die opent met een flink granaatrode kleur 
en tergend trage tranen, maar vooral een heerlijk gerookt houtparfum, zoete mokka, vanille, 
zwarte woudbessenjam en zwarte peper, kortom een aromatisch niveau waarvan veel 
Bourgognes alleen maar kunnen dromen. In de mond rijpe bosaardbei, cranberry en 
zwarte kers gedragen door een frisse aciditeit en gepolijste tannines.

viGNAioLi ‘68’ - PRiMiTivo - CANTiNA SAMPiETRANA 2020 49,00

Puglia - italië •••  Primitivo
Verleidelijke rode wijn uit het zuiden van Italië op basis van 100% Primitivo druif en gerijpt in eiken vaten. 
Donkere kleur met plakkerige tranen tegen de glaswand. In de mond bijzonder sappige en vlezig met 
heerlijke smaken van rijp zwart en rood fruit en een vleugje cacao. Lange afdronk met fluwelen tannines. 

vALPoLiCELLA RiPASSo CLASSiCo SuPERioRE - AGRiCoLA CoTTiNi 2017 55,00

valpolicella - italië  •••  Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara
De oude wijngaarden van dit kleine wijngoed prijken tegen de heuvels Valgatara. 
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 familie Cottini houdt van elegantie en verfijning. Hier niet de zwoele, vaak zware 
zoete expressies, maar wel delicate en zéér verfijnde wijnen van hoog niveau.

juAN GiL ‘YELLoW LAbEL’ 2021 35,00

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

CRoZES HERMiTAGE “CuvéE CHRiSToPHE” - DoM. DES REMiZiERES 2020 65,00

Rhône - Frankrijk  •••  Syrah
Donkergekleurde, kruidige 100% 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 rood en zwart pitfruit, jeneverbes, witte peper. 
Pittig maar toch zijdeachtig qua textuur en een fijne vanille toets in de afdronk.

 
ToMERo ‘MALbEC- 2020 39,00

Mendoza – Argentinië •••  Malbec
Donkergekleurde, krachtige rode wijn die heerlijk combineert bij rood vlees en 
Provençaals getinte gerechten. Heerlijke smaken van gekonfijt zwart fruit, bosbessen 
en blauwe pruimen. Lange afdronk met plakkerige, sappige tannines in de mond. 


