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wijnen

RODE
wijnen

PORT

Cava

Chardonnay

Sauvignon Blanc

Cabernet-Sauvignon
Merlot

Zinfandel

Ruby

Donker, vol en complex met fruitaroma’s van pruimen, cranberry en
bramen. Naast het fruit zijn er tonen
van zacht leder. In de smaak chocolade, frambozen en gekruide
specerijen als peper.  	
42.50

Heerlijk zacht en fruitig,
een uitstekend aperitief

Vilarnau Brut Reserva
Spanje - Catalonië

Frisse mousserende wijn met een
fruitige geur en fijne mineraliteit.
Lichte tonen van citrus, groene
appels en een vleugje anijs. De
smaak is fruitig en droog met een
milde zuurgraad.
32.50
		
6.50

Boschendal
Grande Cuvée Brut

Zuid-Afrika – Franschhoek

Heerlijke mousserende wijn met
een verleidelijke geur met tonen
van citroen, amandelen en sinaasappelschil. Ronde en romige smaak
met een mooie balans tussen het
fruit en de mineralen.
39.50

Champagne

Domaine Michel Sibeaux
Frankrijk - Champagne

Verfijnde mousse, heerlijk fruitig
en mooi droog.
45.00
		
9.50

Puik
Zuid- Afrika - Paarl

Fruitig met een licht toontje
passiefruit, een zeer elegante wijn.
		
21.50
4.25

Chardonnay

Boschendal Jean Garde
Unoaked
Zuid-Afrika - Franschhoek

In de elegante geur aroma’s van
geel fruit, limoen en lentebloesem.
Zeer aantrekkelijke, fruitige en
levendige smaak die barst van
aroma’s van rijpe vlezige perzik
en meloen.		
29.50
5.50

Chardonnay

Boschendal 1685
Zuid-Afrika - Franschhoek

Prachtige wijn met in de geur en
smaak aroma’s van rijp tropisch
fruit, citrusvruchten, kaneel en
nootmuskaat. Deze chardonnay
heeft een mooie balans tussen
fruit en houttonen.
36.50
7.75

Pinot Grigio

ROSÉ
wijnen
Tres Cigüeñas Rosado
Spanje - Toledo

Een lichte zalmroze kleur met een
beetje violet er doorheen. Enorm
fris met de geur van rood fruit zoals
aardbeien en aalbessen alsmede
bloemige tonen.
21.50
4.25

Boschendal
The Rose Garden

Zuid-Afrika- West Kaap

Levendige zalmroze kleur. In de geur
aroma’s van framboos, cranberry,
rode kersen en wat geroosterde
noten. Een zachte en sappige smaak
met aroma’s van wilde bessen, rijpe
aardbeien en wat eikenhout. De
smaak is mooi in balans, fris en
fruitig.		
26.50
		
5.50

Masi
Italië - Veneto

Uitnodigend fris bouquet met
aroma’s van perzik en peer.
Aantrekkelijke verfrissende
smaak met groene appels, rijpe
peren en wat amandelen, gevolgd
door een lange, droge afdronk
met wat mineralen. Mooie balans
tussen het fruit en de uitmuntende
zuurgraad. 	
29.50
5.50

Verdejo

Colagón Palacio de Bornos
Spanje- Rueda

De smaak is rijk aan fruit, spannend
en verkwikkend. Op deze veelzijdige
wijn raakt u nooit uitgegeken. 26.50
5.00

Grüner Veltliner

Esterházy
Oostenrijk- Burgenland

Esterházy is een beroemde familie uit
Oostenrijk, zij kennen een rijke historie en bezitten een super moderne
winery. Esterházy maakt hier onder
andere deze geweldige Grüner
Veltliner. Heerlijke frisse, groene
appels, een pepertje en een heerlijk
frisse afdronk maken deze wijn
populair.
32.50
6.00

Viognier

Paul Jaboulet Aîné
Frankrijk - Rhône

Deze wijn barst van het fruit. Het
uitbundige bouquet presenteert
aroma’s van mango en ananas met
veel exotische accenten. De smaak
32.50
is zwoel en toch fris.
6.00

Puik
Zuid-Afrika - Paarl

Deze wijn heeft een verfijnde geur
met tonen van gras en een klein
beetje citrus. In de mond is de wijn
zacht, elegant met voldoende kracht.
In de afdronk is de wijn verfijnd en
zeer goed in balans.
21.50
4.25

Sauvignon Blanc

Boschendal 1685 Grande Cuvée
Zuid-Afrika - Franschhoek

Strogele kleur. In de geur aroma’s
van kruiden en tropisch fruit met
tonen van kalk en groene vijgen.
Deze complexe aroma’s leiden
naar een romige, harmonieuze
smaak met een lange afdronk vol
mineralen.
36.50
7.00

Sauvignon Blanc

Jackson Estate Stich
Nieuw-Zeeland - Marlborough

In de geur en smaak domineren
de aroma’s van citrusvruchten,
steenfruit, meloen en witte
bloesem, gevolgd door onderliggende fijne mineralen.
40.00
7.75

Maremma

Vivia Le Mortelle
Italië- Toscane

Verfrissende blend uit Maremma.
Deze wijn heeft intense aroma’s
van rijpe perzik, citroenschil en
gesuikerd fruit. Het bloemige
karakter van de geur maakt de
Vivia fris en zomers.
42.50

Sancerre

Fournier Les Belles Vignes
Frankrijk - Loire

Heldere goudgele kleur. In de neus
uitbundige aroma’s van peer en
bloesem (seringen). Een volle ronde
smaak, knisperend droog met tonen
van anijs, kruisbessen, grapefruit
en mineralen.
47.50

Chablis 1er Cru

Jean-Marc Brocard Vau de Vey
Frankrijk - Chablis

Bleke gouden kleur. In de neus
delicate tonen van anijs en citrus.
De smaak is verfijnd, elegant met
een lange minerale afdronk. Een
bijzondere wijn!
60.00

Pouilly Fumé

Fournier Les Deux Cailloux
Frankrijk- Loire

Tonen van rijp citrusfruit, snoepjes/
zuurtjes en kruisbessen. In de smaak
passievrucht, citroenschil, mineralen
met voldoende zuren. Kortom een
serieuze Sauvignon Blanc.
45.00

Meursault

Olivier Leflaive
Frankrijk - Bourgognee

In de rijke en elegante geur aroma’s
van appel, amandel en hazelnoot.
Rijke en romige structuur gecombineerd met florale tonen en wat perzik
en honing. Harmonieuze en lange
afdronk. 		
80.00
Biologisch

Puik
Zuid-Afrika - Paarl

Tonen van zwart fruit, vanille
en kruidigheid vullen de gehele
mond met een mooie afdronk. 21.50
4.25

Malbec

Bodega Norton Finca
La Colonia Coleccion
Argentinië - Mendoza

Deze elegante wijn wordt gekarakteriseerd door een subtiele balans
tussen aroma’s van rijpe pruimen,
zwarte bessen, peper en het hout.
Lange en harmonieuze afdronk
met vriendelijke tannines en wat
kruidigheid.
37.50
6.50

Pinot Noir

Les Jamelles
Frankrijk – Languedoc

In de geur aroma’s van rode en
zwarte bessen gemixt met wat
florale tonen, delicaat hout en
vanille. Complexe rijke smaak met
aroma’s van zwarte bessen, bramen
en kersen.De lange afdronk heeft
mooie tannines. 	
34.50
6.75

Rioja

Reserva Conde Valdemar
Spanje - Rioja

Volle wijn, kruiden, goede zuren en
veel sap. Een echte Rioja die je niet
snel vergeet.
36.50
7.75

Valpolicella

Masi Bonacosta
Italië - Veneto

De karakteristieke kleur, het intense
bouquet van rijpe kersen en de smaak
worden bepaald door het gebruik van
de Corvinadruif, de belangrijkste
druif in Verona. Levendige en frisse
smaak met intense aroma’s van
rijpe kersen en vanille die een
mondvullende smaak geven. 42.50
8.50

Shiraz

Boschendal 1685
Zuid-Afrika - Franschhoek

In het bouquet royaal rood fruit,
zwarte bessen en tonen van zwarte
peper. Weelderige smaak waarin
geconcentreerde moerbeien en
vlezige pruimen volledig tot hun
recht komen, naast witte peper en
kruidige houttonen. Lange fruitige
afdronk met zachte tannines. 42.50
8.50

Chianti

Antinori Pèppoli
Italië - Toscane

In de geur aroma’s van kersen,
gevolgd door tonen van chocolade
en vanille. Het fruit en de kruidige
houttonen domineren samen met de
zachte tannines de afdronk. 55.00

Barolo

Prunotto
Italië - Piemonte

Een vriendelijke wijn die rijk aan
fruit is met in de neus tonen van
acacia, honing en meidoorn. De
elegante smaak is vol en kent een
frisse, plezierige en gebalanceerde
afdronk.
67.50

Motto Wines
Verenigde Staten - Californië

Pauillac

Château Tour Pibran
Frankrijk - Bordeaux

De kleur is diep robijnrood. Het
bouquet geeft specerijen, vanille
en fruit zoals bramen.In de krachtige,
maar harmonieuze smaak vlezige
tannines en een mooie structuur,
gevolgd door een zeer lange
afdronk. 		
57.50

Côte-de-Beaune Villages
Olivier Leflaive
Frankrijk - Bourgogne

In de geur een bouquet van zomerbessen, gedroogd fruit, zwarte kersen
en wat ‘spicy’-aroma’s. Ook in de
smaak komen deze aroma’s terug,
naast wat pepertonen.  
65.00

DESSERT
wijnen
Sauternes

Lions de Suduiraut
Frankrijk - Bordeaux

Deze dessertwijn wordt gekenmerkt
door een bijzondere balans en een
grote aromatische varieteit. Het
bouquet is elegant en harmonieus
met tonen van gestoofd fruit en witte
bloemen. De smaak is overvloedig
en warm. 		
7.50

Boschendal Vin d’Or

Zuid-Afrika - Franschhoek

In de geur van deze heerlijke zoete
dessertwijn veel tropisch fruit,
citrusfruit en appel, gevolgd door
wat honing. Prachtige zoete afdronk,
maar met frisse citrustonen.
7.50
		

Pedro Ximénez

Nectar
Spanje - Jerez de la Frontera

De rijping in het criadera systeem en
de rijke Pedro Ximénez druif maken
Nectar tot een krachtig en volle zoete
sherry met de smaak van rozijnen en
zongedroogde vijgen.		
6.75

Port do Portal
Portugal - Douro

4.25

Six Barrels Tawny
Port do Portal
Portugal - Douro

Pure elegantie, mooi zoet
en perfect in balans. 		

5.25

20 years old
Port do Portal

Een zachte en rijke aanzet
met een lange afdronk.

8.75

Colheita 2004

Port do Portal
Portugal - Douro

Een smaak met veel finesse,
mede door zijn rijping niet
te zoet.
		

9.50

White Port

Portugal - Douro

Verfijnde mousse, heerlijk
fruitig en mooi droog.

4.25

