BUBBELS
MISTINGUETT CAVA BRUT
Penedès, Spanje

macabeo, parellada, xarel-lo

Fris en verteerbaar met een levendige mousse, appel, peer, gebak en brioche
6.00 | 33.00

SIMONSIG KAAPSE VONKEL BRUT
Stellenbosch, Zuid-Afrika

pinot noir, chardonnay & pinot meunier

Fris en zacht met een romige mousse, wit fruit, citrus, noten en biscuit
37.50

GALES CUVÉE PREMIÈRE ROSÉ BRUT
Moselle, Luxemburg
pinot noir

Zuiver en elegant met framboos, aardbei en een zacht romige mousse
37.50

LAURENT-PERRIER LA CUVÉE BRUT
Champagne, Frankrijk

chardonnay, pinot noir & pinot meunier

Fijne mousse met in geur citrus, witte bloemen, perzik en wit fruit en frisse afdronk
69.00

HUISWIJN WIT van fris naar rijp
ESTACIONES VERDEJO
Castilië - La Mancha, Spanje
verdejo

Helder strogeel met wit fruit, citrus, verfijnde zuren en een florale afdronk
4.70 | 25.00

CA’TULLIO PINOT GRIGIO
Friuli-Venezia Giulia, Italië
pinot grigio

Intens en tropisch met banaan, peer en geroosterde amandelen
5.50 | 29.00

MAISON BARBOULOT CHARDONNAY
Languedoc, Frankrijk
chardonnay

Rijk, romig en aromatisch met steenfruit, geroosterd brood en brioche
5.80 | 30.00

HUISWIJN ROSÉ
LAVILA ROSÉ

Languedoc, Frankrijk
cinsault & syrah

Lichtroze, fris, sappig en licht verteerbaar
4.70 | 25.00

HUISWIJN ROOD van fruitig naar krachtig
ESTACIONES TEMPRANILLO
Castilië - La Mancha, Spanje
tempranillo

Rond en fruitig met rood fruit, zoethout en een florale afdronk
4.70 | 25.00

TORRE ALTA PRIMITIVO
Puglia, Italië
primitivo

Rijk, warm en peperig met rijp rood bosfruit en ronde tannines
5.50 | 29.00

BEAUTÉ DU SUD CABERNET SAUVIGNON-SYRAH
Languedoc, Frankrijk

cabernet sauvignon, syrah

Sappig, romig en volfruitig met roostertonen en vanille
5.80 | 30.00

WITTE WIJNEN fris & stuivend
DOMAINE THIBAULT POUILLY-FUMÉ
Loire, Frankrijk
sauvignon blanc

Strakdroog en aromatisch met frisse citrus, kruisbes en vuursteen
37.50

ERMITA VERACRUZ VERDEJO VIÑAS JÓVENES
Rueda, Spanje
verdejo

Stuivend en fruitig met tropisch fruit, groene appel en venkel
30.00

FILLABOA ALBARIÑO
Rías Baixas, Spanje
albariño

Fris, zacht en levendig met steenfruit, citrus, ananas, appel en een hint van mango
37.00

WILHELM WALCH PRENDO PINOT GRIGIO
Alto Adige, Italië
pinot grigio

Strak en modern met stuivend wit fruit en een subtiele kruidigheid
32.00

HÃHÃ SAUVIGNON BLANC
Marlborough, Nieuw-Zeeland
sauvignon blanc

Stuivend, fris en droog met mango, limoen, passievrucht en een rijke smaak
35.00

WITTE WIJNEN fruitig & kruidig
GUSTAVE LORENTZ PINOT BLANC RÉSERVE
Elzas, Frankrijk
pinot blanc

Veelzijdig en fris met rijpe peer en groene appel
30.00

BARÓN DE LEY BLANCO
Rioja, Spanje
viura & verdejo

Stuivend en fris met sappig exotisch fruit
30.00

KURT ANGERER GRÜNER VELTLINER KIES
Kamptal, Oostenrijk
grüner veltliner

Sprankelend en sappig met exotisch fruit, groene appel, grapefruit en perzik
34.00

PRINZ RIESLING TROCKEN TRADITION
Rheingau, Duitsland
riesling

Droog en verfijnd met ananas, groene appel, witte bloemen en minerale spanning
36.00

DOMAINE FERRET POUILLY-FUISSÉ
Bourgogne, Frankrijk
chardonnay

Delicaat met exotisch fruit, steenvruchten, romigheid en lengte
65.00

WITTE WIJNEN vol & complex
CABRIZ ENCRUZADO RESERVA
Dão, Portugal
encruzado

Elegant en rond met rijp geel fruit, vanille en wat kruidigheid
32.00

WEINGUT SEEGER GRAUER BURGUNDER
Baden, Duitsland
grauburgunder

Klassiek en verfijnd met peer, kweepeer, honingmeloen, noten, kruiden en zachte zuren
36.00

DOMAINE DE GRANGENEUVE VIOGNIER “V”
Rhône, Frankrijk
viognier

Krachtig en vol, maar elegant met abrikozen, lychee, hout en noten
39.00

LOUIS JADOT COUVENT DES JACOBINS CHARDONNAY
Bourgogne, Frankrijk
chardonnay

Citrus, peer en perzik, cederhout en een botertje
44.00

SIMONSIG CHENIN BLANC AVEC CHÊNE
Stellenbosch, Zuid-Afrika
chenin blanc

Rijk en fris met citrusbloesem, gedroogde witte perzik en een hint van
noten en honing, subtiel eikenhout en een lange afdronk
41.00

RODE WIJNEN soepel & fruitig
CABRIZ TINTO
Dão, Portugal

alfrocheiro, tinta roriz & touriga nacional

Levendig en elegant met rode en zwarte bessen, hout en zwoele kruiden
35.00

DOMAINE CHAVY-CHOUET BOURGOGNE ROUGE ‘LA TAUPE’
Bourgogne, Frankrijk
pinot noir

Rijpe kersen, zwarte bessen, zacht hout en een elegante kruidigheid
42.00

CHÂTEAU DES JACQUES FLEURIE
Beaujolais, Frankrijk
gamay

Zacht, soepel en floraal met veel rijp rood fruit
45.00

HÃHÃ PINOT NOIR

Marlborough, Nieuw-Zeeland
pinot noir

Fris, kruidig en elegant met rood fruit en verfijnde tannines
42.50

WEINGUT SEEGER BLAUFRÄNKISCH
Baden, Duitsland
blaufränkisch

Vol en soepel met veel donker fruit en een helderrode kleur
37.00

SIMONSIG PINOTAGE
Stellenbosch, Zuid-Afrika
pinotage

Kruidig en sappig met donker fruit, zachte tannines en een volle afdronk
34.00

RODE WIJNEN intens & kruidig
CASA DE SANTAR TINTO
Dão, Portugal

tinta roriz, touriga nacional & alfrocheiro

Vol en pittig met kersen, bessen, zoete kruiden en wat toast
32.00

KURT ANGERER ZWEIGELT RIED SAND
Kamptal, Oostenrijk
zweigelt

Elegant en levendig met kersen, pruimen, zwarte bessen, chocolade en wat kruidigheid
34.00

ABADAL MATÍS
Pla de Bages, Spanje

mando, cabernet sauvignon & merlot

Krachtig, maar elegant met zwart en rood fruit, balsamico, cacao en specerijen
35.00

VINI SAN LORENZO SIRIO MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
Abruzzen, Italië
montepulciano

Intense aroma’s van zwart fruit en specerijen zoals kaneel en kruidnagel
35.00

LUIGI EINAUDI BARBERA
Piemonte, Italië
barbera

Vol en krachtig, maar zacht met rood fruit, kersen, zoethout en vanille
38.00

NICOLAS PERRIN CROZES-HERMITAGE ROUGE
Rhône, Frankrijk
syrah

Sappig en fris met bosbessen, viooltjes, bramen, kruidnagel en een pepertje
44.00

RODE WIJNEN krachtig & complex
VIU MANENT CARMÉNÈRE GRAN RESERVA
Colchagua, Chili
carménère

Expressief met zwarte bessen, zwoele rode kersen, munt, kruiden en wat vanille
34.00

CASA BIANCHI FAMIGLIA MALBEC
Mendoza, Argentinië
malbec

Vol en krachtig met rijp donker fruit, kruiden en cederhout
34.00

LUIGI EINAUDI NEBBIOLO
Piemonte, Italië
nebbiolo

Krachtig, maar soepel en elegant met pittige aardbeien en wat kruidigheid
42.00

BARÓN DE LEY GRAN RESERVA
Rioja, Spanje
tempranillo

Vol en rond met rijp rood en donker fruit, specerijen, toast, leer en tabak
46.00

GAJA CA’MARCANDA PROMIS
Toscane, Italië

merlot, syrah & sangiovese

Rijp fruit, zachte tannines, warme kruidigheid en een volle, ronde afdronk
59.00

DESSERT WIJNEN
CHÂTEAU VIOLET SAUTERNES
Bordeaux, Frankrijk

semillon & sauvignon blanc

Verfijnd en friszoet met honing, noten, abrikozen, wit fruit en karamel
4.75 | 39.95

VIU MANENT NOBLE SEMILLON
Colchagua, Chili
sémillon

Friszoet van late oogst met ananas, papaya, abrikoos, walnoot en honing
4.95 | 29.95

DE MOYA GLORIA DULCE MONASTRELL
Valencia, Spanje
monastrell

Zoet, maar fris met gekonfijt zwart fruit, pruimenjam, gedroogde vijg, rozijnen en zwarte olijven
5.10 | 30.95

GIOVANNI ALMONDO ‘FOSSO DELLA ROSA’ BRACHETTO DEL ROERO
Piemonte, Italië
moscato rosa

Friszoet, sprankelend en stuivend met rood fruit, rozenblaadjes en geranium
4.75 | 32.95

PORT
TAYLOR’S LATE BOTTLED VINTAGE
Douro, Portugal

touriga francesa, tinta roriz & touriga nacional

Uit één oogstjaar met vijf jaar vatrijping, rijpe kersen en pure chocolade
4.25 | 36.70

TAYLOR’S 10 YEAR OLD TAWNY
Douro, Portugal

touriga francesa, tinta roriz & touriga nacional

Ruim 10 jaar houtgerijpt met chocolade, koffie, vanille en amandelen
5.25 | 42.75

TAYLOR’S 20 YEAR OLD TAWNY
Douro, Portugal

touriga francesa, tinta roriz & touriga nacional

Ruim 20 jaar houtgerijpt met cacao, vanille, amandel en thee
7.75 | 65.00

