Witte wijnen

Prijs D.O.M.
Côtes de Gascogne, Domaine Cassagnoles, Zuid-West Frankrijk
Geurige wijn waarin enerzijds zalvende honingachtige tonen en anderzijds
frisse ‘groene’ kenmerken naar voren komen.
Colombard
Glas € 4,00
Fles €19,00

Prijs DWW

€ 6,75

Le Contesse, Azienda Le Contesse, Veneto, Italië

Strogele kleur en frisse geur van witte bloemen, appel en perzik.
Droog, harmonieus en zacht van smaak.
Pinot grigio

Glas € 4,50
Fles €21,00

€ 7,50

Saint-Peyre, Jean Luc Lavergne, Languedoc Frankrijk
Typische Chardonnay met indrukken van rijp fruit, toast en anijs.
Volle stevige smaak met iets van karamel.
Chardonnay

Glas € 4,50
Fles €21,00

€ 8,05

Domaine de Laulan blanc, Régis en Angélique Geoffroy, Zuid-Frankrijk
De pure geur van sauvignon: Buxustakjes, groene appels en tonen van
citrusvruchten. In de smaak dezelfde frisse kenmerken.
Glas € 4,75
Sauvignon blanc
Fles €21,50

€ 8,65

Falerio, Saladini Pilastri, Marken, Italië

In de geur herkent u indrukken van bloemen en honing, grafiet, rook en
zelfs geroosterd brood. De smaak is rond, fris en romig.
Passerina en Pecorino
Fles €20,00

€ 6,95

Azabache, Bodegas de Viñedos de Aldeanueva, Rioja, Spanje
Donkergele kleur met heldere reflexen, aroma van tropisch fruit
en gedroogde vruchten. Ontwikkelde geur met hint van nieuw hout. In de smaak
wat vettig en indrukken van vanille en lichte toastsmaak .
Viura
Fles €20,00

€ 7,05

Cheverny Blanc, Pascal Bellier, Touraine,
Loire, Frankrijk

Helder licht gele, droge intense smaak met krachtige aroma’s van rijp fruit.
Subtiele afdronk met veel nuances.
Chardonnay en Sauvignon Blanc
Fles €24,00

€11,50

Krier, Michelle en Marc Krier, Luxemburg
De wijn geurt aangenaam met licht zwoele kruidige noten, soepel in zuren met
veel fruit en speelse afdronk met een puntje zoet.
Pinot gris
Fles €24,50

€12,00

Via Istrum, Burgozone, Donau Vallei Bulgarije

Strogele en kristalheldere wijn. Aangename intense neus
met een aroma van abrikoos en mango met sporen van honing.
Volle fruitige smaak zoals abrikoos, perzik en mango.
Viognier

Fles €25,50

€12,50

Prijs D.O.M.

Prijs DWW

Jacob Neumer, Lucia en Hubertus Weinmann, Rheinhessen Duitsland

De zuren zijn kenmerkend riesling. De geur en de beleving is fris
en zeer plezierig met zuren en mineralen.
Riesling

Fles €23,50

€10,75

Fles €24,50

€11,70

Small Hill white, Leo Hillinger, Burgenland, Oostenrijk
De wijn is bleek strogeel met groene accenten. De geur is fris
en fruitig met een vleugje nootmuskaat.
Riesling, Sauvignon blanc en Muscat

Grüner Veltliner ‘Langenlois’, Ludwig Hiedler, Kamptal, Oostenrijk

Licht geel, mooie fruittoon van geelfruit als appels en meloen. Nuances van
rabarber en iets citroen. In de smaak iets kruidigs en iets van peper.
Verder goede balans met een ‘bite ’in de lange afronk.
Grüner Veltliner
Fles €28,25

€15,75

Sancerre, Millet Frères, Loire, Frankrijk

Geurend naar frisse appels, sappig, strakke rinze mooie zuren. Krachtige smaak
met in de afdronk iets exotisch.
Sauvignon Blanc
Fles €30,00

€17,75

Mousserende wijnen
Prosecco Contesse extra dry, Spumante, Veneto, Italië

Helder gele kleur met groene tint. Delicaat fruitig aroma met iets van
frisse appel, limoen en grapefruit.
0.2l Flesje € 7,00
Prosecco
0.75l Fles €23,50

€ 4,95
€10,75

Goccia d’Oro Hugo, Le Contesse, Veneto, Italië

Aromatische geur van fruit en bloemen. Fris zoete smaak met een
droge afdronk.
Prosecco

Fles €22,00

€ 8,10

Rosé wijnen
Domaine le Bosquet, Paule de Sarret de Bertier; Languedoc, Frankrijk
Dieproze kleur, fonkelend met gulzige tranen, het aroma doet denken aan frambozen,
aardbeien en andere rode vruchten. Fluwelig in smaak en sappig.
Grenache en Syrah
Glas € 4,00
Fles €19,00

€ 6,75

Notorious Pink, Domaine La Colombette, Languedoc, Frankrijk
Sappige, fruitige rosé met een lichte frambooskleur.
Het is een kruidige wijn met een smaak van rood fruit.
Grenache

Fles €23,50

€11,00

Rode wijnen
Saint Philippe, Bernard Bautou, Languedoc, Frankrijk

Prijs D.O.M

Het is een stevige, volle rode wijn met aroma’s van rijp fruit en met aardse
tonen. In de afdronk blijft de wijn lang hangen.
Glas € 4,00
Carignan, Cinsault, Grenache Noir, Syrah
Fles €19,00

Prijs DWW

€ 7,50

Corazón Loco tinto, Bodega Iniesta, Castilla La Mancha , Spanje

Intense kersenrode kleur, de geur is een combinatie van het
typische tempranillo fruit:bramen, zwarte bessen en kersen met een hint van
bloemen, violen, en zoethout van de syrah.
Glas € 4,50
Tempranillo en Syrah
Fles €21,50

€ 7,65

Domaine de la Fadèze, Languedoc Frankrijk

Een volle, ronde toegankelijke Merlot met indrukken van vanille en zouthout.
In de smaak proef je romig en sappig met een lange afdronk.
Het bouquet is fruitrijk en heeft aardse tonen
Glas € 4,50
Merlot
Fles €21,50

€ 7,85

Rosso Piceno,Saladini Pilastri, Marken, Italië

Krachtige kruidige en pittige wijn. Veel geur van rode kersen.
Aardse tonen met iets van noten of amandelen.
Montepulciano en Sangiovese

Glas € 4,75
Fles €22,50

€ 8,60

Aantrekkelijke en zonnige neus met volop fruit, kruiden en aarde. Opvallend zachtfruitig in de mond zonder agressieve tannines of zuren. Heerlijk sappig van smaak
en rijk aan indrukken. Ook de afdronk is verbazend lang en compleet te noemen.
Merlot, Carignan en Syrah
Fles €21,50

€ 7,95

Cuvée rouge Boyer
Vin de Pays des Côtes de Thongues, Languedoc, Frankrijk

Pionero, Viña Morandé, Valle Casablanca, Chili

Diep-paars gekleurde rode wijn met tonen van donker rood fruit zoals bramen
en kersen, kruiden en hout. Al deze tonen komen elegant over in de smaak,
met kracht en een lange afdronk.
Carmenère
Fles €23,00

€ 9,50

Azabache, Bodegas de Viñedos de Aldeanueva, Rioja, Spanje

Diep vol rood in de geur veel rood fruit, zwarte bes, bramen en aardbeien.
Sappige doch krachtige, rijpe tannines afkomstig van een jaar houtrijping.
Rond en elegant en gul. De hout dosage is mooi in evenwicht met het fruit in de wijn.
Tempranillo, Garnacha, Mazuelo
Fles €23,00

€ 9,30

Prijs D.O.M.

Prijs DWW

Domaine La Madone, Olivier, Bruno en Frédéric Berend
Beaujolais Villages, Bourgogne, Frankrijk

De wijn heeft een robijnrode kleur met paarse reflexen. U proeft een smaak met
veel geconcentreerd fruit zoals zwarte bessen en frambozenjam. Heerlijk sappig
van stijl maar toch met veel karakter en met een behoorlijke lange afdronk.
Gamay noir à jus Blanc
Fles €23,75

€11,05

Terre de Safres, Domaine Le Novi, Rhône, Frankrijk

Een middel zware rode biologische wijn.
Veel rood en zwart fruit en een lichte kruidigheid met een erg lange afdronk.
Grenache, Syrah en Cinsault
Fles €24,00

€11,30

Cuveé Classic, Gustav Krug
Gumpoldskirchen, Niederösterreich, Oostenrijk

Soepele wijn die vooral opvalt door zijn puurheid. In de smaak kersen en ander
rood fruit.
Zweigelt en Merlot
Fles €25,50

€12,80

Via Istrum, Burgozone, Donau Vallei Bulgarije

In de geur heeft de wijn veel rijp zwart fruit met blauwe bessen.
In de smaak komt dit zwarte fruit goed samen met het hout dat zorgt voor een
krachtige en sappige lange afdronk met kaneel.
Marselan
Fles €25,50

€12,50

Piccolomini, Paolo en Lucia Bianchini, Toscane, Italië

Fruitige volle wijn met indrukken van kruiden en hints van specerijen.
De sappige doch stevige smaak is mondvullend.
Sangiovese Grosso (Brunello)

Fles €25,75

€12,90

Fles €25,75

€12,95

De typische geur van merlot (stal, roet) vermengd met fruit en kruidigheid.
In de smaak domineert het rode fruit, de tannines zijn zacht en de afdronk is
prachtig in balans.
Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon en Malbec Fles €27,75

€14,95

Hillinger Zweigelt, Leo Hillinger, Burgenland, Oostenrijk

Robijnkleuring met zweem violet, in de geur kersen met ondertoon van
donkere chocolade, in de smaak romig en vol met veel fruit.
Zweigelt

Château Peybonhomme-Les-Tours,
Catherine en Jean-Luc Hubert, Bordeaux Frankrijk

Rosso di Montepulciano, Caterina Dei, Toscane, Italië

De wijn heeft een robijnrode kleur. De geur is vol fruit en heeft zachte tannines
en gerijpt fruit. Het is een wijn met veel smaak en een fijne afdronk van kersen.
Sangiovese en Canaiolo Nero
Fles €30,75

€18,25

