Spumante
Cava Stars Brut & Brut, Castillo Perelada
Druif: Macabeo, Xarel-lo, Parellada / Streek: Penedès
Aromatisch, zuiver, wit fruit, rijpe aroma's, aangename mousse
Artéis Brut 2007, Artéis & Co
Druif: Chardonnay, Pinot Noir / Streek: Vinay, Champagne
Premier Cru druiven. Elegant, complex, vintage champagne, rondeur, finesse,
mooie mousse, gekonfijt fruit, brioche, mooie aroma's, waanzinnige lengte

7,50 / 37,50

85,50

Witte wijn
Josephine, Badet Clément & Co
Druif: Chardonnay / Streek: Limoux, Vin de France
Rijk, rijp tropisch fruit, fris, wit fruit, houtgerijpt zes maanden Frans eiken, met
een aangenaam lange minerale afdronk

27,00

Moscatel Pomares, Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo
Druif: Moscatel / Streek: Douro
Aromatisch, nootmuskaat, tropisch fruit, mango, citrus met verfrissende en
spannende afdronk

33,50

Només, Castillo Perelada
Druif: Garnatxa Blanca / Streek: Empordà
Mooie balans tussen rijp fruit, frisheid, kruiden als witte peper, vol, romig, witte
perzik, floraal

35,50

Pignocco Castelli di Jesi, Azienda Santa Barbara
Druif: Verdicchio / Streek: Marche
Floraal, fruitig, fris, amandelen en perzik

39,50

Château Tour de Calens blanc, Château Tour de Calens
Druif: Sauvignon Blanc, Sémillon / Streek: Graves, Bordeaux
Geroosterde amandel, fris, romig, peer, hint van vanille, gekonfijt fruit,
verrassend lange afdronk

46,00

Chablis, Domaine Prieuré St-Côme
Druif: Chardonnay / Streek: Bourgogne
Vol, zuiver, licht romig, elegant, wit fruit, hint van hazelnoot en anijs,
aangename minerale afdronk

55,00

Menetou-Salon, Domaine Philippe Gilbert
Druif: Sauvignon Blanc / Streek: Loire
Expressief, complex, aroma’s van citrus en witte bloesem. Frisheid, aangename
zuurgraad, mineraal en aanhoudende lengte

60,50

Ten westen van de beroemde appellation Sancerre, net onder Parijs, ligt de veel
kleinere, maar zeker niet minder interessante appellation Menetou-Salon. De
fameuze kalkhoudende Kimmeridge klei zorgt voor de delicate minerale in de
wijn.
Riesling Le Kottabe, Jos Meyer
Druif: Riesling / Streek: Elzas
Loepzuiver, delicaat, elegant, droog, rijpe aroma’s van wit fruit, grapefruit,
bloesem, lange afdronk
Dit domein bestaat sinds 1854, slechts 31 hectaren groot. Alle druiven worden
geselecteerd op kwaliteit. De rijpe druiven worden met de hand geplukt.
Domaine Josmeyer behoort tot de top vijf Elzas producenten.

62,50

Rode wijn
Château Vignol rouge, Famille Doublet
Druif: Merlot, Cabernet Sauvignon / Streek: Bordeaux
Sappig, rood fruit, cassis, licht kruidig met een vriendelijke afdronk

27,00

Vinhas Velhas Tinto, Paulo Laureano
Druif: Aragonês, Trincadeira, Alicante Bouschet / Streek: Alentejo
Rijk, specerijen, rijp rood- en zwart fruit, mokka, eucalyptus, rijpe tannine,
krachtig en toegankelijk

33,50

Isa Rouge, Chemins de Bassac
Druif: Mourvèdre, Cabernet Sauvignon, Grenache, Pinot Noir / Streek: Côtes de
Thongue
Harmonieus geheel, fruitig, bramen, kersen, licht kruidig en een elegante
stevigheid

34,25

Grainha Reserva tinto, Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo
Druif: Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Barroca,
Tinto Cão / Streek: Douro
Volle, complexe rode wijn, aroma’s van kersen, bramen en rijp zwart fruit.
Gemaakt van oude wijnstokken, 15 maanden houtrijping waardoor de tannine,
en het fruit mooi geïntegreerd zijn

49,00

Amarone Classico 2012, Valpolicella, Ca’ La Bionda
Druif: Corvina, Corvinone, Rondinella / Streek: Veneto
Intens fruitige, floraal, open karakter, frisheid en spanning

75,00

Ca'la Bionda behoort sinds enige jaren tot de top producenten in Vapolicella. De
wijn rijpt 36 maanden op eiken en na botteling rijpt deze Amarone nog 8
maanden op fles.
Brunello di Montalcino 2013, Agostina Pieri
Druif: Sangiovese / Streek: Toscane
Gemaakt van de beste Sangiovese druiven, twee jaar gerijpt op Sloveens en
Frans eiken. Compact fruit, fijn hout en een zuidelijke kruidigheid
Het kleine wijngoed Agostina Pieri (het telt slechts elf hectare wijngaarden) ligt
in het zuiden van Montalcino en wordt geleid door Francesco Monaci, de zoon
van Agostina Pieri. Francesco is een voorstander van relatief korte rijping in
kleine vaten en experimenteert met de opvoeding van de wijn.

80,00

Rode wijn
Barolo Ravera 2012, Elvio Cogno
Druif: Nebbiolo / Streek: Piemonte
Robijnrood, elegant en krachtig in smaak. Met aroma’s van rozen, hint van
munt, tabak, koffie, truffel en leer. Vol, rond bouquet, aangename structuur,
sappig rijp fruit als frambozen met een harmonieuze afdronk.

92,00

De wijngaarden van Elvio Cogno vallen in de cru Ravera. De voornamelijk
kalkhoudende grond van deze historische wijngaard zorgt voor elegantie en
structuur in de wijn. De Barolo rijpt twee jaar in houten vaten en één jaar op
fles.
Wijnen uit eigen import - Azienda Agricola Incisiana
Vini Di Incisiana
In het hart van Monferrato, Piëmont ligt Azienda Agricola Incisiana. De
Azienda omvat vijf hectare wijngaard waarop voornamelijk Barbera en een klein
gedeelte Merlot wordt verbouwd. De hoge kwaliteit van de geproduceerde wijnen
is gegarandeerd door het gedegen traditionele en biologische werk in de
wijngaard en de moderne techniek bij de productie.
Barbera d'Asti
De Barbera druif is een van de belangrijkste druivenrassen van Piëmont.
Aroma’s van rijpe kersen, bramen en bloesem. Stevig, vol, fris met een kruidig
karakter

39,50

Roseo di Merlot
Al in augustus worden de Merlot druiven voor de Roseo geoogst en op dezelfde
manier gevinifieerd als een witte wijn, met een korte macération en koude
fermentatie in roestvrijstaal.
Wat aan de neus beloofd wordt, met de geur van wilde bosbessen, bevestigt het
bouquet en wordt met een Merlot-typisch sprankelend spel van zuren afgerond.

37,00

Merlotone Monferrato Rosso DOC - 2010
De stijl is fijn, elegant met een onmiskenbaar Italiaans temperament. Een
veelzijdige wijn met een verleidelijke kracht van de Merlot druif met perfect
geïntegreerde hout tannine.
Na 18 maanden rijping in “Barrique” ontwikkelt de Merlotone zich tot een
robijnrode wijn met een fluweel, hoogst elegante smaak en een fijn kruidig
karakter. Aroma’s van pruimen, blauwe en rode bosbessen.

75,00

Zerosso Barbera d’Asti “Supriore” DOCG - 2008
Een elegante Barbera d’Asti gerijpt voor 24 maanden in Bourgondische
eikenhouten vaten. Die tijd is nodig om zijn volle smaak en karakter te
ontplooien en tot een wijn vol noblesse en elegantie te ontwikkelen.
Aroma’s van krachtige vruchten, ingemaakte kersen, bramen, zwarte bessen,
vanille. Harmonische elegantie, zachte hout tannine en een lange afdronk.

79,50

