Witte wijnen
Finca Constancia Altozano Verdejo Sauvignon Blanc

Per glas Per fles

19,00

Toledo - Spanje
Verdejo & Sauvignon Blanc
De goed gebalanceerde en frisse smaak heeft een milde zuurgraad
en een lange afdronk met grassige tonen.

Tormaresca Chardonnay

22,50

Puglia - Italië
In de geur en smaak frisse tonen van appel, ananas en en florale tonen.
De wijn is zacht en fris van smaak en goed in balans met
de zuren en de mineralen. Lange, plezierige en fruitige afdronk.

Haut-Marin Grande Cuvée de la Mer

22,50

Sud-Ouest - Frankrijk
Levendige lichtgele kleur; neus van limoen, grapefruit, peer,
perzik en witte bloemen. De smaak is rond met frisse en aromatische tonen.
Bernardus Chardonnay

48,00

Taste a Dream. Dit is wat Ben Pon voor ogen had. Zeer verleidelijke geur met
vanille, banaan, en exotisch fruit gevolgd door een rijke, romige en volle smaak.

Weelderige en stoere robuuste wijn met een prachtig lange afdronk.
Onlangs beloond met 90 punten in het wijn magazine Decanter.
Absoluut een aanrader!

Masi Modello delle Venezie Pinot Grigio

24,00

Veneto - Italië
Aantrekkelijke verfrissende smaak met frisse groene appels,
rijpe peren en wat amandelen, gevolgd door een lange, droge afdronk.

Antinori Bramìto del Cervo Chardonnay

34,00

Umbrië, Castello della Sala - Italië
Het rijke bouquet is fruitig met een zuiver Chardonnay karakter, tropisch fruit
en dan vooral ananas, naast appels, mooie vanilletonen en wat toast.
Antinori Cervaro della Sala
Umbrië, Castello della Sala - Italië
Cervaro della Sala, het paradepaardje van de Tenuta Castello della Sala
heeft terecht belangrijke erkenning gekregen. Hij is gemaakt van Chardonnay
en Grechetto druiven. In de geur en smaak merken we de eenheid van vanille
en diverse fruitaroma's, zoals citrusfruit, ananas en peer gevolgd door een volle,
romige indruk.

99,00

Grand Ardeche Chardonnay
Frankrijk

37,50

Een rijke, volle Chardonnay uit Zuidelijk Frankrijk, gemaakt door een befaamd
huis in Beaune, Louis Latour. Het resultaat is een vlezig witte wijn
met vanille en boter in de smaak maar ondersteund door een mooie minerale toon
niet log maar juist sierlijk, elegant en verleidelijk vol van smaak.

Château de Sancerre
42,00
Sauvignon Blanc
In de typische Sauvignon Blanc geur domineren de florale tonen
die finesse en elegantie geven.

Pouilly Fume
Loire - Frankrijk

32,00

De Pouilly Fume van Tabordet is een zeer verfijnde wijn met een lichtgroene tint.
De smaak is zeer fris en jeugdig met aangename tonen van
witte bloemen, grapefruit, perzik, ananas en peer.

Chablis Bienommée L&C Poitout
34,00
Chablis Bienommée staat voor een sterke en een gestructureerde
persoonlijkheid als Chablis. Mirabel, acaciahoning, en iets citroenachtigs
als bergamot en citronella komen naar boven en vormen samen
een rijk en mineraal palet.

Paul Jaboulet Aîné Les Cassines
Viognier

75,00

Paul Jaboulet maakt deze droge wijn met een delicaat bouquet
met tropisch fruit zoals perzik, mango en ananas, naast wat florale tonen.

Assyrtiko Santorini
Griekenland
Een kristalheldere-gele kleur met een onderscheidende smaak en een
citrusachtige ondertoon. De relatief hoge zuurgraad van Assyrtiko geeft
het een heldere frisheid, terwijl de extreem lage prestaties wijngaard body,
structuur en inhoud bieden.

Gerovassiliou Estate Chardonnay
Griekenland
Heldere lichtgele kleur met een rijk mondgevoel, honingzoete textuur en
citrusgeuren in de mond met lichte nuances van noten en vanille.

39,00

Black sheep
Griekenland

27,50

Semillon, Sauvignon Blanc
Wijn met een helder gouden kleur met groene accenten. De aroma's van
grapefruit, citrus en vers gemaaid gras worden afgerond door aroma's
van groene appel en honing.
Alpha Estate
Griekenland

43,00

Sauvignon blanc
Prachtige Sauvignon Blanc van het prestigieuze wijnhuis Alpha Estate uit Amyndeon
in het noordwesten van Griekenland. Zuivere wijn, stuivend fris, mineralig, en
heerlijk tropisch fruit in de mond.
Atlantis Argyros
Griekenland - Santorini

32,50

Asssyrtiko
Vanaf het vulkanische eiland Santorini groeien op de gestolde lava-bodem
de wereldberoemde Assyrtiko-druiven. Mattheos Argyros, zoon van een roemruchte
wijnmakersfamilie, maakt van deze Griekse druif prachtige, droge wijnen.
De Atlantis is heerlijk fris, met frisse zuren, en smaakelementen van appel, ananas,
en een stevige mineraliteit. Geweldig bij visgerechten, maar ook als aperitief.

Magiko Vouno wit
Griekenland

34,50

Deze wijn is citroen-geel van kleur met een rijk mondgevoel, honingzoete
textuur en citroesgeuren in de mond, lichte nuances van noten en vanille.
Deze wijn is in staat om zich met de jaren te verbeteren als gevolg van zijn
kracht en karakter.

Retsina
Griekenland

17,00

Savatiano
Griekse wijn met een unieke harssmaak.

Imiglykos wit
Griekenland
Muscat of Alexandria
Een vriendelijke, lichte, zoete wijn met een verrassende afdronk.
Makkelijk te drinken, met een bijzondere mooie volle en rijke smaak voor een
halfzoete wijn.

18,00

Rode wijnen
Finca Constancia Altozano Tempranillo Syrah

Per glas Per fles
19,00

Expressieve geur met rijp fruit en zwarte pruimen, naast florale tonen,
laurier, balsamico, kruidnagel, mint, peper en donkere chocolade.
Elegante, en fruitige smaak met een mooie balans tussen het fruit en het hout.

Tormaresca Nèprica

24,00

Negroamaro, Primitivo & Cabernet Sauvignon
De wijn is zacht, fruitig, goed gebalanceerd en heeft rijpe tannines.
Een heerlijke wijn uit het zuiden van Italië.

Beronia Crianza

27,50

Rioja - Spanje
Tempranillo, Garnacha & Mazuelo
Goed gestructureerde neus met de juiste balans tussen het rode fruit,
tonen van mineralen en aromatische kruiden.
Bernardus Pinot Noir

52,00

Deze elegante, soepele en zijde-achtige wijn is een zogenoemde 'single vineyard'
wijn, dus afkomstig van één specifieke wijngaard: Rosella's vineyard uit
Santa Lucia Highlands. Hier komen 's werelds beste Pinot Noirs vandaan.
Prachtig gebalanceerde wijn, dit is puur genieten.
Cocoon Zinfandel

24,50

Mare Magnum, California
Mare Magnum is een samenwerkingsverband tussen de Italiaan Mario Calzolari
en de Griek Takis Soldatos. Doelstelling is om topwijnen uit de hele wereld
voor een uiterst scherpe prijs aan te bieden. Fluwelig zacht met rijpe geur en
smaak van rijp rood fruit, chocola en vanille.
Saint-Emilion, Grand Cru

54,50

Chateau Les Roches Blanches
Zonder twijfel is Roches Blanches één van de meest gewaardeerde Grand Cru's
uit Saint-Emilion. De wijn heeft een fraaie donker rode kleur. Het aroma is
verleidelijk met veel finesse in de lengte.

Magiko Vouno
Griekenland
Carbenet Sauvignon, Carbernet Franc
Dit is een wijn met duidelijk typische aroma's van rode bosvruchten, wilde vijg
en zwarte kersen. Gladde, rijke tannine zijn bij deze wijn in evenwicht.

49,00

Beronia Reserva
36,50
Tempranillo, Garnacha & Mazuelo
Verleidelijk en complex bouquet met lang aanhoudende tonen van zwart fruit en
zoete specerijen zoals kaneel en vanille, naast tonen van mineralen en balsamico.

Malbec Reserva Norton
Mendoza - Argentinië

32,50

Sappige en elegante wijn met in de geur aroma's van zwart fruit en viooltjes.

Antinori Pèppoli
39,00
Sangiovese, Merlot en Syrah
De geuren van frambozen en kersen worden in een later stadium pas duidelijk,
gevolgd door tonen van viooltjes en vanille. Het fruit en de kruidige houttonen
domineren samen met de zachte tannines de afdronk.
Lalalande-de-Pomerol. Chateau de la Commanderie
49,50
Een klassieke wijn. Zwart fruit, tabak en leer in zowel geur als smaak.
De eigenaar van het wereld vermaarde Château Petrus bezit ook
deze wijngaarden en zijn équipe is verantwoordelijk voor deze voortreffelijk
gemaakte Lalande-de-Pomerol. Een 'grand seigneur' met een lang bewaarpotentieel.
Pinot Noir Rolhut
Italie - Alto Adige
Peter Zemmer Pinot Noir Rollhütt is 70% 12 maanden gerijpt in grote vaten

29,00

van Frans eiken, de overige 30% wordt in gebruikte Barrique vaten gerijpt.
De wijn is harmonieus, sappig, elegant en heeft een duidelijk fruitig karakter.
In de mond is de wijn zacht maar vol body en zeer fruitig.

Merlot Niko Lazaridi
Griekenland

32,00

Merlot Grenanche Rouge
Mooie robijn rode kleur met de smaak van cassis en pruimen en met zachte
tannine in de afdronk.
Alpha Estate
Griekenland
Syrah, Xynomavro en Merlot
Wijnmakers Angelos Iatridis en Makis Mavridis hebben de overtuiging dat zij de
"Grand Cru" van Griekenland maken. De wijn is fabelachtig mooi, krachtig en complex.

47,00

Ammos Nemea
Griekenland
De Palivos Nemea Estate rood is een van de pareltjes van wijnmaker Jorgos Palivos,
gemaakt van dé rode druif van Nemea, de Agiorgitiko. Deze wijn heeft veel en
mooi rood fruit, zachte tannines, een beetje vanille van het hout
en een zachte afdronk. Prima begeleider van vleesgerechten en gevogelte.

28,00

Rose wijnen
Les Jamelles Les Petites Jamelles
Grenache
en grenadine. Makkelijk drinkbaar met in de ronde en lange afdronk
tonen van perzik en rode aalbessen.
AIX Rosé
Briljant fonkelend met roze zweem. Delicaat parfum van rijpe mandarijntjes,
frambozen en bosaardbeitjes. In de smaak een ode aan rood bosfruit, kersen,
aardbeien en verse vijg en dit alles zeer verfijnd en ingetogen.
Tormaresca Paiara Rosato
Negroamaro
sinaasappelbloesem. De afdronk is fruitig, soepel, aanhoudend aangenaam.
Sacha Lichine Le Poussin Rose
Grenache, Cinsault & Syrah
smaak met een droge afdronk vol rijp fruit en zachte tannines.

Grenache, Rolle (Vermentino) & Cinsault
Prachtig glas wijn, sierlijk, breed en rijk met een mooie frisheid en lichte
Deze rosé dankt zijn naam aan het kapelletje op het landgoed waar op de muur
2 fluisterende engelen zijn afgebeeld.

Per glas Per fles

