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Met veel zorg en aandacht hebben wij deze wijnkaart 
samengesteld. Mocht U vragen hebben dan helpen wij u 
uiteraard graag met advies 
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WIJNEN PER GLAS 
 

U kunt bij uw diner genieten van diverse 
open wijnen per glas. Ons assortiment open 
glazen is flexibel, de bediening zal u exact 

kunnen toelichten welke wijnen wij per glas 
serveren en u adviseren voor een passende 

wijn bij uw gerecht. Prijzen per glas variëren 
van € 7,50 - € 8.50 - € 9,50 afhankelijk van 
de wijn. Tevens bieden wij ook halve glazen 
aan, de prijzen variëren van € 4,00 - € 4,50 - 
€ 5,00 afhankelijk van de geschonken wijn.  

 
 

WIJNARRANGEMENT 
 

Tevens kan u kiezen voor een bijpassend 
wijnarrangement bij uw menu. 

Hierbij schenken wij bij iedere gang een 
mooi bijpassend glas wijn bij uw gerecht. 

 
Wijnarrangement 4 gangen € 32,50 
Wijnarrangement 5 gangen      € 41,50 
Wijnarrangement 6 gangen € 50,00 
Wijnarrangement 7 gangen € 58,00 
 
Het wijnarrangement is ook in halve glazen 

verkrijgbaar

 

HUIS CHAMPAGNE 
 

David l’Hopital tripet Brut tradition, Cuveé sélectionnée par Sjoerd  
Glas € 12,50 
Fles € 59,50 

Deze wijn is in nauwe samenwerking met David L’Hopital gecreëerd. Zeer bescheiden wijnhuis 
in Ventieul. In deze Brut Chardonnay- Pinot noir -Pinot meunier. Blend van 2015 en 2016. Veel 

aroma, krachtige mousse, zuiver, geel fruit, appel, een perfecte champagne voor aperitief. 
Het huis bezit slechts 6ha, verspreid over 7 dorpen, rijk en gevarieerde grond waardoor de 3 
champagne druiven soorten volledig tot hun recht komen. Ze cultiveren de wijngaarden, met 

het verleden in het achterhoofd en met zorg voor de toekomst. Ze werken met én voor de 
natuur voor een gezonde en duurzame toekomst. Eerlijke wijnbouw met het milieu hoog in het 

vaandel. Met als doel de impact en ecologische voetafdruk op onze aarde te meten en waar 
mogelijk te verminderen. 
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SPECIAAL GESELECTEERD WIT PER GLAS 
GESCHONKEN MET DE CORAVIN © 

 
Derthona Timorasso, Walter Massa 2019       € 10,50 
Italiaanse witte wijn van Timorasso van de beroemde wijnmaker Walter Massa uit Piëmonte.  
Subtiele tonen van wilde perzik, peer en hint van honing, vol, rijp, gastronomische wijn. De Timorasso 
druif was ooit bijna uitgestorven. Massa heeft de ondergang voorkomen en cultiveert als enige op de 
wereld deze druif rondom de plaats Tortona in Piëmonte. 
Fontanasanta Manzoni Bianco 2021, Foradori      € 10,50 
Gemaakt door Elisabeth Foradori, pionier in Natuurlijke wijnen. Manzoni paart rondeur van  
pinot bianco aan het vieve van riesling. Geurt naar alpenbloemen en kruiden, gisttonen, iets zilt, venkel. 
Volzacht en energiek. Een wijn met leuk natuurlijk randje. 
Dao Branco, Vinhas Vellas, Antonio Madeira, 2019     € 11,50 
Blend van Siria, Fernão Pires, Bical, Encruzado. Afkomstiog van wijngaarden van 50-120 jaar oud. 
Spontaan vergist in deels staaltank, deels eikenhout. Diepe pure wijn, vol, vettig, venkel, gember, floraal, 
zilt, rijp, spannende complexe wijn. 
Meursault “Les Grand Charrons 2018, Dom. Bouzereau,Chat. Citeaux     € 13,50 
Chardonnay, klassiek Meursault, Bourgogne. In de geur vanille, bloemig, in de mond getoast, rijk, vetje. 
Mooi in evenwicht, goede zuren in afdronk zorgen voor balans. 
Condrieu La Loye 2020, J.M. Gerin        € 14,50 
De bodem bestaat hier overwegend uit graniet. Terrasvormige wijngaarden. Gemiddelde leeftijd van de 
wijnstokken is 25 jaar. Viognier, 30% eikenhout en de rest op stalen tanks voor de balans. 

 

SPECIAAL GESELECTEERD ROOD   
GESCHONKEN MET DE CORAVIN © 

 
Rosso di Valtellina, Ar.pe.pe, 2018        € 9,50 
Nebbiolo afkomstig uit Lombardije, Italië. De wijngaarden liggen langs de steile flanken van de vallei 
tegen de grens met Zwitserland. Traditie staat voorop, lange rijping op oude vaten van oude klonen 
zoals Chiavennasca, een oude Nebbiolo variëteit. Rozengeur, slank, framboos, rood fruit, rozijntje. 
ROC, 2015 , Veronica Ortega         € 10,50 
Mencia uit Bierzo van  stokken meer dan 80 jaar oud , volledig biologisch bewerkt. De bodems  
zijn kleirijk, zanderig met grote kiezels en keien. Een soepele rode wijn met rijp zwart fruit en bloemige 
tonen. In de mond expressief, vol, krachtig. Een wijn met balans tussen fruitigheid en aardsheid. 
Kloof Monopole Pinot noir 2018, Iona       € 11,50 
Limited release van Iona van de Kroon wijngaarden in Elgin. Wijngaarden met zandsteen en ijzerrijke 
ondergrond. De wijn is aromatisch, barstensvol kers en bessenfruit, Nieuw hout mooi geïntegreerd, fijne 
tannine, cool climate pinot, geweldige prijs kwaliteit. 
Cerbaia, Brunello di Montalcino, 2016       € 14,00 
Uit het buitengewoon goede jaar 2016 voor brunello. De wijn is rijk, geeft in de smaak, pruimen, 
zwarte kers, zwarte thee, vleugje tijm, ceder, goede tannines, fijne zuren, veel rijpingspotentieel. 
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MOUSSEREND  
 

Regent, Ruby Soho, Pet-nat, Staffelterhof        € 40,00 
Rode Pettilant naturel uit de Moezel gemaakt van Regent met slechts 9.5 % alc. Fris, licht, dorstlessend, 
rood en blauw bessenfruit, fijne pareling, fijne bitters, fijne wijn. 
 
Jour de Fixe sekt Brut Nature, Riesling, Immich Batterieberg, 2015   € 60,00 
Riesling, selectie van stukjes van drie top wijngaarden, wat koeler gelegen. 24 maanden sur latte gerijpt, 
geen dosage, in de neus rijp fruit, smaak strak droog, rijke mousserende wijn, cassis, zilt, fijne mousse. 
Een kwaliteits sekt die velen positief zal verrassen. 
 
Cava Recaredo, Finca Serral de Vells, Gran Reserva, Brut nature, 2017   € 75,00 
Cava op basis van Xarel.lo & Macabeo,  echte terroir cava, minimaal 90 maanden sur latt gerijpt. Geen 
dosage, afkomstig uit single vineyard met oude stokken. Zeer intens, rijk, compleet. Fantastisch glas 
mousserend met top prijs kwaliteit verhouding. 
 
Rascara Xarel-lo Brut Nature, Bufadors 2015      € 80,00 
Bufadors Celler is een project van Recaredo eigenaar Ton Mata, waar hij kleine productie natuurlijk  
Corpinnat mousserende wijnen maakt. Xarel.lo van single vineyard. 1999 geplant, kalkbodem, 2e gisting 
start met most van dezelfde wijn, zonder gist/suiker. 54 maanden sur lattes, geen dosage 
 
 
 

CHAMPAGNE 
 
½ fles Grand cru Lilyale, Waris Hubert, Brut Zero dosage    € 35,00 
Chardonnay, Blanc de Blanc, zero dosage, selectie uit Grand Cru wijngaarden van de dorpen Cramant, 
Avize en Oger Assemblage van meerde oogstjaren, zuiver, verfijnde mousse. 
 
Bahuchet, Millisime 2013, Premier cru, Extra Brut     € 65,00  
Bahuchet is een récoltant – manipulant, dus iemand die heel het productieproces zelf doet. Bevlogen 
wijnmaker. 50% Chardonnay en 50 % Pinot noir. Volle smaak, veel fruit, exotsch, iets notig, goede lange 
afdronk, slechts 4 gram dosage, pure kracht en rijkheid van de druiven. 
 
A.Margaine, L’Extra brut, 1er cru, Blanc de blancs      € 70,00 
“L’Extra Brut” is een blanc de blancs champagne, volledig gemaakt van Chardonnay. De dosage is 3.5 
gr/l. Fijne mousse. In de geur natte kalk en wit fruit en een fijne geur van verse boter. Energiek, 
mineraal en opwekkend. In de smaak wit fruit en citrus en kalk tonen. De smaak blijft heel lang na. 
 
J.M.Seleque Solessence rosé         € 75,00 
Chardonnay, Pinot Meunier en Pinot Noir. Om Rosé te maken; 10% Meunier infusie en 5% rode wijn 
toegevoegd, deels hout gebruikt, 24 maanden sur lattes, 2,5g dosage, krakend rood fruit, fijne zuren, 
goede mousse, zuiver, aardbeien, finesse, volwassen Rosé champagne, niet zoetig. 
 
Billecart-Salmon Brut reserve         € 75,00 
Champagne van Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier van diverse Premier en Grand Cru 
wijngaarden rond Epernay. Een pure, harmonieuze champagne, met balans tussen frisheid en rijpe fruit 
tonen.  
 
Pierre Gimonnet & Fils, Brut, Cuis 1er cru, Blanc de blancs    € 75,00 
Finesse! In de geur bloesem, in de  smaak elegantie en balans. Fruitige afdronk en frisheid dankzij de 
bescheiden dosering. Deze brut Cuis Premier Cru Blanc de Blancs Brut is het archetype van de Pierre 
Gimonnet et Fils-stijl. 
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Paul Launois, Monochrome #4, Grand Cru, Extra Brut, Blanc de blancs   € 75,00 
Blanc de blanc van wijngaarden uit Le Mesnil-sur-Oger. Basis is 2018 vintage, aangevuld met reserve 
wijn. 24 maanden rijping sur lie, Malolactische gisting gehad, 30 % reserve wijn. Slechts 2 gram dosage. 
Elegantie, frisheid, fijne mousse, verfijnd. 
 
Barnaut, Rose Authentique, Grand Cru, Brut      € 85,00 
Rose Champagne van 85 % Pinot noir en 15% Chardonnnay. Afkomstig uit Bouzy. Barnaut is een 
specialist in pinot noir. Saignée methode voor de Pinot noir. 18 maanden sur lie. Rijpe volle rose 
Champagne, Rood fruit, smokey, sinaasappel bittertje. 
 
Charlier & Fils, Meunier Addict, Millésime 2014, Blanc de noirs    € 105,00 
Een zeldzame vintage Champagne uit de Collection Grand vin de Champagne. Van één enkele oogst en 
één druivensoort, Pinot Meunier. Deze uitzonderlijke cuvée, extra brut, is een prachtige impressive van 
de druif en het terroir van de Marne-vallei. De neus is zeer expressief met zomerfruit: perzik, Mirabel, 
heerlijke levendigheid en veel frisheid. Lange minerale afdronk die evolueert naar gebakaroma's. 
 
H.Goutorbe, Special club 2008, Brut, Grand cru Aÿ       € 145,00 
De Club Trésors, opgericht in 1971, is een vereniging van wijnmakers in de Champagne die pleitte voor 
een aanpak van de wijnbouw die gebaseerd is op de hoogste kwaliteitsnormen. Een Special Club 
champagne mag alleen gemaakt worden van de beste vintage jaren. 70% pinot noir en 30% 
chardonnay. Goudgele kleur en een fijne en aanhoudende mousse. Aroma's van witte bloemen, rijpe 
appels, rijpe gele pruimen, citrusvruchten, maar ook brioche, specerijen, klasse wijn uit topjaar. 
 
Henriot, L’Inattendue 2016, Extra brut, Blanc de blanc, Grand cru Avize  € 195,00 
Indrukwekkende champagne van enkel chardonnay van één wijngaard in Avize. Deze champagne kreeg 
een flesrijping van 4 jaar en heeft een dosage van 4 gr/liter. In de geur duidelijk tonen van amandel en 
wit fruit. De wijn heeft ook een prachtige mineraliteit een erg pure smaak. De afdronk is erg verfijnd en 
precies, grootse wijn van één van de grote familie Champagnemakers. 
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WITTE WIJN € 35,- 
 
 
Sauvignon blanc, Sophie Te’ Blanche, Iona, 2021    
Sauvignon Blanc uit  Elgin, gelegen op 400 meter hoogte op slechts 5 km van de Atlantische Oceaan 
nabij Hermanus. Deze koele wijngaarden zijn daarmee perfect geschikt voor Sauvignon. Stuivende witte 
wijn met aroma’s van appel , limoen, ananas, grapefruit en peer. 
 
Pinot grigio, Tavo, ILauri, 2021 
Fruitige Pinot Grigio uit de omgeving van Venetië. Helder, strogeel van kleur met een zweem groen. In 
de neus limoenschil, oranjebloesem, peer, meloen. In het smaakpalet tonen van rijpe appel en subtiele 
tonen van tropisch fruit, die gepaard gaan met een afdronk met zacht frisse zuren. 
 
Verdejo, Basa, Telmo Rodriguez, Rueda, 2021 
Echte Rueda stijl. Stuivende geur met passievrucht, meloen en peer, maar ook venkel en een hint van 
mineralen. In de mond elegant en met rondeur, sappig, fris en droog met mineralen in de afdronk. 
 
Albariño ,Serra da Estrela, 2021  
Albariño uit Rias Baixas, Spanje.  Levendige gele kleur. In de wijn abrikozen, perziken en rijp exotisch 
fruit. Aangevuld met wat frisse limoenen. Ook in de mond een mooie frisheid, een sprankelende 
mineraliteit en goede afdronk.. 
 
Grüner Veltliner 'Löss' Niederösterreich, Hiedler, 2021 
Deze Grüner Veltliner uit Kamptal heeft een fonkelende strogele kleur. Een frisse wijn die het 
zomergevoel in je los maakt. In de geur rijp sappige appels, kruisbessen. In de smaak rijk, fruit, zuren, 
balans, mineraliteit.. 
 
Godello, Monterrei, Lagar da Xestosa, 2020 
Lokale witte druif uit Galicië verbouwt op 500 meter hoogte. Verleidelijk neus met tonen van wit fruit 
(appel, peer), witte bloesem, wat ziltigheid. In de mond subtiel ziltig met rijper fruit als perzik en 
sappige afdronk. 
 
Riesling, Trittenheimer steillage, Sommelier Selektion, Bernard Eifel 2019-20 
Afkomstig uit de Mosel, uit het idyllische Trittenheim. Van steile terrassen in de vallei in de U bocht die 
de Mosel nabij Trittenheim maakt, dit zorgt voor een perfect microklimaat. De wijn heeft een prachtige 
zoet-zuur balans, heerlijk fruit, een allemansvriend en één van onze favorieten! 
 
Antão Vaz, Arinto, Roupeiro, Semillon Esporão Reserva Branco 2020 
Op-en-top Portugees wit van wijnhuis Esporão. Strogeel met een groene zweem. In de geur een 
overvloed aan fruit, als perzik, mandarijn, citroen en grapefruit. Ondersteund specerijen en toasteffect 
van het eikenhout. In de mond romig en rond, rijp fruit, aromatisch, in balans goed afdronk. 
 
Chenin blanc, Terroir selection, Springfontein, 2020 
Een Chenin Blanc uit Walkers bay Zuid Afrika van kalksteenbodems uit  een koel klimaat, en dat geeft de 
wijn ook weer. De wijn heeft aroma's van vers fruit in de neus, mineraliteit en zachte zuren in de mond. 
De eiken aroma’s zijn subtiel geïntegreerd, iets romig, goede afdronk. 
 
Chardonnay, Côtes du Jura Blanc Griffez 2020   
Chardonnay, vergist in eikenhout en staaltank, rijping op eikenhout, volle romige stijl met die typische 
Jura zuren. Prima prijs, kwalieit een heerlijk wijn, Bourgogne stijl! 
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WITTE WIJN € 45,- 
 
 
Monte Carbonare, Suavia, Soave 2020      
Garganega met een verleidelijke neus met tonen van bijna tropisch fruit maar ook rokerig turf. In de 
mond sappig, mooie balans tussen kruidig fruit en fijne zuren. Typisch amandelbittertje in de afdronk. 
 
Saint Bris, Sauvignon blanc, 2019, Henri Costal 
In geur en smaak rijk fruit en mineraliteit van het kimmeridge-terroir (rijk aan kalk). Verder duidelijk 
de houtopvoeding in geur en smaak. De smaak is verfijnd , complex met een mooie structuur. 
 
Le Faîte blanc, Plaimont, 2018     
Een blend van Gros Manseng, Petit Manseng, Petit Corbu en Arrufiac wordt jaarlijks samengesteld door 
grote namen uit de wijn- en gastronomische branche. Een explosie van fruit in de geur: exotisch fruit, 
citrus, rijpe grapefruit, lychee, tevens hazelnoot en vanille van het eiken. De wijn is rijk, vol, vettig, 
fruitig, iets mineralig. 
 
deAetna bianco, Terra Costantino, 2019 
De wijngaarden liggen op de zuidoostflank van de Etna op 450 meter hoogte. Bodem van vulkanisch 
gesteente en zand. minella, cataratto, carricante. Aromatisch, fris, mineraal, groen in de geur. Een klein 
beetje hout maar vooral rijp fruit, mineralen en frisse zuren. In de afdronk een mooie toets van honing. 
 
Sijnn White, David Trafford, 2019 
Één van de nieuwste wijnbouwgebieden uit Zuid Afrika, Malgas. Chenin Blanc, Viognier & Roussanne. 
hout vergist, 15% nieuw, niet gefilterd. Rijp fruit, licht exotisch, vullend, stenig, smokey, romig. Een 
ontdekking! 
  
Chardonnay, Iona 2020  
Een ’’bourgondische’’’ Chardonnay uit Elgin, Zuid Afrika. 50% vergist en gerijpt op eiken. Dit resulteert 
in een verfijnde wijn, mooie zuren, krachtig, licht rokerig, type ‘Saint Aubin’, top prijs-kwaliteit. 
 
Chasselas, Albert Boxler, 2019          
Prachtige Chasselas van de graniet hellingen bij Niedermorschwir, Elzas. Een rijke wijn met 
lindebloesem, perzik, maar ook citrus in de geur. In de smaak veel fruit, zuiver, mineralig,  lange 
afdronk, klasse Chasselas. 
 
Derthona Timorasso, Walter Massa 2019       
Italiaanse witte wijn van Timorasso van de beroemde wijnmaker Walter Massa uit Piëmonte.  
Subtiele tonen van wilde perzik, peer en hint van honing, vol, rijp, gastronomische wijn. De Timorasso 
druif was ooit bijna uitgestorven. Massa heeft de ondergang voorkomen en cultiveert als enige op de 
wereld deze druif rondom de plaats Tortona in Piëmonte. 
 
Grenache blanc, Malvasia, Siuralta Orange, Alfredo Arrbias, 2021  
Malvasia, Grenache blanc en Carignan Blanc. Van wijngaarden met lijsteen en klei terroir op 820 meter 
hoogte. Vergist voor 60 dagen met de schillen in amfora, rijping in anfora en rvs, rijke wijn, mediteraan 
,kruiden, diepe zuren, iets romig, mooie bitter, floraal, oranje kleur. 
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RODE WIJN € 35,- 

 
 
Pinot noir, Misty Cove,  2020-21   
Uitnodigend en fruitig Pinot Noir uit Marlborough, Nieuw Zeeland. Heldere robijnrode kleur In de geur 
vooral klein rijp rood fruit, zoals bessen, frambozen en aardbeien. Iets  aards en zoete kruiden. Dit alles 
in een zacht rokerige context. Een elegante wijn met rijpe tannines en een verfijnde afdronk. 
 
St.Laurent, Blaufränkisch, Zweigelt, ‘Alter Rebstock’,  Johanneshof Reinisch 2018  
50% St. Laurent, 30% Blaufränkisch, 20% Zweigelt uit de thermenregio, Oostenrijk. 40 jaar oude 
stokken, biologisch, gedoseerd rijp fruit omlijst door frisse zuren, levendig, fijne kruidigheid, goede 
balans, prachtige blend waarin de st. laurent perfect naar voren komt. 
 
Touriga Nacional, Assobio, Murças, 2020 
Zachte, zwoele rode wijn uit de Douro. Echt Portugees! Zowel in geur als in smaak. Met veel rood fruit, 
wat zwarte bessen en aardse tonen. Zeer soepel ent veel sap. Eveneens subtiel hout en fijne kruidigheid. 
 
Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Cabernet Franc, Julien Auroux 2020, Bergerac  
Julien wordt gezien als een van de grote talenten van de regio. Oude stokken, lage rendementen, 
nauwelijks interveniëren in de kelder, biologisch, natuurlijke gisten, geen hout. Geconcentreerd rood en 
zwart fruit, aangename zacht met een lichte specerijtoets. Bordeaux beware… 
 
Carignan Vieilles vignes, Michel Campillo, 2019  
Carignan, 100%,  afkomstig uit de Languedoc-Roussilon, omgeving Carcassonne. Een rijke krachtige 
rode wijn. Gemaakt van druiven van oude wijnstokken. Diepe smaak, zwart fruit, cassis, concentratie, 
vleugje tijm, rozemarijn, aards, leer, sappig en goede zuren voor balans. 
 
Carmenere, reserva, Vistamar, 2019 
Donkerrode rode wijn uit Chili, uit de Maipo Valley. De duur van de opvoeding verschilt per vat, maar is 
tussen 10 en 12 maanden op mix van nieuwe en oude eiken vaten. In de geur iets vegetale tonen, die 
worden begeleidt door onder meer tonen van vanille. In de smaak donker rijp fruit en aardse tonen.  
 
Valpolicella Ripasso Monti Garbi, Tenuta Sant'Antonio, 2018 
Deze Valpolicella Ripasso is complex en heeft verre trekjes van een Amarone. De rijping op hout 
ondersteunt de smaken goed.  Nu al mooi op dronk. Robijn kersenrood met stevige aroma's van rijpe 
rode vruchten, klein rozijntje. Bescheiden houttoets, verfijnde kruidigheid en mooie lengte. 
 
Sousón, Ferrol, Mencia & Braccelao, Abadia de Gomariz, 2015-17 
Souson, Brancellao, Mencia & Ferrol uit Ribeiro, Galicië. blend van alle blauwe druivenrassen uit 
Ribiero, Spanje. Vergist op staaltank. Crianza stijl 12 maanden gerijpt op eikenhout, deels nieuw. In de 
smaak krachtig, vlezig, rijpe tannine's,  intens fruit, aards, getoast. 
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RODE WIJN € 45,- 

 
 
Rosso di Valtellina, Ar.pe.pe, 2018       
Nebbiolo afkomstig uit Lombardije, Italië. De wijngaarden liggen langs de steile flanken van de vallei 
tegen de grens met Zwitserland. Traditie staat voorop, lange rijping op oude vaten van oude klonen 
zoals Chiavennasca, een oude Nebbiolo variëteit. Rozengeur, slank, framboos, rood fruit, rozijntje. 
 
Benje tinto, 2018-20, Envinate           
Listan Prieto,  pie franco van 1000 meter hoogte op de Teide vulkaan, Tenerife. Paars, iets troebel. In de 
neus geparfumeerd. Kers, zacht, gul, sappig, aards, wat drop & lavendel. Zeer fijn en lichtvoetig, naturel 
stijl, Glou-Glou. 
 
Gamay a jus noir, Brouilly v.v., Lapalu 2015     
Een Cru uit de Beaujolais, Frankrijk. Paarsrode kleur. Veel rood en zwart fruit (aardbei, kers, rode en 
zwarte bessen). Mineraliteit ter ondersteuning. Houtopvoeding geeft een toets vanille en toast, perfect 
op dronk. 
 
Etna rosso, Tenuta Crasà, 2017- 19 
Nerello Mascalese + 20% Nerello Capucco, Mirella Rossa, Sangiovese, Coda di Volpe. Afkomstig van twee 
oude percelen in Crasa en Calderara op 650 meter hoogte in Sicilië. Vulkanisch zand en ijzer bodem. 
Pure en rijpe aanzet, rode kersensap, kruidnagel, tijm, venkel, granaatappel, gul en rijpe tannine . 
 
Crozes-Hermitage Et la Bannière, Matthieu Barret, 2019 
Syrah van een  wijngaard in het oosten van de appelatie, in Beaumont Monteux. De wijn is vergist op 
betonnen vaten en gerijpt op beton. De wijn is super puur, duidelijk rode kers, zuiver, diepe zuren, in de 
afdronk wat witte peper. Mooie naturel stijl met body en volume. 
 
ROC, Veronica Ortega, 2015           
Mencia uit Bierzo van  stokken meer dan 80 jaar oud , volledig biologisch bewerkt. De bodems zijn 
kleirijk, zanderig met grote kiezels en keien. Dit geeft een  soepele rode wijn met aroma's van rijp zwart 
fruit, iets bloemig. In de mond expressief, vol en krachtig. Een wijn met goede balans tussen fruitigheid 
en aardsheid. 
 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Château Tour Haut-Caussan 2002   
Deze Cru Bourgeois Médoc uit de Bordeaux behoort tot de top van deze categorie wijnen. Heerlijk 
sappig fruit, kersen, tabak tonen, specerijen. De wijnmaker maakt geen gebruik van chemicaliën, 
gebruikt eigen compost, plukt handmatig, gebruikt geen filtering.  

 
Sangiovese, Merlot, Syrah, Tenuta di Valgiano, Palistorti 2018 
Een rode Toscaanse wijn uit het heuvelachtige gebied nabij de stad Lucca. Sangiovese gecombineerd 
Merlot, en een vleugje Syrah. Spontaan vergist in eikenhouten vaten. De wijn rijpt 12 maanden, 40% in 
cement en 60% in gebruikte Franse eikenhouten vaten. In de neus aroma's van kersen, kleine donkere 
bessen, , zoethout en kruidenIn de mond rijp fruit, fijne tannine, goede afdronk. 
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WITTE WIJN 

 
Flors di Uis, Vie de Romans , 2015        € 50,00 
Flor de Uis is een unoaked blend van Malvasia, Riesling en Friulano uit Friuli.  Zeer geparfumeerd, 
floraal. In de mond wat rijpe abrikoos, zacht kruidig en smaakvol. Uniek, speciaal. Kan goed ouderen. 
 
Fontanasanta Manzoni Bianco 2021, Foradori      € 50,00 
Gemaakt door Elisabeth Foradori,  pionier in Natuurlijke wijnen. Manzoni paart rondeur van Pinot 
Bianco aan het vieve van Riesling. Geurt naar alpenbloemen en kruiden. Volzacht en energiek. 
 
Viura fermentado en barrica , Abel Mendoza, 2017 -19     € 50,00 
Afkomstig van single vineyard wijn van oude stokken met kalk terroir nabij San Vincente, Rioja. Vergist 
en gerijpt op eikenhout voor  zes maanden,  rijp, krachtig,  citrus fruit, kruiden, getoast, romig.  
 
Ube, Miralfores 2018           € 50,00 
100% Palomino Fino van wijngaard Miraflores in Sanlúcar. De bodem is een mix van kalk en zand. De 
wijn rijpt 1 jaar onder flor in oude, gebruikte sherryvaten. Aroma’s van groene, rijpe appels, minerale 
hints. Complex, droge aanzet, fris, mineraal met een verrassende afdronk van warme kruiden en fruit. 
 
Lindie Carien, 2020, Lourens Family       € 52,50 
Blend van Verdelho, Chenin blanc, Grenache, Rousanne en Clairette. Afkomstig Zuid-Afrika, Westkaap. 
Vergist en 9 maanden gerijpt op eiken. Verfijnd, licht eiken toets, citrus, groene appel, kruiden, mineraal. 
 
Dao Branco, Vinhas Vellas, Antonio Madeira, 2019     € 55,00 
Blend van Siria, Fernão Pires, Bical, Encruzado. Afkomstiog van wijngaarden van 50-120 jaar oud. 
Spontaan vergist in deels staaltank, deels eikenhout. Diepe pure wijn, vol, vettig, venkel, gember, floraal, 
zilt, rijp, spannende complexe wijn. 
 
Rheingau Riesling ‘Hochheimer Stielweg A.R.’ 2019 Künstler    € 55,00 
Kristalhelder en strogele kleur. In de geur bloemig, witte vruchten en minerale accenten. Volle textuur 
met verfijnde zuren en een levendig karakter, lange afdronk, vruchten, bloesem, super prijs kwaliteit. 
 
Chablis Villages, 2019,  Duplessis        € 57,50 
Een wijn van jonge stokken uit een perceel Chablis Village, vergist en rijpt op staaltank, gebottled met 
minimaal zwavel. Een pure en zuivere expressie van Chablis, sappig, romig, zilt. 
 
Knoll, Grüner veltliner, Federspiel Loibenberg 2015, Wachau    € 60,00 
Van legendarisch wijnhuis uit de Wachau. Witte appel, tabaksnuances, minerale toets. Sappig, nuances 
van gele appel, aangenaam geïntegreerd zure structuur, rond en harmonisch, mooi geëvolueerd. 
 
Bourgogne blanc, Clos Du Chateau, 2013, Chateau De Puligny Montrachet  € 60,00 
Een Chardonnay van de ommuurde wijngaard voor het chateau. De wijn heeft goede zuren, fris, 
mineraal, limoen, iets appel, lichte eiken toets. Klassieke stijl, lengte. 
   
L’Dange 2019, Alexandre Bain        € 60,00 
Afkomstig uit het gebied van de Pouilly Fumé. Bijzondere Sauvignon Blanc, late pluk, hout vergist, rijp, 
minimaal zwavel, intens. Bain staat bekend als vernieuwer die echte ‘natuurwijnen’ maakt.  
 
Lafoa, Sauvignon blanc, Colterenzio, 2017       € 65,00 
Wereldklasse Sauvignon Blanc uit Alto Adige. Zeer aromatische neus, zeer floraal, veel passiefruit, 
citrus, groene tonen, salie. In de mond krachtig, veel sappigheid, mooi geïntegreerd hout, lange afdronk. 
 
Gloria, Le Temps de Copains, Domaine de L’ecu, 2018      € 65,00 
Een wijn gemaakt door Cosimo Maria Masini, Toscane en Domaine l’Ecu, Loire. Vermentino uit Toscane 
gerijpt in de Loire , vergisitng met schillen, 9 mnd gerijpt in 400 liter Amfora’s. Aromatisch, appel, gist, 
bloemig. Complex, appel, papaja, specerijen en vleugje citrus. Slechts 1296 flessen geproduceerd. uniek. 
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Les Margues ,Grenache Blanc, 2018, Mas de L'A, Alfredo Arribas   € 65,00 
Garnacha Blanca en Gris, verbouwd op 500 meter hoogte, 'margues' bodem; kalkrijke klei. Kort 
schilcontact, gisting in rvs, rijping voor 12 maanden in 500l vaten. Verrassend strakke zuren, venkel, 
gedroogde bloemen, intens,  verfijnde Jura stijl (denk aan Tissot)  maar dan uit Priorat. 
 
Bourgogne blanc, Les grand coutures, 2019, Xavier Monnot     € 65,00 
Chardonnay afkomstig van 3 percelen met hoofdzakelijk klei, gelegen direct naast de gemeente 
appelatie Meursault. 12 maanden gerijpt in deels nieuw eiken. In de smaak rijp fruit, sappig, rijk, met 
mooie zuren voor de balans. 
 
Schlossberg , Achkarren GG 2019, Dr. Heger      € 65,00 
Grosses gewächs Grauburgunder ofwel Pinot Gris uit  Baden. Vulkanisch, vergist en gerijpt op nieuw 
Frans eikenhout. Super intens en smokey, rijp exotisch fruit, fijne droge finale,  krachtpatser.  
 
Elodie, Chenin blanc, The Landscape series, 2019, Gabriëlskloof   € 67,50 
Spontaan vergist, gerijpt sur lie op gebruikt Frans eiken. In de neus grapefruit, ananas, bijenwas en 
amandelen. In de smaak tonen van citroen, appel, abrikoos en meloen, lange afdronk, frisse zuren. 
 
Chablis 1e Cru, Vaillons ,2019,  Duplessis       € 67,50 
Chardonnay van 4 verschillende percelen. Bodem klei met kalk, vergist op staaltank, rijping voor 6 
maanden op oude barriques. Een rijpere cru van de familie Duplessis. 
 
La Graviere, Cotes du Jura blanc, Domaine Jean-François Ganevat 2018  € 67,50 
Perceel uit 1968, grijze mergel, bij Grands Teppes. Oude stokken Chardonnay. Vinificatie op fouders, sur  
lie, op demi-muids. Open, iets boter, iets exotisch, mandarijn, energiek, floraal, en fris, fijne bitters. 
 
Lismore Chardonnay 2020         € 67,50 
Uit de WO Greyton met groot verschil in de temperaturen tussen dag en nacht. Bodem is rijk aan schalie 
en de omliggende bergketen zorgt voor cool-climate. 11 maanden rijping op eiken vaten. Een verfijnde 
chardonnay. Rijp fruit een licht notig karakter. De smaak is mooi fris met tegelijk een zekere rijkdom. 
 
Sancerre 'Clos de Beaujeu' 2019 Gérard Boulay      € 72,50 
In de geur witte bloemen en rijp fruit met honingzoete nuances. Heerlijk sappig in de mond en direct een 
smaakgevoel met ongelooflijke, pure precisie. Hoge mineraliteit, kruidig fruit en lange afdronk. 
 
Clos de Papillon, 2018 Domaine des Baumard       € 75,00 
Complexe wijn, met een verrassende, romige en bijna toffeeachtige toon, typisch van de combinatie rijpe 
Chenin Blanc + mineraliteit van het Savennières terroir. Schijn bedriegt, de wijn heeft geen 
houtopvoeding gehad! Aroma van appel, kweepeer, honing, vlezig, indrukwekkend. 
 
Condrieu La Loye 2020, J.M. Gerin        € 75,00 
De bodem bestaat hier overwegend uit graniet. Terrasvormige wijngaarden. Gemiddelde leeftijd van de 
wijnstokken is 25 jaar. Viognier, 30% eikenhout en de rest op stalen tanks voor de balans.  
 
Tros blanc Saleras, Garnaxta blanca, Portal del Priorat, 2016      € 75,00 
80 jaar oude stokken van Grenache Blanc afkomstig uit Montsant. Rijpt voor 1 jaar op eikenhout, zeer 
intense stijl, smokey, romig, vullend. Slechts 900 flessen geproduceerd per jaar. 
 
Riesling, Enkircher Zeppwingert, 2014 Immich – Batterieberg    € 85,00 
Riesling van 100+ jaar oude stokken, ungrafted, van blau en grau schiefer. De wijn is selectie van 8 
kleine terrassen. vergist en gerijpt op oude eikenhout vaten. Rijp fruit, smokey, diepgang, zeer grote 
wijn,11% alcohol, potentie tot rijpen enorm. 
 
Riesling, Doosberg, G.G. , Peter Jakob Kühn, 2017      € 85,00 
Kühn excelleert met deze Riesling uit de Rheingau. Bloedsinaasappel, mandarijn en perzik 
gecombineerd met rokerige toets. Mineraal, zuiver, met goede lengte. 
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Riesling, Smaragd, Ried Loibenberg, 2015, F.X. Pichler     € 85,00 
Befaamde wijnmaker uit de Wachau, Oostenrijk. Verfijnd, rokerig, krachtig, mineraliteit, witte perzik, 
nuances van tropisch fruit, passievrucht. subtiele fruitzoetheid, goed geïntegreerde zuurgraad, elegant. 
 
Saint Aubin 1er cru En Remilly, De Montille 2018-19     € 97,50 
Saint Aubin heeft lang in de schaduw gestaan van de buren Chassange, Puligny en Meursault. Nu stapt 
deze langzaam uit de schaduw. En Remilly wordt als uitloper van Le Montrachet als beste 1cru 
beschouwd. Intense neus., mineraliteit, fris, appel. Hout mooi geïntegreerd. Krachtige verfijnde zuren. 
 
GURU, Wine and Soul, 2005         € 115,00 
Van een wijngaard van zeer oude stokken. 4000 flessen en 100 Magnums gemaakt. Een icoon van de 
Douro! Gouveio, Viosinho, Rabigato en Códega do Larinho in deze “field blend”. 8 maanden op eiken 
gerijpt. Iets meloen, citrus, maar ook ananas, witte peper,  kruidigheid, iets boterig, een complexe wijn. 
 
Chassange Montrachet, 1er Cru Cailleret, 2019, Roche de Bellene   € 115,00 
Chassange met grootse finesse. Cailleret brengt top Chassanges voort, rijk met goede mineraliteit en 
enorm ouderingspotentieel. Goed geïntregreerd hout, fijne zuren, gebalanceerd, goede afdronk. 
 
Côtes du Jura blanc, Savagnin, Les Rescapés 2017, Ganevat    € 135,00 
Door de vorst in april 2017 is een groot deel van de wijngaarden in de Jura aangetast. De opbrengst was 
uiteindelijk zo beperkt dat van alle savagnin van het domein één cuvée is gemaakt: Les Rescapés. Deze 
rijpte 3 jaar op demi-muids op eigen gistcellen, intens, fijne zuren, vin natur.. 
 
Corton Charlemagne Grand Cru, Domaine Rapet, 2018     € 205,00 
Een neus met machtige mineraliteit, waar deze rijpe Chardonnay geen grip op krijgt. Ultra-complex met 
grote finesse! Groene appel, limoen, kalk, witte bloemen in de neus.  In de mond zo levendig, gelaagd, vol, 
met goede zuren, structuur, een uitermate zuivere balans. 
 
Château de Beaucastel, Perrin, Châteauneuf-du-Pape, Roussanne, V.V. 2016  € 295,00 
Benchmark wijn uit geweldig jaar voor de Roussanne v.v. Helder goudgeel van kleur. In de neus 
stuivende aroma’s van grapefruit, exotisch fruit, oranjebloesem, honing, hazelnoot en anijs. In de smaak  
limoen, peer, sinaasappel, karamel, foelie, gevolgd door lange afdronk met fraaie zuren, complexiteit  
 

MAGNUM WIT 
 
Pouilly Fuissé V.V. Les Cras 2015, Robert Denogent     € 125,00 
Afkomstig van vijfentachtig jaar oude Chardonnay wijnstokken op rotsachtige leisteengronden. De wijn 
gist langzaam met natuurlijke gisten in vat voor bijna twee jaar onaangeroerd op zijn fijne droesem. De  
2015 is rijk, genereus, in de smaak rijp fruit,  bloemen, romigheid, ondersteund door mineraliteit. 
 
Grüner Veltliner, Loibenberg 2018, Smaragd, Weingut Knoll    € 155,00 
Van het befaamde wijnhuis Knoll. De Loibenberg met in de bodem primair rotsgesteente (gföhler gneis) 
en een zeer dunne löss bovenlaag. Bekroond met 95 punten door Falstaff. Rijke krachtig vlezige, doch 
ronde, smaak waarin men allerhande fruit: o. a. abrikoos, perzik, druiven en honing ontdekt. Zeer 
verfijnd van structuur en de afdronk gaat maar door. 
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RODE WIJN 

 
Langhe Nebbiolo Pian delle Mole 2019, Giulia Negri     € 50,00 
Lichte kleur en mooi aroma. Fijne florale tonen, iets rood fruit en erg toegankelijk. Smaak is verfijnd en 
tannines zijn erg zacht. Deze Langhe Nebbiolo komt specifiek van wijngaarden in La Morra, Serradenari  
 
One man band 2016 Iona         € 50,00 
Uit Elgin, Zuid Afrika afkomstige blend van Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot en 
Mourvedre. 18 maanden rijping op eiken, veel zwart fruit, chocolade, zoethout, ceder, fijne tannines. 
 
Garnacha, Las Uva de la Ira, 2020 David Landi      € 50,00 
Garnacha uit Sierre Gredos, drie percelen,  graniet, op 750 meter hoogte. Vergist 30-60 dagen whole 
bunch in open eikenhout vat. rijpt 9-12 maanden op oud eiken foudre's van 600 liter. Pinot noir stijl 
grenache! Diepe intense wijn, lavendel, pure expressie Garnacha, milde tannine, kersen, rokerig. 
 
Cannonau di Sardegna, 'Mamuthone' 2017 Giuseppe Sedilesu    € 50,00 
Cannonau uit Sardinië. Krachtige neus met tonen van rijp rood fruit, pruim, kersen, tabak en specerijen. 
In de mond ook een echte krachtpatser met intens fruit, zwoel hout en krachtige maar rijpe tannines. 
      
Sijnn 2011, Malgas, David Trafford         € 52,50 
Van wijngaarden uit het spiksplinter nieuwe wijngebied Malgas. Gemaakt door David Trafford, blend 
van Syrah, Touriga Nacional, Trincadeira, Mouvedre, Cabernet Sauvignon. Warm. Spicey, tabak, cassis, 
eiken, fijne zuren, balans en prima prijs kwaliteit.  
 
Kloof Monopole Pinot noir 2018, Iona       € 57,50 
Limited release van Iona van de Kroon wijngaarden in Elgin. Wijngaarden met zandsteen en ijzerrijke 
ondergrond. De wijn is aromatisch, barstensvol kers en bessenfruit, Nieuw hout mooi geïntegreerd, fijne 
tannine, cool climate pinot, geweldige prijs kwaliteit. 
 
Pannobile, 2019, Nittnaus         € 57,50 
70% Zweigelt & 30% Blaufränkisch afkomstig uit Göls.  12 maanden rijping op 500 ltr. eikenhout vaten. 
Rijp, complex fruit van zwarte kersen en donkere bessen minty, iets aards, volle, krachtige afdronk. 
 
Sgarzon 2018, Elisabetta Foradori        € 65,00 
Topdomein uit Trentino, uitmuitend in Teroldego, de druif uit deze regio. Zwarte bessen, floraal, 
concentratie, puur, mooie zuren, opgevoed op Amfora, top vin naturel. 
 
El Sequé, Monastrell, Alicante, Artadi, 2018      € 65,00 
Gemaakt door de eigenaar van Artadi. Verrukkelijk grote, volle wijn. Monastrell uit oude percelen. De 
wijn rijpt 12 maanden op barriques. Aroma's van rijpe, gekonfijte zwarte vruchten en munt. Vol van 
smaak en toch fris, rijpe tannines en fluwelige, frisse kruidige finale met mediterraan karakter. 
 
Crystallum, cuvée Cinéma 2020 Pinot noir       € 65,00 
Pinot gemaakt door Andrew en Peter-Alexander Finlayson uit de Westkaap, Walker Bay.  
Overduidelijke aroma's van rijpe kersen, gebrande koffie, rijp klein rood fruit, specerijen, fraaie 
tannines, lange afdronk, verfijnd met  veel smaak 
 
Rioja Gran Reserva “Veguin” Murua, 2012       € 65,00 
Veguín Gran reserva wordt enkel uitgebracht bij uitzonderlijke jaargangen. Evenwichtige wijn met 
rijpheid en goede zuurgraad, elegante wijn, verouderingpotentieel. Tonen van chocolade en 
mineraliteit. Goede balans tussen donker fruit en het terroir.  
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Clos de Canton des Ormeaux, 2016, Pomerol      € 65,00 
2016 was een super jaar voor dit domein, wedijvert met 2005 om beste jaar van het domein. Diepe, 
zwarte kleur, mooie neus met tonen van zwart fruit. Vleugje hout, kruidigheid, specerijen, top Merlot. 
 
Sanzay, Saumur Champigny, Les Poyeux 2019      € 65,00 
Cabernet Franc in topvorm. Granaatrood van kleur. In de neus aroma’s van cassis, rijpe aardbeien, 
onkruid, geroosterde rode paprika en wat zwarte peper. In het smaakpalet veel rijp klein rood fruit, 
kruiden en een mineralige toon die in de afdronk begeleid worden door duidelijke maar frisse tannines. 
 
Somni 2015 Alfredo Arribas Portal del Priorat       € 67,50 
Laatste pluk Garnaxta en Syrah. 12 maanden eiken, krachtige, rijp, specerijen, zwart fruit, afkomstig uit 
Priorat, Noord Spanje. Voor de liefhebber van een rijpe rijke stevige rode wijn. 
 
Cerbaia, Brunello di Montalcino, 2016       € 70,00 
Uit het buitengewoon goede jaar 2016 voor brunello. De wijn is rijk, geeft in de smaak, pruimen, 
zwarte kers, zwarte thee, vleugje tijm, ceder, goede tannines, fijne zuren, veel rijpingspotentieel. 
 
Côte-Rôtie, 2020, Pierre Gaillard        € 70,00 
Klassieke Rhône appelatie, in deze blend 90% Syrah en 10 % viognier. 18 maanden rijping in eiken 
(50%nieuw) Slechts 12,5 %alcohol, vlezig, veel zwart fruit, body en tegelijk elegant. 
 
Astrales Christina, Ribera del Duero,  2018      € 75,00 
Tempranillo, ofwel Tinto Fino, gerijpt op nieuw eiken voor 18 maanden.. Zwart fruit, vanille, chocolade, 
krachtige wijn uit een jaargang met power, tertiaire aroma’s. 
 
Barolo Cascina Dardi, Bussia  A. E G. Natale Fantino 2013    € 77,50 
Een old-school Barolo die een aantal jaren nodig heeft om op zijn best te zijn. De 2013 bezit  
aromatische nuance, diepte, krachtige taninne. Geuren van gedroogde kruiden, tabak, leer en zoethout. 
 
De Toren, Fusion V, Stellenbosch, 2019       € 85,00 
Blend van cabernet sauvignon, malbec, petit verdot, merlot, cabernet franc. De wijn geurt naar bramen, 
bosbessen met tonen van specerijen, koffie en cederhout. In de aanzet rijp rood fruit en stevige maar 
verfijnde tannine. De afdronk is intens en lang met mooie en elegante houttonen.  
 
Vosne-Romanée Vieilles Vignes 2012 Roche De Bellene     € 92,50 
In de geur spicey, bosvruchten, mooi droog, intens, mooie zuurgraad, balans, nu op dronk met nog veel 
ouderings potentieel,  klassieke Bourgogne van een topdomein. 
 
Gevrey Chambertin, Champs Chenys  Joseph Roty, 2016     € 97,50 
Uit het dorpje met de meeste grand cru wijngaarden in de Bourgogne. Iets menthol en verfijnd 
houtgebruik herkenbaar in de geur. In de smaak donkere bessen, specerijen, aards en iets animaal.  
 
Aloxe corton, 1er cru de marechaudes, Dom. du pavillion, Albert Bichot 2015  € 97,50 
De neus  bevat fruitige aroma's van bramen, aardbeien milde specerijen, thee en cacao. De wijn heeft 
een buitengewoon soepele structuur, aangename, fluwelige tannines. De afdronk is lang en aromatisch. 
 
Amarone della Valpolicella, Albasini, 2011, Villa Spinosa    € 97,50 
Flagship wijn, de belangrijkste wijn van het huis. Elegantie, balans en ronding, met amarone power. 
Granaatrood, met geuren van fruitjam, kers, vanille, rozijntjes en kruidige tonen. 
 
Chateau Haut-Marbuzet, Saint- Estèphe, 2015      € 107,50 
Desondanks zijn magnifieke ligging aan de Gironde, naast het bekende Château Montrose heeft het niet 
de bekendheid die het absoluut verdiend. Marbuzet levert geconcentreerde wijnen. 2015 was een 
werkelijk groots jaar in Bordeaux die alles heeft: kracht, elegantie, mooie zuren, rijpheid en een haast 
onbeperkt verouderingspotentieel. 
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Beaune 1er Cru Clos de la Mousse, Monopole, Bouchard Père & Fils   € 115,00 
Mooie lichtrode kleur. Typsiche Bourgogneneus met licht rood fruit, iets floraal en een toets van de 
houtlagering. Delicate smaak met een mooie balans, puur, slank en fijne tannine. 
 
Domaine du Clos des Tourelles, Gigondas, 2018 Perrin     € 115,00 
Robijnrood, in de neus aroma’s van bosaardbeien, kersen, zoethout, tabak en garrigue. In de  smaak 
tonen van gekonfijt klein rood fruit, lavendel, gevolgd door een intense afdronk met zacht rijpe tannines. 
 
Château de Beaucastel, Perrin, Châteauneuf-du-Pape 2019    € 155,00 
Nu al benchmark vintage. In de neus zwarte bessen, bramen, floraal en garrigue. In de  smaak  rijp, klein 
zwart fruit, kersenjam, vijgen, lavendel, tijm, gevolgd door enorm lange complexe afdronk. 
 
Kalamity 2020, Oxer Marko, Rioja Alta       € 195,00 
48% Tempranillo, 48% Garnacha, 2% Viura en 2% Garnacha Blanca.  In de smaak van bosvruchten tot 
animale tonen, gecombineerd met viooltjes, tijm, peper wat zich doorzet in een lange afdronk. Een wijn 
met enorm rijpingspotentieel die alle critics/kenners al heeft overtuigd, 98 parker, 98 Winespectator. 
 
Flor de Pingus, Peter Sisseck, 2018, Ribeiro del Duero     € 195,00 
Peter Sisseck behoort tot de meest succesvolle wijnmakers van Spanje. 100% Tempranillo. De wijn rijpt 
18 mnd. op nieuw Fr. eiken. Rijpe zwarte kersen, pruimen, mokka, chocolade. Krachtige wijn, balans. 
 
Emidio Pepe. Montepulciano d’Abruzzo 2003      € 235,00 
De wijngaarden van Emidio Pepe liggen rondom het domein. De Gran Sasso bergen zorgen samen met 
de Adriatische zee voor verkoeling. Hierdoor is een langzame rijping gegarandeerd. Het microklimaat 
zorgt voor wijnen met ouderingspotentieel. Intens robijnrode kleur met aroma's van rijp rood fruit en 
een prachtige kruidigheid. Mooie verfijnd droge smaak met een intense complexiteit en fijne tannine. 
 
Clos de Vougeot Grand cru 2019, Bouchard Père et Fils     € 375,00 
Bouchard bezit een halve hectare aan de bovenkant van de helling in de Grand Cru Clos de Vougeot. Het 
perceel is gelegen ter hoogte van het chateau en bekende buren zijn o.a. Anne Gros en Meo-Camuzet. Het 
heeft alles wat een top-Bourgogne in zich behoort te hebben. 

 

MAGNUM ROOD 
 
Gattinara, Nervi Conterno, 2015        € 155,00 
De traditionele benadering van Nervi-Conterno laat de Nebbiolo van Gattinara uitstekend tot zijn recht 
komen: delicaat en elegant, verfijnde zuren. Rozen, specerijen, kersen, frambozen, verfijnd, fijne tannine 
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DIGESTIEVEN & LIKEUREN 
 
 
 

 
 
Likeuren 
 
Baileys    € 4,00 
Sambuca   € 4,00 
Southern Comfort  € 4,00 
Licor 43   € 4,00 
Tia Maria   € 4,00 
Di Saronno Amaretto  € 4,00 
Grand Marnier rood  € 5,00 
Drambuie   € 5,00 
Cointreau   € 5,00 
DOM Bendedictine  € 5,00 
 
Homemade liker 
 
Limoncello huisgemaakt € 4,50 
Orangecello huisgemaakt € 4,50 
 
Gin (gemixt met fevertree) 
 
Hendricks   € 11,50 
Bobby’s    € 11,50 
Bombay Sapphire  € 11,50 
GinMare   € 12,50 
 
Grappa & Marc 
 
Vuisinar Nonino  € 7,00 
Merlot Nonino   € 7,50 
Chardonnay barrique Nonino  € 7,50 
Prosecco Nonino  € 8,00 
MonPra Berta   € 8,00 
Marc de Gewürztraminer € 6,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Calvados 
 
Chateau de Breuil VSOP  € 6,00 
Louis de Lariston VSOP   € 6,50 
 
Armagnac 
 
Samalens VSOP    € 7,50 
Domaine de Tariquet   € 8,00 
 
Cognac 
 
Martell VSOP    € 7,00 
Remy Martin VSOP   € 7,50 
Courvoisier VSOP   € 7,50 
Menard XO    € 9,50 
Camus Bordieres XO   € 17,50 
 
Whiskey  
 
Jameson    € 5,00 
Jack Daniels    € 6,00 
Glenmoray 12y Speyside  € 7,00 
Aberlour 14y Speyside   € 9,50 
Glenfiddich 12y Highland  € 7,50 
Dalwhinnie 15y Highland  € 8,00 
Bowmore 12y Islay   € 7,50 
Laphroig 10y Islay   € 8,00 
 
 


