
Onze favorieten 

Haberle/Versalto Pinot Bianco Alois Lageder Alto Adige 19/20 € 68,50 
Zeer verfijnd, fruitig met ondersteunende specerij nuances van het zeer goed 

geïntegreerde hout. Zuiver, elegant, met karakteristieke druivenaroma’s.

Barbera d’Alba ‘Cascina Sciulun’ Franco Conterno Piemonte 2020  € 35,50
Strakke maar volle rode wijn van barbera druiven. Mooie balans tussen het 

fruit, het hout en de zuren. 

Grüner Veltliner ‘Hirschvergnügen’ Weingut Hirsch Kamptal   2021 € 37,50
Iets groengeel van kleur met aroma’s van appel, citrus en wat tropisch fruit. 

De smaak is fris met tonen van citrus, groene appel. De afdronk is fris en rijk.

L’Arco ‘Arcum’ Rosso Veronese Veneto 2018 € 63,50
Wijn gemaakt van autochtone Valpolicelladruiven (corvina, rondinella, molinara) met de 

traditionele Ripassotechniek. Robijnrood gekleurd, intens boeket en uitstekende structuur. 

Roero Arneis Franco Conterno Piemonte  2021 € 37,00
Prachtige wijn van de Arneis druif. Fris en elegant. Een volle maar tegelijkertijd frisse 

smaak waar de zuren en het rijpe fruit in balans zijn.

Gewürztraminer Alois Lageder Alto Adige 2020 € 54,50
De neus is duidelijk aromatisch met tonen van rijp geel fruit, witte roos, 

jasmijn, limoen en steranijs. De mond is fris, mineraal en vrij persistent.

Bourgogne Aligoté Domaine Rapet Bourgogne 2019  € 39,50
Een keer geen chardonnay uit de Bourgogne maar een leuke aligoté. De houtopvoeding 

geeft een mooi wijn met tonen van citrus, een aangenaam vetje en fijne zuren

Gigondas ‘Le Sanglier De Montmirail’ Château La Croix Des Pins Rhône  2020 € 53,50
Krachtige en fonkelende wijn van grenache, syrah en mourvèdre. De wijn is  

zondoorstoofd en in de smaak zijn tonen van bessen, bramen en peper.

Pinot Grigio Alois Lageder Alto Adige  2021 € 40,50
Strogeel met een zweempje groen. Uitgesproken en expressieve aroma’s van 

bloemen en specerijen. Rijk met een lichte rook ondertoon. Mooie, frisse finale. 

Le Haut-Médoc de Giscours Château Giscours Bordeaux 2015 € 61,50
Robijnrood van kleur, een zachte kruidigheid in de aandronk, rijp rood fruit, 

soepel met voldoende diepgang en met milde tannines in de afdronk.
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Met veel plezier zoeken wij voor u een, bij uw gerechten passende, wijn uit.
De prijzen variëren van € 5,00 tot € 12,50 per glas.

          glas           fles

Champagne Palmer & Co Brut Réserve Frankrijk  € 13,00 € 61,50
Mooi licht en elegant met een gulle mousse. Aroma’s van citrusvruchten  

en vers gebakken brood. 

Vouvray Méthode Traditionelle ‘Sélection’ Brut Loire Frankrijk    € 8,25  € 39,75
Hagelwitte mousse van kleine belletjes. Heldere, iets gele kleur. In de neus 

heerlijk fruit als appel en perzik. Zachte inzet met veel mousse.

Windsor Great Park Vineyard Brut 2016    € 92,50
Expresieve geur van abrikozen en perziken. Brioche, hintje honing. Frisheid van citrus. 

Diepte en balans. De wijngaard in Windsor Great Park, naast Windsor Castle, is eigendom 

van de Britse Crown Estate. Wie deze wijn drinkt, bevindt zich in goed gezelschap!

BUBB Rosé d’Alsace Frankrijk     € 43,75
Deze rosé is gemaakt van 100% pinot noir. In het bouquet kleine rode vruchtjes. 

Billecart Salmon Brut Réserve (0,375 l)    € 49,50
Prachtige licht gouden kleur, rustige, fijne mousse. Uitstekend evenwicht tussen kracht, 

frisheid en aromatische lengte. Een wijn van goede afkomst met een perfecte opvoeding. 

Billecart Salmon Brut Rosé (0,375 l)    € 64,50
Frisse maar krachtige champagne met aroma’s van rood fruit, hazelnoot, mandelspijs en vanille. 

Pinot Grigio Alois Lageder Alto Adige Italië   2021  € 24,50
Strogeel met een zweempje groen. Uitgesproken en expressieve aroma’s van bloemen. 

Macon-Chardonnay Talmard Bourgogne Frankrijk   2021   € 25,00
Chardonnay in zijn puurste vorm, geen houtlagering maar wel mooi geconcentreerd.

Montepulciano d’Abruzzo Cantina Zaccagnini Abruzzen Italië  2018  € 17,50
Deze wijn heeft een robijnrode kleur met aroma’s van zwart fruit en kruiden. 

Smaken doen denken aan kersen, pruimen, toast, vanille en chocolade. 

Pèppoli Chianti Classico Antinori Italië   18/19   € 27,00
Rode bessen, vanille en chocolade. Zachte, zoete tannines met fruitige aroma’s.

Wij serveren Purezza à € 4,15 per fles (75 cl) 

 Huiswijnen            Favoriet            Biologisch

Champagne en ander ‘bruis’

Wijnarrangement

Water

Halfjes (0,375 l)

Legenda

          glas           fles

Domaine Estrade Côtes de Gascogne  2021 € 4,95 € 26,00
De kracht en frisheid van colombard samen met de fijne aroma’s  

van sauvignon blanc. Bloemige en fruitige tonen.

Tramoya Verdejo Bodegas Don Diego Rueda 2021 € 5,25 € 27,50
Deze verdejo is vol van fruit maar zuiver, aromatisch en verfrissend. 

Le Pinada Chardonnay Les Vignerons de Puisserguier Languedoc 2021 € 5,50 € 28,50
Tropisch rijp fruit met brioche en amandelen, de wijn heeft een dikke aanzet 

en met zijn milde zuren is de afdronk rond en zacht.

Roero Arneis Franco Conterno Piemonte   2021 € 7,00 € 37,00
Prachtige wijn van de Arneis druif. Fris en elegant. Een volle maar  

tegelijkertijd frisse smaak waar de zuren en het rijpe fruit in balans zijn.

Saint-Véran Les Climats Domaine des Poncetys Bourgogne   2020 € 8,00 € 44,50
Deze mooie chardonnay is geconcentreerd en heeft een rijp fruitkarakter.  

Citrus met daarnaast lichte tonen van perzik, ananas en honing.

Fleur de l’Amaurigue rosé Provence 2022 € 6,25 € 33,50
Deze Provence rosé met Nederlandse roots is een assemblage van grenache 

en cinsault. Aroma’s van citrus en perzik met een fijne ronde afdronk.

Poggio Dragone I Lauri Terre di Chieti Abruzzo 2021 € 5,00 € 26,50
Fruitig, kruidig en zacht soepel van smaak, sangiovese & merlot.

Le Patapouf Rouge Atelier Dubongout Languedoc 2021 € 5,95 € 33,50
Deze paarsrode malbec is zacht, fris en soepel. In de mond smelten fruit,  

kruiden en sappige tannines harmonisch samen. 

Pinot Noir Wagner Stempel Rheinessen   2020 € 6,50 € 36,50
Lichte en vrolijke pinot noir met aardbeien en bloemen. Beetje romig 

met fijne zuren en tannine.

Primitivo di Manduria Cantina Sava Ritardatario Puglia  2021 € 7,00 € 38,50
Fruitige neus van rode kersen, bramen, bosbes en aardbeien. Maar in de smaak 

stevige aroma’s wat samen met de tannines een stevige afdronk waar maakt. 

Château Bourseau Lalande-de-Pomerol Bordeaux 2014 € 8,00 € 44,50
Neus van rood fruit en een lichte kruidigheid van laurier, vanille en zoethout.  

De smaak is vol en fluwelig, evenwichtig en soepel.

Wijnen per fles of per glas 

Wit

Rood

Rosé
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Domaine Estrade Côtes de Gascogne   2021 € 26,00
De kracht en frisheid van colombard samen met de fijne aroma’s  

van sauvignon blanc. Bloemige en fruitige tonen.

Le Pinada Chardonnay Les Vignerons de Puisserguier Languedoc  2021 € 28,50
Tropisch rijp fruit met brioche en amandelen, de wijn heeft een dikke aanzet 

en met zijn milde zuren is de afdronk rond en zacht. 

Picpoul de Pinet Domaine des Lauriers Languedoc 2021 € 30,50
Volle neus met aroma’s van wit fruit. In de mond frisse citrustonen.

Viognier Domaine des Lauriers Languedoc 2021 € 32,50
Deze wijn heeft een prachtige, goudgele kleur en geeft geuren af van exotisch fruit, 

rijk en evenwichtig. Vettige structuur, maar fris. 

Menetou-Salon Domaine Chavet Loire 2020 € 36,50
Frisse, fruitige wijn met tonen van specerijen, citrusfruit en bloemen. 

Vouvray ‘Sélection’ Domaine Vigneau Chevreau Loire 2021 € 37,50
Goede balans tussen het aanwezige witte fruit appel, peer met de tonen van 

hooi en honing. Aangenaam droog, mondvullend en iets mineraal. 

Chasselas Vieilles Vignes Bernard et Robert Schoffit Elzas 2021 € 37,50
Royale neus, waarin appels. Soepele aandronk, rijke smaak, waarin naast fruit 

iets van noten en appel. Zuiver en rijk in de mond, aangenaam droog.

Bourgogne Aligoté Domaine Rapet Bourgogne  2019  € 39,50
Een keer geen chardonnay uit de Bourgogne maar een leuke aligoté. De houtopvoeding 

geeft een mooi wijn met tonen van citrus, een aangenaam vetje en fijne zuren.

Saint-Véran Les Climats Domaine des Poncetys Bourgogne   2020 € 44,50
Deze mooie chardonnay is geconcentreerd en heeft een rijp fruitkarakter.  

Citrus met daarnaast lichte tonen van perzik, ananas en honing.

Pouilly Fumé Domaine Andre Et Edmond Figeat Loire 2021  € 46,50
Stuivend aromatische neus. De wijn is verkwikkend fruitig, mineralig, levendig 

en rond met een indrukwekkende frisheid in de afdronk. 

Crozes Hermitage Blanc ‘Les Rousses’ Yves Cuilleron Rhône 20/21 € 51,50
100% marsanne en volledig op eikenhout vergist. Zeer exotisch in geur. Ontwikkelt zich 

goed. Mooi fruit. Mooie bite op afdronk met klein bittertje.

Saint-Bris ‘Exogyra Virgula’ G & JH Goisot Bourgogne   2021 € 61,50
Eén van de weinige plaatjes waar ze in de Bourgogne een sauvignon maken. Expressief 

met grapefruit, mango maar ook kruidig. Strakke mineralen die de wijn verfijning geven. 

Pouilly-Fuissé Domaine Sangouard-Guyot Bourgogne 2020 € 68,50
Deze prachtige Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes is enerzijds rijk, romig en elegant, 

anderzijds bezit hij een verleidelijke frisheid en mineraliteit. 

Witte wijnen

Frankrijk

Italië

Saint-Romain ‘Vieilles vignes’ Domaine Rapet Saint-Romain Bourgogne 2019 € 75,00
Mooie bourgogne van oude stokken. Neus van geel fruit en kruidigheid, in 

smaak geconcentreerd en breed, met een prachtige mineraliteit en lengte. 

Savennières ‘Clos du Papillon’ Domaine des Baumard Loire   16/18 € 89,50
Prachtige, zuivere en ronde chenin blanc met de mineraliteit van het 

Savennieres terroir. Complex en expressief.

Condrieu ‘Aîné Les Cassines’ Paul Jaboulet Rhône 17/18 € 99,00
Heldere goudgele kleur met een groene tint. De smaak is rijk, breed en elegant en  

heeft een frisse afdronk.

Meursault ‘Les Narvaux’ Domaine Karel de Graaf Bourgogne 2018 € 99,00
Sappige, rijke wijn met verfijnde zuren. Mineralig, vrij strak maar met spanning 

en een lange afdronk.

Chablis 1er ‘Cru ‘Vaillons’ Vincent Dauvissat Yonne Bourgogne  19/20 € 110,50
Bouquet van bloemen en rijp wit fruit. Volle, zuivere en mooie zuren.

Chassagne Montrachet Vincent & Francois Jouard Bourgogne 2020 € 117,50
Heerlijke frisse Chassagne met een beetje boter in de neus en een elegante 

smaak met wat toast en vanille in de smaak.

Chassagne Montrachet 1er Les Chenevottes Vincent & Francois Jouard 2019 € 185,00
Gulle krachtige wijn met prachtige milde tonen van getoast eikenhout in de 

smaak. Vanille, mooie zuren, fruit en elegantie vervolmaken deze wijn.

Roero Arneis Franco Conterno Piemonte    2021 € 37,00
Prachtige wijn van de Arneis druif. Fris en elegant. Een volle maar tegelijkertijd frisse smaak 

waar de zuren en het rijpe fruit in balans zijn.

Vermentino di Gallura ‘Petrizza’ Tenuta Masone Mannu Sardinië  2021 € 39,50
De geur is elegant en bloemig en fruitig met hints van citrusfruit. Volle en fruitige smaak 

met wat ziltigheid (kenmerkend voor Gallura) zoet fruit en een amandelbittertje na.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Casal di Serra Umani Ronchi Marken 2021 € 39,50
Een heldere stro gele kleur. Een complexe geur van geparfumeerde bloemen zoals acacia, 

viooltjes en witte bloesem. In de smaak mooie wit fruit. Rijk en satijnzacht in de afdronk.

Pinot Grigio Alois Lageder Alto Adige   2021 € 41,50
Strogeel met een zweempje groen. Uitgesproken en expressieve aroma’s van 

bloemen en specerijen. Rijk met een lichte rook ondertoon. Mooie, frisse finale. 

Lugana ‘Mandolara’ Le Morette Valerio Zenato Lugana 21/22 € 42,00
Deze wijn gemaakt van turbiana (trebbiano di Lugana) heeft fruitige maar minerale tonen. 

Groene appel, hint van perzik met in de afdronk wat amandel. 

Langhe Bianco ‘Sciulun’ Franco Conterno Piemonte 2020 € 44,50
Deze chardonnay met een klein beetje sauvignon blanc is een fruitige witte wijn,  

met aroma’s van vanille en boter. De smaak is vol en rijk.
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Le Busche Chardonnay Umani Ronchi Marken 2021  € 49,50
Licht goud gele kleur. In de neus fijne aroma’s van amandelen en honing.  

De smaak geeft ook wat eiken hout tonen weer met lange afdronk.

Gewürztraminer Alois Lageder Alto Adige  2020 € 54,50
De neus is duidelijk aromatisch met tonen van rijp geel fruit, witte roos, 

jasmijn, limoen en steranijs. De afdronk is fris, mineralig en aanwezig.

Haberle/Versalto Pinot Bianco Alois Lageder Alto Adige  19/20 € 68,50 
Zeer verfijnd, fruitig met ondersteunende specerij nuances van het zeer goed 

geïntegreerde hout. Zuiver, elegant, met karakteristieke druivenaroma’s.

Tramoya Verdejo Bodegas Don Diego Rueda   2021 € 27,50
Deze verdejo is vol van fruit maar zuiver, aromatisch en verfrissend. 

Abadía De San Campio Albariño Terras Gauda Rías Baixas Galicia 2021 € 39,50
Albariño met kristalheldere citroengele kleur. Mandarijn, grapefruit en ananas. 

Zachte, frisse en sappige aanzet met een fantastisch evenwicht.

Chardonnay Unic Clos Montblanc Catalonië 2021 € 45,00
Intense chardonnay zeer blijvende aroma’s. Tonen van fruit, perzik, rijpe appel 

en toast. In de mond is hij rond, breed, zijdeachtig en elegant.

Godello Louro Do Bolo Rafael Palacios Valdeorras Galicia 2021 € 49,50
Citrus en geel fruit in de neus, lichte houttoets, filmend in de mond, kruidig, 

iets zilt, elegant en complex. Gastronomisch glas, goed in balans.

Rioja Muga Blanco Bodegas Muga La Rioja 2020 € 47,50
Volle witte wijn met een rijke structuur en frisse zuren. Goudgeel van kleur met 

een sappige en lichtvettige smaak, waarin het eiken mooi verweven is.

‘O Rosal’ Terras Gauda Rías Baixas Galicia 2021 € 51,50
Groengeel van kleur en in de neus witte bloemen. Albariño en loureiro van klassieke stijl 

met veel fruit. 

Belondrade Y Lurton Quinta San Diego Rueda  20/21 € 98,50
De 100% verdejo wordt 10 maanden gerijpt in Frans eiken en vormt een goudgele, frisse, 

complexe, mooi uitgebalanceerde wijn. Rijp wit fruit, mooie houttonen.

Grüner Veltliner ‘Hirschvergnügen’ Weingut Hirsch Kamptal    2021 € 37,50
Iets groengeel van kleur met aroma’s van appel, citrus en wat tropisch fruit. 

De smaak is fris met tonen van citrus, groene appel. De afdronk is fris en rijk.

Nederland

Duitsland

Zwitserland

Chiar di Luna Bianco di Merlot Ticino 2021 € 47,50
Een witte wijn van de rode druif merlot. Droge, intensieve wijn met weinig zuur  

en een mooie afdronk. 

Neuchâtel Blanc ‘Non Filtré’ Château d’Auvernier Neuchâtel  2021  € 49,00 
Een bijzondere, ongefilterde volle wijn. Vroeg gebotteld. Licht troebel, mooie 

frisheid en kruidigheid. Goede afdronk met een aangenaam bittertje.

Blanc de Mer Jean-René Germanier Valais 2021 € 65,50
Een volle witte wijn, van de chardonnay druif en de zeldzame inheemse druif amigne.  

Een geur van rijp fruit, toast en frisse zuren. Veel kracht en diepte.

Bianco Rovere barrique Brivio Ticino 2020 € 92,50
Bijzondere witte wijn gemaakt van een blauwe druif: merlot. Strogeel met gouden touch.

Elegante, zuiver, intensief maar zacht. Een vleugje vanille en een volle structuur

Qvinterra Riesling Trocken Kühling-Gillot Rheinhessen 2018 € 36,00
Levendige citrus en mineralige neus, licht, puur en zuivere smaak met mooie zuren.

Weissburgunder Van Volxem Mosel 2021 € 45,50
Veel geur met rijp exotisch fruit en bloemen in de neus. Filmend en romig. 

Lichte hint van hout geeft de wijn een rijk en geconcentreerd karakter.

Riesling ‘vom Porphyr’ Siefersheimer Wagner Stempel Rheinhessen  19/20 € 50,50
Krachtige maar verfijnde stijl riesling met mooie minerale tonen. Eén derde van de 

wijn heeft gerijpt op Duits eiken (Stückfass).

Auxerrois Apostelhoeve Limburg 2021 € 43,50
De Auxerrois is een hele frisse fruitige wijn. In zijn geur komen vooral tonen van abrikoos 

en perzik naar voren. 

Oostenrijk

Spanje
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‘Sybel’ Syrah Rose Yves Cuilleron Rhône 2021 € 29,50
Knapperige rosé gemaakt van syrah. Helder, fris en licht gepeperd in de afdronk. 

Fleur de l’Amaurigue rosé De l’Amaurigue Côtes de Provence  2022 € 33,50
Deze Provence rosé met Nederlandse roots is een assemblage van grenache 

en cinsault. Aroma’s van citrus en perzik met een fijne ronde afdronk.

Bandol Domaine Lafran-Veyrolles Cadiere d’Azur Côtes de Provence   2021 € 44,50
Klassieke rosé gemaakt van mourvèdre, grenache en cinsault. Typische uienkleur.  

Aroma’s en smaaktonen van frambozen, perzik en bloemen.

Le Grand de l’Amaurigue rosé De l’Amaurigue Côtes de Provence 2021 € 46,50
Bijzondere cuvée gemaakt van de oudste wijnstokken. Deze wijn heeft een prachtige 

lichtroze kleur en een zuivere & elegante neus van nectarine met hints van venkel. Royale 

vruchten met verfrissende zuren en een kruidige twist geven een mooie complexiteit. 

Oeil de Pedrix Château d’Auvernier Neuchâtel  2021 € 46,50
Robijnrose van kleur. Aromatische, fruitachtige smaak.  

Framboosachtig bouquet. Mooie intense pinot noir aroma’s.

Les Graves Chinon Domaine Fabrice Gasnier Loire  2020 € 29,50
Deze breton (cabernet franc) is vol met veel sap. Zwoel rood fruit en  

een aangename, ronde structuur.  

Le Patapouf Rouge Atelier Dubongout Languedoc-Rousillon  2021 € 33,50
Deze paars-rode malbec is zacht, fris en soepel. In de mond smelten fruit,  

kruiden en sappige tannines harmonisch samen. 

Fronton Chateau Coutinel Sud Ouest   2020 € 37,00
Deze wijn is gemaakt van negrette, syrah en gamay.  Aroma’s van bosbes  

en cassis met fluwelige tannines. 

Fleurie Domaine André Colonge Beaujolais 2020 € 38,50
Bijna donkerrood van kleur en geur met rozen en rood fruit. Veel sap. De mineraliteit  

zorgt ervoor dat naast de lichtvoetigheid de wijn ook bite en lengte heeft.

‘Les Vignes de mon Père’ Domaine Fontavin Côtes du Rhône   2020 € 39,00
Krachtige grenache, syrah, mourvèdre en een heel klein beetje marselan. In de geur  

aroma van rood fruit en een aangename kruidigheid. Kruidig maar elegant.

Château Bourseau Lalande-de-Pomerol Bordeaux   2014 € 44,50
Neus van rood fruit en een lichte kruidigheid van laurier, vanille en zoethout.  

De smaak is vol en fluwelig, evenwichtig en soepel.

Château Lavillotte Saint-Estèphe Bordeaux 2016 € 49,50
Château Lavillotte is zacht met fijne tannines. Het houtgebruik geeft evenwicht,  

rondeur en generositeit. De aanzet is rond en de afdronk is strak en elegant.

Gigondas ‘Le Sanglier De Montmirail’ Ch. La Croix Des Pins Rhône   2020 € 54,50
Krachtige en fonkelende wijn van grenache, syrah en mourvèdre. De wijn is 

zondoorstoofd en in de smaak zijn tonen van bessen, bramen en peper.

Le Haut-Médoc de Giscours Château Giscours Bordeaux  2015 € 63,50
Robijnrood van kleur, een zachte kruidigheid in de aandronk, rijp rood fruit, 

soepel met voldoende diepgang en met milde tannines in de afdronk.

Santenay 1er Cru Beaurepaire Domaine Olivier Bourgogne  19/20 € 69,50
‘Un vin presque parfait’. Echte pinot noir neus. Rood fruit en aardse tonen in geur en smaak.

Marsannay Domaine Bernard Coillot Pere Et Fils Bourgogne 2016 € 83,50
Deze prestigecuvee heeft een intens donkerrode kleur. De geur is zeer vol, de smaak 

bijzonder rijk en geconcentreerd maar tegelijk fluweelzacht. 

Pommard ‘Les Cras’ Domaine Rapet Bourgogne 2020 € 88,50
Aardse tonen, kenmerkende donkere fruit maar ook dikte en rondeur. En dat is  

bijzonder in Pommard. Deze wijn bezit werkelijk kracht en lengte. Indrukwekkende wijn. 

Côte Rôtie ‘Madinière’ Yves Cuilleron Rhône 2017 € 92,50
De Cuvée ‘Madinière’ komt van de noordelijke kant van Côte Rôtie, deze genereert  

meer mineralen. De wijn is zeer fijn en floraal in geur. Mondvol en mooie volle afdronk.

Rode wijnen

Frankrijk

Rosé wijnen

Frankrijk

Zwitserland
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Masi Brolo di Campofiorin Oro Masi Veneto 2016  €  55,50
Diepe robijnrode kleur, bouquet van bessen en vanille. Rijke, volle en zachte smaak.

L’Arco ‘Arcum’ Rosso Veronese Veneto   2018 € 68,50
Wijn gemaakt van autochtone Valpolicelladruiven (corvina, rondinella, molinara) met de 

traditionele Ripassotechniek. Robijnrood gekleurd, intens boeket en uitstekende structuur. 

Barolo ‘Pietrin’ Franco Conterno Piemonte 2018 € 70,50
Deze Barolo is vol, mooi en elegant. Donker van kleur. In de rijke geur kruiden 

met zwoel rood fruit. Krachtig maar zacht, mooie tannines en een lange afdronk.

Vero Santo Toscane  2016 € 98,00
Juweel van een Toscaanse wijn barstend van vineuze kracht en smaak. 

Uitsluitend biologisch geteelde merlotdruiven. ‘Heilig sap’, volgens de makers.

Amarone della Valpolicella Vigna Garzon Pieropan Veneto 15/16  € 120,00
Diepe, robijnrode kleur. De smaak is zacht, rijk en rond met een krachtige  

roodfruit-structuur, maar ook aangename kruiden en subtiele houttonen.

Tignanello Antinori Toscane  2018  € 175,00
Rijp fruit, tabak en kerriepoeder in de geur. In de afdronk licht zoete tonen 

en mooie ronde tannines.

Tardano Garnacha Agricola de Vinos la Portera Zaragoza 2019 € 36,50 
Deze garnacha heeft aroma’s van rijp roodfruit zoals rijpe aardbeien en 

frambozen met veel kruidigheid, fijne zuren en veel elegantie.

Vendimia Seleccionada Resalte de Peñafiel Ribera del Duero 19/20 € 44,00
Geconcentreerde aroma’s en smaaktonen van kersen, bosbessen, bramen,  

cederhout, vanille en noten.

Pittacum Mencía Viñedos y Bodegas Pittacum Bierzo  2019 € 48,50
Deze mencía is diep donker robijnrood van kleur. Rijp klein zwart fruit, sinaasappelschil  

en specerijen, die gepaard gaan met een afdronk met rijpe tannines en mild frisse zuren.

Rioja Muga ‘Reserva’ Bodegas Muga La Rioja Alta 2018 € 50,50
Kastanjebruin van kleur. Rijk en zacht aroma van fruit en vanille. Volle smaak, zachte 

tannines, licht tabak, gekonfijt fruit en ceder. 

Priorat ‘Vi de Vila’ Porrera Cims de Porrera Cataluña 2017 € 55,00
Stevige, zeer intense wijn met veel kleur. Krachtige smaak. Zoete tonen in  

de lange, zwoele afdronk. Een ware topwijn uit dit kleine wijngebied.

Esporão Reserva Alentejo 2020 € 50,50
Dikke, stevige, ronde Portugees gemaakt van meerdere inheemse druiven 

en cabernet sauvignon, stevige tannines.

Vin d’une Oreille Saint Nicolas de Bourgueil Loire  2016  € 93,50
Met de hand geplukte cabernet franc van 80 jaar oude wijnstokken. Prachtig vol  

en robuust van smaak, diep van kleur en heeft een krachtige maar verfijnde lange afdronk. 

Volnay ‘Les Echards’ Domaine Rapet Bourgogne 2020 € 95,00
Zeer elegante en feminine stijl Volnay, harmonieus en verfijnd. 

Le Vieux Donjon Châteauneuf du Pape Rhône 2020 € 104,50
Brede neus met boeiende nuances. Laurier, viooltjes, truffel, kruiden en pruimen. 

Zijdezachte afdronk.

Gevrey-Chambertin ‘Les Seuvrées’ Michel Magnien Bourgogne   2018 € 107,00
Fraai gekleurde pinot noir met een rijke, complexe neus. Aroma’s van rijp klein zwart fruit. 

Zacht mondgevoel. De finale is lang, complex en aangenaam.

Vosne-Romanée François Confuron Gindre Bourgogne 2020 € 136,50
In de neus en smaak tabak met hout en iets van rode vruchten. Intense, rijke mondvulling, 

verfijnd en soepel. Zachte kruiden en iets van vanille omlijsten het geheel.

Château Giscours AOP Margaux 3e Grand Cru Classé Bordeaux  2014 € 195,00
Stevige, maar soepel met zachte, rijpe tannines. Heerlijk ronde aanzet, veel concentratie en 

een goede fruitstructuur. De wijn kenmerkt zich door een lange en verfijnde afdronk.

Poggio Dragone I Lauri Terre di Chieti Abruzzo  2021 € 26,50
Fruitig, kruidig en zacht soepel van smaak, sangiovese & merlot.

Montepulciano d’Abruzzo Cantina Zaccagnini Abruzzen 2020 € 28,50
Deze wijn heeft een robijnrode kleur met aroma’s van zwart fruit en kruiden. 

Smaken doen denken aan kersen, pruimen, toast, vanille en chocolade. 

Barbera d’Alba ‘Cascina Sciulun’ Franco Conterno Piemonte  2020  € 35,50
Strakke maar volle rode wijn van barbera druiven. Mooie balans tussen het fruit,  

het hout en de zuren. 

Primitivo di Manduria Cantina Sava Ritardatario Puglia 2021 € 38,50
Fruitige neus van rode kersen, bramen, bosbes en aardbeien. Maar in de smaak 

stevige aroma’s wat samen met de tannines een stevige afdronk waar maakt. 

Pèppoli Chianti Classico Antinori Toscane 2021 € 48,50
Heerlijke fruitige, elegante, goede gestructureerde wijn. Veel donker fruit,  

goede zuren en een mooie zachte afdronk.

Langhe Rosso ‘Sciulun’ Franco Conterno Piemonte 2018 € 51,00
Volle ronde wijn gemaakt van nebbiolo, barbera en merlot. Diep rood van 

kleur en een lange afdronk.

Barbaresco Montestefano La Ca’Növa Piemonte 18/19 € 52,00
100% nebbiolo, volle fruitige en kruidige wijn met elegantie.
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Zweigelt Kieselstein Weingut Claus Preisinger Burgenland   2019  € 36,50
100% gemaakt van zweigelt. Fruitrijk, stevig en vol. Het kersenfruit overheerst  

en het lichte houtgebruik levert een zeer plezierige wijn op.

Schlosskellerei Gobelsburg Cuvée Bertrand Gobelsburg Kamptal  15/17 € 49,50
Blend van pinot noir, st. laurent en zweigelt. Een mooi evenwicht tussen kruidigheid, 

rood fruit en plezierige tannines in de finale van deze wijn.

Biking Leib & Seele Weingut Bergdolt-Reif & Nett Pfalz 2019 € 27,50
Gemaakt van cabernet sauvignon, dornfelder en merlot is krachtig maar 

is fruitig met weinig tannine. Tikje zoet, maakt lichaam en ziel zijn blij!

Pinot Noir Wagner Stempel Rheinessen   2020 € 36,50
Lichte en vrolijke pinot noir met aardbeien en bloemen. Beetje romig met fijne zuren 

en tannine.

Frühburgunder trocken Burggarten Ahr  2018 € 44,50
Zeer volle, robijnrode Frühburgunder met zachte fruitaroma’s, donkere bessen  

en een fijne tanninestructuur.

Cuvée Rouge Rimuss-Strada Schaffhausen 2020 € 49,50
Fijne assemblage van pinot noir, dornfelder en merlot. Dieprood, aroma’s van  

kruiden en chocolade. Sappig, elegant met mooie tannines en een lange afdronk.

Cabernet Franc ‘Reservado’ Fabre Montmayou Mendoza 2021 € 34,50
Donkerrood. In de smaak een lekkere bite, bijna romig in de mond, veel rijp rood  

fruit en wat chocolade en cacao. Elegante houtlagering met voldoende frisheid. 

Lote Negro Bodega Norton Mendoza 2016 € 64,50
De wijn is vol en robuust. De malbec en cabernet franc; een perfect huwelijk,  

vol Argentijnse passie. 

Kumusha Pinotage Kumusha Wines Stellenbosch 2020 € 41,50
Deze pinotage is een fraaie wijn met diepte en balans. Aroma’s van kersen en moerbeien. 

Tonen van rijpe pruimen en hints van kruiden in de mond, hartige afdronk. 

Brazin Zinfandel Lodi Californië 2019 €  53,50
Deze zinfandel is vol, sappig en kruidig met mooie zuren, zachte tannines en 

met een portachtige dikheid.

Argentinië

Zuid-Afrika
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