Vins de la Maison

					per fles
		
SÉLECTION CAZAL VIEL ROUGE
glas
		
IGP Pays d’Oc - Vignobles Cazal Viel
1/2 ltr. karaf
		 In de neus aroma’s van rood fruit. Gemakkelijke, soepele
fles
		 smaak, maar wel met karakter. Een echte allemansvriend,
		 een ‘vin de plaisir’ met volop fruit.
		
		
DESTINÉA SAUVIGNON BLANC
glas
		
Vin de Pays du Jardin de la France - Joseph Mellot
1/2 ltr. karaf
		 Fruitige, expressieve neus. Zuiver bouquet met aroma’s
fles
		 van kruisbes. Fraaie zuren en een soepele, aangename smaak.
		 De wijn heeft kracht, frisheid en elegantie.
		
		
BRAÑA VIEJA GARNACHA - ROSÉ
glas
		
D.O. Navarra - Spanje
1/2 ltr. karaf
		 Lichtrode kersenkleur met aroma’s van frambozen.
fles
		 Verkwikkend en speels. Een heerlijke rosé, vol sap,
		 levendigheid en frisheid. Zacht en gul.

€
€
€

4,35
15,00
22,00

€
€
€

4,35
15,00
22,00

€
€
€

4,35
15,00
22,00

Vins Liquoreux

					per glas
		
MUSCAT DE RIVESALTES BLANC		
€
4,60
		
Muscat de Rivesaltes - Domaine Cazes - Rivesaltes
		 Frisse witte wijn met aroma’s van citrusvruchten, exotische
		 vruchten, perzik en abrikoos. Zeer complex zonder log te worden.

		
PEDRO XIMENEZ COSECHA		
€
4,60
		
Montilla - Moriles - Spanje
		 Zuivere en doorzichtige kleur, waardoor deze Cosecha erg
		 verschilt van de traditionele PX wijnen. Nectar van rijp en
		 gedroogd fruit in het aroma. Zijdezacht en soepel in de mond.

		

Vins Mousseux

Champagne

Vins Mousseux / Champagne

per fles

CLOS AMADOR CAVA BRUT
DO Cava - Penedès - Spanje
Lekkere frisse bubbel met een goede balans tussen zoet en zuur. Milde wijn
met een zachte afdronk en fruitige aroma’s.

€

33,00

DONINI PROSECCO
Vino Frizzante
Veel fruit en een hint van honing en delicate aroma’s.
De belletjes blijven lang in het glas.

€

28,00

INFORMEER BIJ ONZE MEDEWERKERS

Vins Blancs d’Alsace
					

per fles

		
		
PINOT BLANC		
€ 22,95
		
Alsace - Martin Zahn
		 Fraaie, helder strogele kleur. Opwekkend, fris geurend en bloemig boeket met
		 daarin een lichte kruidigheid. Soepele frisse smaak, zonder harde zuren.
		 Met een opvallende zachtheid en tegelijkertijd finesse en elegance op afdronk.

€

31,60

		
PINOT GRIS CAVE DE RIBEAUVILLÉ		 €
		
Alsace - Martin Zahn
		 De stevige, ronde, brede en krachtige smaak bezit ook heerlijk fruit,
		 terwijl de afdronk wordt gekenmerkt door een lichte kruidigheid.

29,00

		
GEWÜRZTRAMINER CAVE DE RIBEAUVILLÉ		
		
Alsace - Martin Zahn
		 De meest opvallende van de Elzaswijnen met zijn bijzondere,
		 bijna geparfumeerde aroma’s. Rozenblaadjes, lychee, muskaat, weidebloemetjes.

Cave de Ribeauvillé - Martin Zahn
Caves Martin Zahn is de oudste coöperatie van Frankrijk en is gevestigd in de bloemenstad Ribeauvillé.
De coöperatie is vernoemd naar een Benedictijns monnik met adellijk bloed, welk eeuwen geleden
verantwoordelijk was voor de beste wijngaarden van Ribeauvillé.

			

Vins de Bordeaux

					

per fles

Rood
		
CHÂTEAU LA GORCE
		
AC Médoc Cru Bourgeois
		 Ingetogen fruit in het bouquet, zuiver en verfijnd.
		 Stevige smaakaanzet, flinke structuur, aangename tannines,
		 elegante smaakvoortzetting.
		

		
€ 30,00

		
		 CHÂTEAU HAUT PIQUAT			
		 AC Lussac Saint-Emilion
		 Mooie briljant paarse kleur. Krachtig fruit, geconcentreerd, cassis,
		 zwarte bessen, iets kruidigs, beetje hout, vanille.

€

46,50

		 CLOS DES MENUTS
		
€ 63,60
		
Saint Emilion Grand Cru - Pierre Riviere Fils		
		 In het bouquet is de Merlot-druif duidelijk herkenbaar.
		 Zuiver met ook een lichte vanille toon.

		
		 CHÂTEAU BOURGNEUF
		
€ 71,25
		
AC Pomerol 		
		 Diepdonkere kleur, overweldigend rijk bouquet met veel aroma’s
		 (vanille, drop, specerijen). Complexe smaakstruktuur met terroir, rijp fruit,
		 veel vlezigheid en rondeur. Indrukwekkende finale. Grote wijn.

Pierre Riviere Fils, Clos des Menuts
Dit prachtige wijnhuis heeft een geschiedenis van meer dan 125 jaar.
Pierre Riviere Fils is vanaf het begin af aan een familiebedrijf. De huidige wijnmakers Jean-Pierre en Philippe Rivière
produceren prachtige wijnen met verschillende appellaties. Dit Château ligt midden in het centrum van
de appellatie Saint-Emion Grand Cru, wat volle wijnen met body en veel sap tot resultaat geeft!

Vins Blancs de Bourgogne

				
		
MACON VILLAGES CHATEAU DE MIRANDE BLANC
Bourgogne
		 Mooie, ronde wijn, die goed in balans is door de subtiele zuren.
		 De afdronk is lekker fris met iets van menthol.

		
CHABLIS VIEILLES VIGNES DOMAINE MOSNIER
		
Chablis
		 Fraaie, droge wijn. Prachtige karakteristieken en mineraliteit
		 gecombineerd met aroma’s van citrus.
		 Complex, fris en met een lange afdronk.

		
POUILLY FUISSÉ LES VIEUX MURS		
		
Bourgogne
		 Droge en subtiele wijn, elegant, fruitig en met een mooie mineraliteit.
		 Aroma’s van hazelnoot en geroosterde amandelen. gouden kleur met een
		 smaragdgroene glinstering.

per fles
€

29,50

€

40,20

€

60,00

€

66,00

		
		 MEURSAULT LES CLOUS		
		
Domaine Prunier-Bonheur
		 Pure, goudgele kleur met aroma’s van citrus en honing in de neus.
		 In de smaak een lange afdronk met een goede balans tussen frisheid
		 en de rijke structuur.

Domaine Prunier-Bonheur
Pascal Prunier’Bonheur is afkomstig van een wijnbouwersfamilie die vijf generaties teruggaat.
Pascal beheert tegenwoordig 6 hectare aan wijngaarden verdeeld over de Bourgogne.
Zijn werkwijze wordt gekenmerkt door duurzaamheid en eerlijkheid.
Het resultaat is een prachtige reeks wijnen die hun prijs meer dan waard zijn.

Vins Rouge de Bourgogne

				

per fles

Rood
		 BOURGOGNE PINOT NOIR LE CHAPITRE		
€ 34,25
AC Bourgogne
Robijnrode wijn met aroma’s van vers fruit, een frisse maar tegelijk 			
		 krachtige smaak en een prachtige finale.

		
POMMARD TROIS FOLLOTS		
€ 53,50
AC Pommard - Domaine Prunier-Bonheur		
		 Prachtig rijp donker fruit en minerale aroma’s in de neus.
		 In de smaak ook zwart fruit en aroma’s van pure chocolade.
		 Complexe wijn met veel structuur.		
		
		
GEVREY-CHAMBERTIN LA JUSTICE		
		
AC Gevrey-Chambertin - Domaine René Bouvier
		 Een diep robijnrode wijn. Elegante geuren van rijp zwart fruit en
		 viooltjes met een hint van kruiden. Soepel en zijdezacht, rijk en levendig.
		 Complexe wijn met een fraaie structuur.

		

€

63,75

Vins de Languedoc

		
SAGA PEGOT
		
AC Faugères - Laurent Miquel
		 Intense diep zwart-rode kleur. Krachtige aroma’s van kruiden
		 en peper. Tonen van drop. Fraaie, rijke, zwoele aanzet, goede
		 balans en structuur. Volle, lange afdronk.

€

34,50

Vins Rouge du Beaujolais

				

per fles

					

Beaujolais

		
		
€

36,00

		
CROZES HERMITAGE “LES ALLÉGORIES D’ANTOINE OGIER”		 €

50,50

		
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE “REINE JEANNE”
		
Ogier Caves des Papes
		 Mooie robijnrode kleur, schitterend en zuiver. In de neus heerst
		 een krachtig geheel van rood fruit en kruiden.

53,50

		
FLEURIE CHÂTEAU DE FLEURIE
		
AC Fleurie, Beaujolais
		 Prachtig rood fruit in de neus. Mooie, soepele maar ook vlezige
		 rode wijn met de kenmerkende elegantie van een Fleurie.

Vins Rouge du Rhône

		
Ogier Caves des Papes
		 Rijke, heldere en schitterende rode wijn. Mooie bouquet met
		 veel fruit. Goede balans en een rijke smaak met stevige structuur.

€

Vins Blancs de la Loire

SANCERRE “LA CHATELLENIE”		
€ 44,50
		
A.C. Sancerre - Joseph Mellot
		 Vriendelijk open bouquet met veel fruit en een
		 gemakkelijke frisse, sappige smaak.

		 POUILLY FUMÉ LE TRONCSEC
		
A.C. Pouilly Fumé - Loire
		 Bleekgele kleur met schitteringen. In de neus herkent men mineralen en citrus,
		 zoals grapefruit en sinaasappel. Fijne wijn, goed in balans en mooie lengte.

€

48,00

Vins d’Italie

				

per fles

Wit
		
EPICURO VERMENTINO
		
IGT Lazio
		 Fraaie strogele kleur. Aroma’s van wit fruit. Frisse goed
		 geïntegreerde zuren. Volle, vlezige maar ook zachte wijn.

Rood		
		
		 EPICURO NERO D’AVOLA
		 IGT Sicilia
		 Granaatrood met een variatie aan intensiteit. Volle en aanhoudende
		 aroma’s van kersen en kruiden. Volle wijn met zachte, warme en
		 elegante smaken. Een heerlijke ‘doordrinker’.
EPICURO PRIMITIVO DI MANDURIA
		
Primitivo di Manduria
		 Een violet rode stevige, vlezige wijn met lichte en verfijnde aroma’s.
		 Een aangename fluweelzachte smaak, vol en harmonieus.

€

23,00

€

26,00

€

28,00

€

43,25

		
		 RIPASSA VALPOLICELLA
		
Azienda Vinicole Zenato
		 Volle, krachtige robijnrode wijn met een geur van rijpe kersen.
		 Intens, zeer verfijnd en krachtig bouquet. Grootse wijn met een fraaie finale !

		 CHIANTI CLASSICO CASTELLO DI BOSSI
€ 43,25
		
DOCG Chianti Classico - 90 punten Parker		
		 Diep robijnrode wijn. In de neus herkent men zoete geroosterde tonen van
		 eik, die het fruit versterken. Men herkent tevens rijpe kersen en elegante
		 viooltjes geuren. Prachtige structuur en harmonie. Intense smaakvolle afdronk.

Vins de l’Espagne
				

Wit

		
ENARIA VERDEJO
		
Rueda
		 Prachtige geuren met authentieke aroma’s van de Verdejo druif.
		 Samen met gedroogde perzik en venkel.
		 Fris, met een mooie structuur en uitstekende balans.

per fles
€

25,00

Rood

		
		 PRINCIPE DE VIANA 100% GARNACHA VIÑAS VIEJAS
€ 26,50
		
Navarra
		 Robijnrood met heerlijke aroma’s van rood fruit, zwarte kersen en pruimen,
		 aangevuld met zwarte peper en vanille. Een mooie balans tussen fruit en kruidigheid.

		
RAMÓN BILBAO RESERVA
		
Rioja
		 Subtiele fruit aroma’s van peer, pruimen en appel.
		 Lichte hint van hout met een vleugje cederhout.
		 Subtiele, elegante wijn en zeer complex.

€

38,25

Ramón Bilbao
Ramon Bilbao is een wijnhuis dat een lange historie kent die teruggaat tot begin vorige eeuw.
Jarenlang wordt hier al gewerkt aan de hoogst haalbare kwaliteit rode en witte wijnen.
Ramon Bilbao heeft wijnbezittingen op de beste plekken van de Rioja streek. De wijngaarden liggen daar,
waar de warme wind uit de droge Sierra de Cantabria tegen de koelere mediterrane wind aanbotst.
De druiven worden perfect rijp en krijgen ’s nachts voldoende koeling om frisheid in de wijn te krijgen.
De Tempranillo druif vormt de basis van hun kwaliteit Rioja’s. Ze maken hun wijnen op moderne wijze
met respect voor de oude Spaanse tradities. Van heerlijk fruitige frisse wijnen met een moderne stijl
tot aan de klassieke rijpe, naar vanille en hout geurende, Gran Reservas.

			

Vins d’Australie

				

Wit

per fles

		
YALUMBA THE Y SERIES VIOGNIER		
€ 28,00
		
South Australia
		 Mooie goudgele kleur. Aroma’s van citroen, honing en kruiden.
		 Rijk in smaak met tropisch fruit, citrusvruchten en lychee.

Rood

		
YALUMBA BAROSSA SHIRAZ & VIOGNIER		
€ 33,00
		
Barossa Valley - South Australia
		 In de neus vindt men tonen van rijpe pruimen, koffie, kruiden
		 en chocolade. Een stevige body, veel fruit en een lichte vanilletoon.

		

Vins d’Argentine

Wit

per fles

SALENTEIN BARREL SELECTION CHARDONNAY 		
€ 32,00
		
Alto Valle de Uco - Mendoza
		 Zachte, elegante, romige wijn met een perfecte balans
		 tussen fruit en hout. Goudgeel van kleur.

Rood		
SALENTEIN BARREL SELECTION MALBEC 		
€ 32,00
		
Alto Valle de Uco - Mendoza
		 Diep violet van kleur, zachte tannines en subtiele houtaroma’s.
		 Zeer gul en vlezig met zwart fruit, bessen en chocolade.
		

Bodegas Salentein - Mendoza
Bodegas Salentein is gelegen in de ‘Alto Valle de Uco’, aan de voet van het Andes gebergte op
zo’n 1.100 meter boven zeeniveau in de provincie Mendoza. Door de bijzondere klimatologische
eigenschappen, zonnige dagen met koele nachten, 14° C gemiddeld, rotsachtige grond met slib, is
het één van de meest geschikte regio’s in Zuid-Amerika om kwaliteitswijnen te produceren. De
wijngaarden van Salentein worden zorgvuldig onderhouden met behulp van moderne technologie. Salentein beschikt over 3 wijngaarden, de percelen zijn allen verschillend in bodemsoort en
beplant met verschillende druivensoorten.

Vins de Chili
Wit

		
ERRAZURIZ MAX RESERVA CHARDONNAY		
€ 35,00
		
Aconcagua Costa
Een witte wijn met aroma’s van tropisch fruit, zoals ananas, mango,
		 tonen van sinaasappelschil en subtiele aroma’s van honing en grafiet.

ROOD

		
ERRAZURIZ MAX RESERVA PINOT NOIR		
€ 35,00
		
Aconcagua Costa
De bloemige aroma’s doen je denken aan rozenbottels en in de neus herken
		 je aroma’s van rood fruit, hints van rozemarijn en zelfs champignons.

		
Viña Errázuriz S.A.
Viña Errazuriz werd in 1870 opgericht door Don Maximiano Errázuriz, een veelbelovende, jonge Chileense politicus. Naast zijn
politieke ambities was Don Maximiano een liefhebber van wijn en een kenner van wijnbouw. In die tijd was het onder de gegoede
burgerij een trend om wijnranken te planten bij hun buitenverblijven. Deze lagen ten noorden van Santiago de Chile, op ongeveer
een dag reizen -destijds met paard en wagen- van de hoofdstad.
Don Maximiano Errázuriz brak met deze trend en zocht het beste land om de beste wijnen van Chili te kunnen maken. Hij zag de
potentie van de noordelijker gelegen Aconchagua vallei met zijn droge zomers, milde winters en de invloed van de koele oceaanwinden het Andes gebergte en vestigde daar zijn wijnhuis. Vervolgens selecteerde hij op zijn reizen door Frankrijk de allerbeste druivenstokken voor zijn wijngaarden in Chili.

