witte wijn
Cheverny Blanc Philippe Sauger

28,50

Frankrijk

Esterházy Grüner Veltliner Classic

Chardonnay

29,90

verkwikkend fris en bevat toch een bite door de peper en
frisse appel
Grüner Veltliner

32,50

32,00

33,00

32,50

32,50

een complexe, vlotte wijn met veel mineraliteit, aroma’s
van geel fruit, kruiden als munt en een spannende afdronk
Riesling

Duitsland

44,50

Rheingau, Duitsland

De Ladoucette Pouilly Fumé AOC

46,50

bevat een parfum van Sauvignon Blanc druiven en heeft
een evenwichtige afdronk
Sauvignon Blanc

Frankrijk

Riesling Feinherb Schloß Franken

Chablis, Frankrijk

Schloss Johannisberg Gelblack Trocken
Riesling

een bijzondere witte Provence, slechts 5% aangeplant in
Zuid-Frankrijk , de neus is zeer open met rijke aroma’s
Vermentino

39,50

mooie droge Riesling met strakke zuren en een heerlijk
fruitige neus

Mendoza, Argentinië

Domaine Pey Blanc Nº1 Vermentino

Umbrië, Italië

Regnard Chablis ‘Saint Pierre’ AOC
Chardonnay

frisse gebalanceerde wijn, heerlijk bij zalm, salades of
gewoon als aperitief
Chardonnay

39,50

mooie mondvullende aanzet met fraaie zoete rijpe
fruitgeuren licht vettig

Zuid-Afrika, Franschhoek

Bodega Norton Chardonnay Reserva

Loire, Frankrijk

Bramìto del Cervo Chardonnay
Chardonnay

bevat heerlijke aroma’s van tropisch fruit en heeft een
verfrissende afdronk
Chenin Blanc

32,50

elegante wijn met fraaie geuren van tropisch fruit en zacht
van smaak

Franschhoek, Zuid-Afrika

Boschendal 1685 Chenin Blanc

Frankrijk

Marc Brédif Vouvray A.O.C.
Chenin Blanc

een heerlijke wijn gevormd met een klein percentage Semillon
Sauvignon Blanc / Sémillon

32,50

fruitig met een zoete aanzet en frisse zuren, heeft een
delicate droge afdronk

Elzas, Frankrijk

Boschendal 1685 Sauvignon Blanc
Grande Cuvée

Grand Ardèche Louis Latour
Chardonnay

elegante wijn met een rijke, gulle geur, deze wijn past bij
veel gerechten
Pinot Gris

Chili

de houtlagering geeft deze mooie wijn een zachte
en romige smaak

Burgenland, Oostenrijk

Cuvée de l’Ours Domaine Frey

28,50

een romige Chileense Chardonnay met subtiel hout,
goudgeel van kleur en veel fruit in de geur en smaak

frisse droge wijn met aromatische geuren en een heerlijk
zachte afdronk
Chardonnay / Sauvignon Blanc

Viña Echeverria Unwooded

34,50

Loire, Frankrijk

Olivier Leflaive Meursault
de krachtpatser uit het assortiment, rijp fruit en een
heerlijk lange afdronk
Chardonnay

Bourgogne, Frankrijk

79,50

rode wijn
Domaine de Valmoissine Louis Latour

29,50

soepele, fruitige en zachte wijn met een Bourgondisch
én kruidig karakter
Pinot Noir

Cabernet Franc / Malbec

29,50

feze Crianza is gewoon een heerlijk glas Rioja, zuiver, vol
fruit en zacht door de 12 maanden hout opvoeding
Garnacha / Tempranillo

31,50

31,00

37,50

37,50

39,50

Cabernet Sauvignon / Malbec

Mendoza, Argentinië

Stellenbosch, Zuid-Afrika

Antinori Tignanello 2015

Cabernet Franc- en Sauvignon

42,50

de fruitge smaak maakt de wijn ideaal als begeleider
van vleesgerechten

95,00

125,00

echt alles zit in deze wijn, veel gerijpt rood fruit,
zoethout en een lange afdronk

Veneto, Italië

Bodega Norton Privada

Stellenbosch, Zuid-Afrika

Vergelegen ‘V’
Cabernet Sauvignon

de deels gedroogde druiven zorgen voor een wijn met
kracht en souplesse
Corvino

67,50

dé icoonwijn van Vergelegen met de kort en krachtige
naam ‘V’ behoort tot de absolute topwijnen uit Zuid-Afrika

Rioja, Spanje

Masi Brolo di Campofiorin Oro

Saint-Julien, Frankrijk

Boschendal Black Angus
Cabernet Franc / Syrah / Shiraz

deze wijn heeft de harten van vele liefhebbers gestolen,
vol elegantie, hout en fruit gaan hier hand in hand
Graciano / Mazuelo / Tempranillo

59,50

een volle, rijke blend waar de historie uit het glas springt
voor de echte liefhebbers

Toscane, Italië

Beronia Reserva

Toscane, Italië

Connétable de Château Talbot
Cabernet Sauvignon /Merlot

heerlijk fruitige, gestructureerde, elegante wijn met smaken
van donker fruit met een mooie zachte afdronk
Merlot / Syrah / Sangiovese

59,00

aroma’s van zwarte bessen en jong rood fruit, zacht en
een soepele afdronk

Franschhoek, Zuid-Afrika

Antinori Pèppoli

Piemonte, Italië

Col D’Orcia Brunello di Montalcino
Sangiovese

stevige wijn met aroma’s van framboos en bramen
de kruidige specerijen en vanille geven deze wijn diepte
Pinotage

52,50

krachtig en elegant tegelijk met een prachtig
zachte afdronk

Toscane, Italië

Boschendal 1685 pinotage

Beni di Batasiolo Barolo
Nebbiolo

door het rijpen op eikenhouten vaten geeft deze wijn u veel
Toscaanse smaken voor een aangename prijs
Merlot / Syrah / Sangiovese

Mendoza, Argentinië

mooie volle, complexe wijn met nuances van zwarte
kers, pruim, chocolade, en tabak, zachte volle smaak

Rioja, Spanje

Antinori Le Maestrelle

47,50

het resultaat, gecombineerd met de passie van onze
wijnmakers komt tot uiting in deze unieke wijn

Frankrijk

Beronia Crianza

Bodega Norton Lote Negro

Toscane, Italië

champagne & mousseux
Moët & Chandon ICE Impérial

105,00

de ideale mix om te serveren met ijsklontjes en vers fruit
Pinot Noir / Chardonnay

Bottega Rosé Gold

Champagne, Frankrijk

Pinot Nero

Bottega Prosecco Gold

37,50

elegante prosecco met mooie tonen van appel, limoen en
grapefruit zacht van smaak met een lange rijpe afdronk
Glera

4,50/26,50

frisse, fruitige wijn met in de neus tonen van acacia,
honing en meidoorn

Mendoza, Argentinië

alcoholvrij
Montusan Wit

4,70 per glas

frisse, vruchtrijke wijn met geuren van honing
Chardonnay

4,50/37,50

Cabernet Sauvignon

Jerez de la Frontera, Spanje

rosé wijn
Boschendal Chardonnay Pinot Noir
elegante wijn met finesse en een klassieke blend,
maar dan zonder bubbels
Franschhoek, Zuid-Afrika

Montusan Rood
volle, krachtig smakende wijn en dieprode kleur

combineert mooi met blauwe kaas of een zoet
dessert, de perfecte afsluiter

Chardonnay / Pinot Noir

29,90

Piemonte, Italië

Nectar Pedro Ximénez 0.375 ltr.
Pedro Ximénez

Bodega Norton Cosecha Especial
Extra Brut
Chardonnay / Pinot Noir

dessert wijn
Muscat

Italië

elegante bubbel met zachte fruitsmaak, perfect als aperitief

Italië

Prunotto Moscato d’Asti 0.75 ltr.

37,50

verfijnde smaak van rood fruit en aardbijenen indrukken van
grapefruit en nuances van rode bessen

33,50

4,70 per glas

