glas

fles

€ 3,95

€ 19,50

€ 4,75

€ 23,50

€ 5,25

€ 26,50

€ 5,50

€ 27,50

€ 5,50

€ 27,50

€ 5,75

€ 28,50

€ 5,95

€ 29,50

€ 6,25

€ 31,00

€ 6,50

€ 32,50

€ 6,50

€ 32,50

€ 6,75

€ 34,00

WIT
Torcante Verdejo 2018
Castilla y León • Spanje
Een plezierig glas wijn van 100% Verdejo druiven. Bleekgeel in kleur met frisse zuren, tonen van banaan en appel
en veel finesse in de smaak.

Beauté du Sud Chardonnay 2017
Languedoc • Frankrijk
Houtgerijpte Chardonnay uit de Zuid-Franse Languedoc. Zeer typisch voor deze streek.

Bennati Soraighe Libet 2017
Soave • Italië
Deze Soave Classico wordt gemaakt van Trebbiano en Garganega en heeft mooie smaakstructuur met zachte zuren.
Amandelen, tropische fruit en een klein zoetje zijn kenmerkend voor de smaak.

Gehring ‘Herr Müller Geht Fremd’ 2018
Reinhessen • Duitsland
Een speciaal verhaal over het van origine Zwitsers druivenras Müller Thurgau uit de Riesling familie, welke in de
wijngaard per ongeluk gemengd werd met Muskateller. Dit zorgt voor een frisse wijn met groene appel,
ananas en een enorme sappigheid.

Di Giovanna Vurria Grillo 2018
Sicilië • Italië
Een prachtige Grillo met een mooie, strogele kleur. Het intense, florale aroma is verassend en voorspeld de smaken
van tropisch fruit, zoals ananas en perzik met een minerale afronding.

Gehring Blanc de Noir 2016
Rheinhessen • Duitsland
Spätburgunder met de smaak van witte perzik, witte & rode bessen en frambozen. Een heerlijk frisje wat het moeilijk
maakt om te geloven dat dit van rode druiven is gemaakt. Levendig, smaakvol en toch gemakkelijk.

Sunset Creek Chardonnay 2016
Californië • Verenigde Staten
Houtgerijpte, rijke Chardonnay. Een Tropische Amerikaanse Chardonnay met een zijdezachte frisheid in de afdronk.

Castel Firmian Pinot Grigio Riserva 2017
Trentino • Italië
Pinot Grigio uit Noord-Italië. Deze wijn heeft 8 maanden op grote houten vaten gerijpt wat zorgt voor rijk fruit met
een subtiele vettigheid.

Bric Cenciurio 2016
Piemonte • Italië
Een bijzondere wijn die gekscherend ook wel ‘witte Barolo’ genoemd mag worden.
Lichte hourijping en heerlijk subtiele zuren. In de neus en afdronk zijn tonen van venkel te ontdekken.

Xenys Blanco 2017
Jumilla • Spanje
Bleek gele kleur wijn uit het warme en zonnige Jumilla. Zeer geurig met florale tonen en hinten van amandel, perzik en
kamperfoelie. De aanzet is slank met veel rijpheid en de afdronk droog en sappig.

Dom Diogo Vinho Verde 2017
Minho • Portugal
Vinho Verde gemaakt van 100% Arinto met een intens aroma van citrus en groene appel. Pittige en levendige smaak
met een ranke zuurgraad en een fris, licht-parelend mondgevoel.

WIT
Scaia Bianca 2017

€ 6,95

€ 35,00

€ 6,95

€ 35,00

€ 7,50

€ 37,50

€ 7,50

€ 37,50

€ 8,00

€ 39,50

€ 8,25

€ 41,00

€ 8,50

€ 42,50

€ 9,50

€ 47,50

Veneto • Frankrijk
Zeer aromatische wijn van de Garganega druif aangevuld met een klein beetje Chardonnay.

Dampt Frères Petit Chablis “Vieilles Vignes” 2017
Bourgogne • Italië
Een mild droge Chardonnay met het aroma van rijpe appel en lichte florale tonen. De sappige smaakstructuur met
een klein botertje is evenwichtig en mild in de afdronk.

Padre Pedro Reserva 2017
Tejo • Portugal
Voor deze witte reserva zijn de beste Viognier druiven (90%) en Arinto (10%) van 40 jaar oude stokken gebruikt.
Gelagerd op Frans eiken en vervolgens 6 maanden ‘sur lies’ gerijpt. Vol, romig en met frisse tonen van abrikoos en meloen.

Kurt Angerer Kies Grüner Veltliner 2018
Niederösterreich • Oostenrijk
Frisse mineraliteit en toch vol en zacht met aroma’s van Golden Delicious appel, perzik, een vleugje bloesemhoning en
een voor Grüner Veltliner typerende kruidigheid.

Domaine Dugois Chardonnay 2016
Jura • Frankrijk
Een bijzondere Chardonnay van oude stokken uit de Franse streek Jura. Aromatisch met groene appel en witte bloesem,
maar ook rokerig. De 16 maanden houtrijping maakt het een krachtig en breed met een mooi elegant zuurtje en de
smaak van noten en vanille.

Apostelhoeve Cuvée XII 2018
Maastricht • Nederland
Een top wijn uit Nederland gemaakt van Auxerrois, Müller-Thurgau en Pinot Gris. In de geur wat zacht fruit, zoals
abrikozen, vijgen en peer. Een droge aanzet en uitgebalanceerd in sap, zachte zuren en mineraliteit.

Mosbacher Erste Lage Riesling Herrgottsacker 2017
Pfalz • Duitsland
Een Duits Riesling met een royale geur van rijp fruit. In de mond delicaat fris, een volle smaak en licht kruidig.
Daarnaast sappig fruit, zoals abrikoos en perzik. Een harmonieuze wijn met een lange, frisse afdronk.

Domaine Thomas, Saint-Veran 2018
Bourgogne • Frankrijk
Deze Saint Véran gemaakt van 50 jaar oude Chardonnay wijnstokken staat bol van de rijpe peer en citrus tonen.
Een lange afdronk met veel mineraliteit en een aanwezige, maar goed gebalanceerde frisheid.

fles

Leithaberg Fiedler 2016			

€ 42,50

Burgenland • Oostenrijk
Deze Ried Morbischer Weiser is bekender onder de naam Pinot Blanc, maar wordt in Oostenrijk zo genoemd.
Zijdezachte frisheid en mooie mineraliteit.

Boschis Francesco Langhe 2015

		

€ 45,00

		

€ 47,50

		

€ 47,50

Piemonte • Italië
Deze stevig houtgerijpte Souvignon Blanc zorgt voor grote contrasten. Florale frisheid, houtsmaak en een boers aroma
maken dit tot een zeer bijzondere wijn.

Domaine Hamelin Chablis 1er Cru Beauroy
Bourgogne • Frankrijk
Grand Cru waardige wijn! Wit fruit en mineralen in het bouquet en krachtig in sap, mooie balans en een lange afdronk.

Babylon’s Peak Viognier & Roussanne 2016
Swartland • Zuid-Afrika
Rijpe, aromatische wijn met herkenbare smaken van perzik en abrikoos. Klassiek midden-palet met een rond mondgevoel
en complexiteit. Kruidige en intense afdronk.

WIT
Château Saint-Roch Lirac 2016

		

€ 47,50

Rhône • Frankrijk
Deze Rhône-wijn is voor 50% gemaakt van Grenache Blanc, 30% Clairette, 10% Roussanne en 10% Viognier. De groene hints
gecombineerd met zeer levendige aroma’s maakt deze wijn mooi in balans.

Bosman “Adama” 2015			

€ 49,00

Wellington • Zuid-Afrika
Houtgerijpte blend van Chenin Blanc, Chardonnay, Grenache, Semillon, Viognier, Pinot Gris en Roussanne. Spannend!

Mâcon Chardonnay “Clos de la Crochette” - Les Hérities du Comte Lafon 2013			

€ 49,00

Bourgogne • Frankrijk
Stijlvol, elegant, een frisse aanzet met een zekere dikte. Fruit en mineraliteit wisselen elkaar af in deze unieke Bourgogne.

Sancerre Paul Prieur 2016			

€ 52,50

Loire • Frankrijk
Voor velen de benchmark van Sauvignon Blanc uit de Noord-Franse Loire streek.

Montagny Domaine Montorge 1er Cru 2015			

€ 55,00

Bourgogne • Frankrijk
Klassieke houtgerijpte Chardonnay uit het zuiden van de Bourgogne streek.

Viré Clessé Les Hérities du Comte Lafon 2012			

€ 59,00

Bourgogne • Frankrijk
Deze wijn van de befaamde wijnmaker Lafon heeft een heldere groengele kleur en een neus van exotisch fruit en steenvruchten.
In de smaak temperamentvol, kruidig en volumineus. De afdronk is ongelooflijk lang en fijn.

Corsin aux Chailloux Pouilly Fuissé 2014			

€ 65,00

Bourgogne • Frankrijk
Chardonnay met een zuivere smaak en een fraai evenwicht van vanille, rijp wit fruit, zuren en mineraliteit.

Gustave Lorentz Kanzlerberg Riesling Grand Cru 2013			

€ 65,00

Elzas • Frankrijk
Deze wijn komt van een bodem met kalk, klei, mergel en zelfs gips, wat zorgt voor citrusaroma’s in de wijn.
Rijk en krachtig, maar uiterst elegant en verfijnd.

Wine & Soul “Guru” 2016

		

€ 70,00

Louis Cheze Condrieu “Pagos Luminis” 2017			

€ 75,00

Douro • Portugal
Een schitterende complexe witte Douro. Circa 6 maanden gerijpt op nieuw Frans eikenhout. Romig van textuur, ananas,
boter, citrustonen. Verrukkelijke droge finale en enorme lengte. Het hout is heel mooi versmolten in de wijn.
Rhône • Frankrijk
Grootse wijnmaker uit de Rhone. Top Condrieu! Volle Viognier, intens van smaak en met veel verfijning.

Puligny Montrachet Domaine Pillot “Noyer Brets” 2017

		

€ 80,00

		

€ 90,00

		

€ 95,00

Château Carbonnieux Blanc 2013			

€ 95,00

Bourgogne • Frankrijk
Krachtige smaak van rijp wit fruit, mineralen en noten, veel concentraat en verfijning.

Saint-Aubin 1er Cru “En Remilly” - Domaine Hubert Lamy 2011
Bourgogne • Frankrijk
De wijngaard van 1,2 hectare is gelegen grenzend aan het perceel van het befaamde Chevalier Montrachet.
Extreem verfijnd met een eindeloze lengte aan minerale tonen van praliné en rijp fruit.

Meursault 1er Cru – Goutte d’Or Vincent Bouzereau 2012
Bourgogne • Frankrijk
Vette, rijke Chardonnay met een prachtige mineraliteit en een enorme lengte.

Bordeaux • Frankrijk
Carbonnieux is een top château in de Graves! Een blend van Suvignon en Semillon met een intens aroma van peer en grapefruit.
De frisheid en het minerale karakter zijn typerend voor deze jaargang. Volgens kenners het beste jaargang ooit.

WIT
Gaja Rossj Bass Langhe 2017

€ 115,00

Piemonte • Italië
Eén van de mooiste Chardonnay wijnen van Italië. 6 maanden op deels nieuw eikenhout gerijpt. Een echte aanrader.

Chassange Montrachet - Maison Louis Latour 2013

€ 115,00

Bourgone • Frankrijk
Louis Latour op zijn best! Mooi zacht fruit en goed geïntegreerd hout. De smaak is rond en rijk met een vleugje boter en vanille.

Puligny Montrachet Le Domaine Leflaive 2012
Bourgone • Frankrijk
Een combinatie van kracht, mineraliteit en florale tonen. Een complexe wijn met een lichte noot smaak, frisse balans en
elegante fluittonen.

€ 140,00

glas

fles

€ 3,95

€ 19,50

€ 4,75

€ 24,00

€ 5,00

€ 25,00

€ 5,50

€ 27,50

€ 5,75

€ 29,00

€ 5,75

€ 29,00

€ 6,00

€ 30,00

€ 6,00

€ 30,00

€ 6,50

€ 32,50

€ 6,75

€ 34,00

€ 6,75

€ 34,00

€ 6,95

€ 35,00

ROOD
Klippiesrivier 2017
Breedekloof • Zuid-Afrika
Een Zuid-Afrikaanse, uitgebalanceerde wijn gemaakt van Shiraz, Cabernet Sauvignon en Merlot. Veel smaak van
pruimen en zwarte bes en doordat alleen een deel van de Shiraz voor 6 maanden rijpt op gebruikte eiken vaten
zijn de tannines in de afdronk zacht.

Nos Racines Merlot 2017
Languedoc • Frankrijk
Karaktervolle, oude wereld Merlot. Volle body met aroma’s van kersen en bessen. Zeer toegankelijk met een goede
structuur en soepele, lange afdronk. Precies zoals een goede Merlot hoort te zijn!

Escapada Tinto 2016
Lissabon • Portugal
Stevige rode wijn met duidelijke tannine door een korte houtlagering. De drie inheemse druivenrassen Castelao,
Touriga Nacional en Tinto Roriz vormen samen met Syrah deze stevige blend.

Coppi Siniscalco Primitivo 2015
Puglia • Italië
Een volle wijn met een breed pallet, fris en veel rijp donker fruit en vleugje vanille. Na de fermentatie volgt zes maanden
rust in stalen vaten en nog minimaal 12 maanden rijping op fles. Volop fruit, maar minder ‘zon gestoofd’ dan de meeste
Primitivo wijnen uit Puglia.

Barinas Monastrell ‘La Seleccion’ 2016
Jumilla • Spanje
Monastrell druiven van stokken van 140 jaar oud. 12 maanden houtlagering zorgt voor rijke kruidigheid met rijke tannines.

Riseis Montepulciano d’Abruzzo 2016
Abruzzen • Italië
Een vol en intens glas rode wijn gemaakt van het druivenras Montepulciano met veel rijp roodfruit, tonen van kersen
en een zwoele, licht ‘jammige’ afdronk.

Di Giovanna Vurria Nerello Mascalese 2014
Sicilië • Italië
Deze wijn heeft rokerige en peperige tonen. Geconcentreerd zwart fruit zonder overweldigende tannines.
Soepele en vloeibare tannines met een hint van chocolade.

Chianti Classico ‘Il Bigio’ 2015
Toscane • Italië
Chianti met een zachte fruitgeur en een elegante, frisse smaak van zwarte bessen, aangename zuren en kruidige
tannine. Ongecompliceerde stijl Chianti van 85% Sangiovese en 15% Canaiolo.

Club Privado Rioja 2017
Rioja • Spanje
Klassieke semi-crianza uit de Rioja streek. 100% Tempranillo druif met 6 maanden houtrijping.

Whistling Track Pinot Noir 2017
South East • Australië
Middelrode, heldere Pinot Noir uit Australië. De geur is zacht en kruidig. De smaak is zijdezacht, rijk en met tonen van
rijpe bessen, frambozen en kersen. Daarnaast ook een vleugje peper en vanille.

Domaine Pardon Beaujolais-Villages Château des Vergers 2017
Beaujolais • Frankrijk
Een Beaujolais wijn van de bijpassende Gamay druif met een krachtige geur met nuances van bramen en graniet.
Volle, sappige smaak met een fraaie mineralige ondertoon. Een opmerkelijke complexiteit en lengte in afdronk.

Scaia Rossa Corvina 2016
Veneto • Italië
Mooi robijnrood en paars gekleurde wijn met in de neus florale aroma’s van rode rozen en violet naast
vruchtensporen van rode en zwarte bessen, pruimen, bramen en framboos.

ROOD
Luma Nero d’Avola 2017

€ 6,95

€ 35,00

Sicilië • Italië
Kruidige en volle rode wijn gemaakt van het autochtone druivenras Nero d’Avola. Kruidigheid met tonen van
zoethout, kruidnagel en zelfs drop.

Guerrieri Sangiovese Galileo 2016

€ 6,95		€ 35,00

Marken • Italië
Een blend van 85% Sangiovese en 15% merlot. De wijn krijgt 12 maanden houtlagering op grote vaten en daarna
nog eens 12 maanden op fles. Deze robijnrode wijn is vol en rond van smaak met intense aroma’s van kruiden,
zwarte kersen en houttonen.

Zimmerman Zweigelt 2015

€ 6,95		€ 35,00

Kremstal • Oostenrijk
Mediumvolle, droge rode wijn die barst van het fruit met een fris zuurtje. Een heerlijke geur van pruimen, kersen en
framboos met een lichte kruidigheid, een hint van peper en een zachte tanninestructuur.

Domaine Dugois Trousseau 2015

€ 8,00

€ 39,50

€ 8,00

€ 39,50

Jura • Frankrijk
Van een prachtige oude wijngaard maakt Daniel Dugois zijn Cuvée Grevilière die zeer lang kan rijpen.
De typische tonen van griottes, violet en donkerrood fruit worden verpakt in een zijden jas met vele verfijnde nuances.

Passi Reali Appassimento 2016

Abbruzzen • Italië
Volle, rijke wijn gemaakt van de Montepulciano druif, welke gedeeltelijk ingedroogd wordt op matten van stro
voor het persen. Dit zorgt voor een uitzonderlijke rijpheid.			

Luisa Seleccion Pasificacion Monastrell 2014

€ 8,00		€ 39,50

Jumilla • Spanje
Complexe aroma’s van cacao en zwart fruit. Volle en rijpe smaken met geweldig geïntegreerd houttonen. Dit geeft een
goede ondersteuning aan het rijpe fruit wat bijna iedere Monastrell typeert. Een hoge kwaliteit met een zeer lange afdronk.

Germano Angelo Barolo Trevigneti 2014

€ 9,90

€ 49,50

Barolo • Italië
Rijpe en complexe wijn en zacht in de tanines. Gemaakt van 100% Nebbiolo druif van drie cru wijngaarden.

fles

Monferrato Marchesi di Grésy 2010

		

€ 45,00

		

€ 47,50

		

€ 49,50

		

€ 49,50

Louis Jadot Couvent de Jacobins 2016			

€ 49,50

Piemonte • Italië
Het zachte karakter van de Merlot druiven is in deze wijn goed te proeven, maar ook de traditionele, Piëmontese manier
van wijn maken. Deze combinatie zorgt voor een rijke smaak met een bijna eindeloze afdronk.

Chateau Laur Malbec 2008
Cahors • Malbec
Een klassieke, Franse Malbec. Donker, robijnkleurige wijn met aroma’s van rijp zwart fruit met een sensatie van bouillon.
In de mond nog een mooie structuur van tannines, maar ook weer dat heerlijke, zwarte fruit met specerijen en toast.
De afdronk is vol, maar strak droog.

Gocce Primitivo 2016
Manduria • Italië
Een prachtige, robijnrode kleur met een ronde en zachte smaak met aroma’s van jam en bessen.
Een wijn die zeer kenmerkend is voor deze regio. Zeer elegant, rijk en zwoel.

Terrazas Malbec Reserva 2014
Mendoza • Argentinië
Stevig Malbec welke 14 maanden op hout gerijpt is. De druiven groeien op 9 verschillende wijngaarden tussen
de 1000 en 2000 meter met elk hun eigen microklimaat.
Bourgogne • Frankrijk
Volle, maar soepele Pinot Noir van een absoluut top wijnhuis waar de wijn negen maanden rijpt op houten vaten.

ROOD
Wirra Wirra Catapult Shiraz 2015			

€ 49,50

McLaren Vale • Australië
Volle, stevige houtgerijpte Shiraz volgens het boekje. Afkomstig uit Zuid-Australië.

Bosman “Adama” 2016			

€ 49,50

Wellington • Zuid-Afrika
Stoere houtgerijpte wijn van 8 verschillende druivenrassen waaronder Shiraz, Primitivo en Tempranillo.

Chateau Mauvezin Siant-Emillion Grand Cru 2012			

€ 52,00

Bordeaux • Frankrijk
Een Grand Cru Bordeaux met complexe aroma’s van cassis, een beetje drop en mokka. Een wijn van Cabernet Franc en Merlot
die prachtig in balans is met de tannines, alcohol en zuren.

Lopez de Heredia Tondonia Reserva Rioja 2005		

		€ 65,00

Rioja • Spanje
70% Tempranillo, 20% Garnacha en 10% Mazuelo en Graciano. Een fraai pallet aan geuren van kersen, leer en tabak.
De wijn is vol, maar nergens log of zwaar en de smaak is fraai en evenwichtig.

Tenuta San Antonio Amarone 2015			

€ 69,00

Veneto • Italië
De klassieker uit het Valpolicella gebied! Gemaakt van ingedroogde druiven van Rondinella en Corvina.

Mauro Molino Barolo 2013			

€ 75,00

Piemonte • Italië
Prachtige wijn gemaakt van de Nebbiolo druif met 18 maanden houtrijping en vervolgens nog 24 maanden flesrijping.

La Gerla Brunello di Montepulciano 2012			

€ 75,00

Toscane • Italië
Een mooie Sangiovese met smaken van rijpe kersen, cacao, olijf, en tabak. Samen met aardse tonen zachte tannines.
Perfect op dronk vanaf nu!

Domaine de Trevallon 2013 Alpilles IGP

		

€ 95,00

		

€ 105,00

Rhone • Frankrijk
In 1973 werden door Eloi Dürrbach met dynamiet en bulldozers de steenheuvels omgebouwd tot wijngaard.
Weinig trossen per stok, maar veel bladwerk. De opbrengst per hectare is klein en het inweekproces lang.
Een blend van 50% Syrah en 50% Cabernet Sauvignon. Rijping op grote gebruikte houten vaten.

Gaja Brunello di Montalcino 2014
Toscane • Italië
Deze Brunello wordt gemaakt van Sangiovese druiven afkomstig van alle wijngaarden van Gaja in Montalcino.
Het eerste oogstjaar van deze wijn was 2005. De druiven worden apart geoogst en vergist op RVS.
Hierna wordt de wijn gedurende 24 maanden op houten vaten gelagerd, waarna het blenden plaatsvindt.
Vervolgens rijpt de wijn nog 6 maanden op betonnen vaten en aansluitend 2 jaar op fles.

Alion Bodegas Vega Sicilia 2011		

€ 135,00

Ribera del Duero • Spanje
In Aliòn maakt men moderne wijnen van 100 % Tinto Fino, een Tempranillo variant.
De wijn gaat na gisting gedurende veertien tot achttien maanden op nieuwe Franse barriques, daarna nog
twee jaar flesrijping. In 1992 is Bodegas Alion overgenomen door Vega Sicilia.

Chateau Giscours Margaux 3e Grand Cru Classé 2011		

€ 145,00

Bourgogne • Frankrijk
Deze 3e Grand Cru Classé is elk jaar het toonbeeld van klassieke Bordeaux op hoog niveau. Het huis is gedeeltelijk in
Nederlands bezit. Een klassieke blend van Cabernet Sauvignon, Merlot en in sommige jaren een beetje Petit Verdot.
Rijping van 15 maanden op nieuw en gebruikt eiken.

Gaja Barbaresco 2014
Piemonte • Italië
De Nebbiolo druiven worden vergist op roestvrijstalen vaten. De wijn wordt dan gedurende 12 maanden op houten
vaten gelagerd. Hierna volgt er nog 12 maanden lagering op foeders. Uitgebalanceerde, complexe wijn met aroma’s
van pruimen, rijpe bessen, een licht dropje, prachtige houttonen en een verfijnde zuurgraad

		

€ 320,00

ROSÉ
Extreme Gris Rosé 2018

€ 4,95		 € 24,50

Languedoc • Frankrijk
Zachte, rijke rosé gemaakt van Grenache, Mourvedre en Cinsault.

Di Giovanna Rosé 2018

€ 5,95		 € 30,00

Sicilië • Italië
Complexe en krachtige rosé van het Siciliaanse druivenras Nero d’Avola. Kruidig, donker gekleurd en
bovengemiddeld zwaar van smaak.

Château Saint-Esprit 2018

€ 6,50		 € 32,50

Provence • Frankrijk
Frisse, mineralige rosé met intense smaken van fruit en een kruidige afdronk. Gemaakt van 45% Cinsault, 45% Grenache
en 10% Syrah.

MOUSSEREND
Cava Oh!

€ 4,95		 € 24,50

Penedès • Spanje
Deze Cava is een blend van Xarel-lo, Macabeo en Parellada druiven. De wijn heeft een mooie, zachte mousse
en aroma’s van perzik en abrikoos samen met een grote frisheid.

Écume de Loire, Domaine de la Garnière Methode Traditionelle Brut

€ 5,95		 € 30,00

Loire • Frankrijk
Deze Ecume, ook wel bekender onder de naam ‘Crémant’ heeft zachte, aanhoudende mousse en in de mond
smaken van rijp fruit, zoals rinse appel en citroenzeste. Ook een elegante brioche is te ontdekken.
De afdronk is lichtkruidig en tintelt prettig na.

Drusian Prosecco Spumante Superiore D.O.C.G.

€ 6,95		 € 35,00

Valdobbiadene, Veneto • Italië
Een fraaie, milde mousse en het aroma van wit fruit. Levendig, heerlijk en fris met impressies van appel, gist en een
aangename romigheid. Goed in balans met een klein beetje amandelbitter in de afdronk.

Champagne H. Blin Brut Tradition

€ 9,90		 € 59,50

Champagne • Frankrijk
Minimaal twee jaar gerijpte, frisse Champagne van 80% Pinot Meunier en 20% Chardonnay met tonen van rijpe
groene appel en brioche.

Rosé Champagne Marie Copinet			

fles
€ 69,00

Champagne • Frankrijk
Spannende rosé champagne van 50% chardonnay, 30% rosé de saignée en 20% AOC rouge met drie jaar flesrijping.
Elegant vol energie en smaakvol rood fruit.

Blanc de Blancs Champagne Marie Copinet “Cuvée Alexandrine”				 € 69,00
Champagne • Frankrijk
Zeer zuivere Blanc de Blancs ( 100% Chardonnay ) multi-millésimé van de beste druiven van drie jaargangen.

Veuve Cliquot Brut				 € 85,00
Champagne • Frankrijk
De klassieke Carte Jaune van dit gerenommeerde domein uit Reims gemaakt van Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay.

Hubert Paulet “Cuvee Risleus” 1e Cru 2004			

€ 145,00

Champagne • Frankrijk
Prachtige Champagne gemaakt van Chardonnay, Pinot Meunier en Pinot Noir. Rijp fruit, gist en een goede balans van acides.
Zeer zachte aroma’s met romige hinten en aardse smaken met een mooie textuur. Levendige hout aroma’s met een
gelijkwaardige mineraliteit.

Krug Grande Cuvee			€ 325,00
Champagne • Frankrijk
Deze Champagne is niet een gewone non-millésimé, maar een zeer exclusieve multi-millésimé prestige cuvée.
Eén van de allergrootste wijnen van de wereld. Echt een top Champagne voor speciale gelegenheden.

PORT / SHERRY / MADEIRA
Taylor’s 10 year old Tawny Port

€ 5,95

Douro • Portugal

Pedro Ximenez Sherry

€ 5,95

Andalusië • Spanje

Cossart Gordon 5 year old Madeira

€ 5,95

Madeira • Portugal

BIEREN
Brand Pilsener
Amstel Radler 0,0%
’n Steekje los – Stadsbrouwerij 013

€ 2,50
€ 2,50
€ 5,50

Laag alcoholische dorstlesser met een aangename, zachte bitterheid en volop exotisch fruit met 3,5% alc.

Witte Koning – Stadsbrouwerij 013

€ 5,00

Lichtzoet witbier met kruidige toetsen. Heerlijk fris, dorstlessend en licht bitter met 5% alc.

Kruikje Blond – Stadsbrouwerij 013

€ 5,50

Licht fruitig blond bier met hints van honing en bloemen. Gemaakt van nobele hoppen en Sargol saffraan met 6,5% alc.

Lumunus Tripel IPA – Stadsbrouwerij 013

€ 6,50

Een IPA Tripel met een zachte afdronk en een toets van peer met 8,5% alc.

MIXED DRINKS
Wodka

€ 5,00

Absolut vodka mix

Jonge jenever

€ 5,00

Ketel 1 mix

Rum

€ 6,00

Bacardi Carta Blanca mix

Gin Tonic

€ 7,95

Hendrick’s Gin & Fever Tree Elderflower Tonic Water

WHISKEYS
Craganmore 12 years 4cl
Dalwhinnie 15 years 4cl
Glenkinchie 12 years 4cl
Oban 14 years 4cl
Talisker 10 years 4cl
Lagavulin 16 years 4cl

€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,50

FRISDRANKEN
Coca Cola - Coca Cola Zero
Sinas
Jus
Appelsap
Ice tea - Ice tea green
Redbull
Chaudfontaine blauw 0,5 L
San Pellegrino 0,5 L

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 4,00
€ 3,75
€ 3,75

KOFFIE EN THEE
Koffie
Thee

€ 2,50
€ 2,50

