WITTE WIJNEN PER FLES
Ramon Bilbao, Verdejo
DO Rueda – Spanje - Verdejo

35,-

Ellermann-Spiegel, Riesling trocken
QbA Pfalz – Pfalz – Duitsland – Riesling
Riesling met delicate perzik- en citrustonen. Zeer sappig met fijne, verfrissende zuren.

36

Nautilus Twin Islands, Sauvignon blanc
Marlborough – Nieuw-Zeeland – Sauvignon Blanc
Een echte biologische Sauvigon blanc vol tropisch fruit.

37,-

Salentein Barrel Selection Chardonnay
38,Alto Valle de Uco - Mendoza – Argentinië – Chardonnay
Een zonnige, stralende en goudgele Chardonnay. Elegant en romig. Aroma van vanille, honing,
caramel en tropisch fruit.
Masca del Tacco Fiano l’Uetta
38,IGT Puglia – Italië – Fiano
Lichtgele wijn met intense smaak ol mondgevoel, gecombineerd met bloemige aromatische tonen.
Heerlijke smaken van wit fruit, peer, hazelnoot en honing.
L’Avenir Provenance Chenin blanc
40,WO Stellenbosch – Zuid-Afrika – Chenin Blanc
Volle smaak, met rijke tonen van rijpe ananas, sappige peer en meloen. Daarnaast honing en
geroosterde amandelen afkomstig van gedeeltelijke fermentatie in eikenhouten vaten.
Muré Pierre Sèches pinot gris
41,AC Alsace – Frankrijk – Pinot gris
De stevige, ronde en krachtige smaak bezit heerlijk fruit. In de afdronk een lichte kruidigheid.
Mar de Frades Albariño Atlántico
DO Rias Baixas – Spanje – Albariño
Sappige bleekgele wijn met bloemen en citrus in de geur en gebalanceerde zuren.

42,-

Sancerre, Château de Thauvenay
AC Sancerre – Loire – Frankrijk – Sauvignin blanc
Intense, elegante wijn met bloemigheid en citrus in de smaak en geur van tropisch fruit.
Een echte klassieke Sancerre.

49,-

Chablis, Domaine Chanson
55,AC Chablis – Bourgogne – Frankrijk - Chardonnay
Frisse wijn met mineralen en citrus in de neus en een lange frisse afdronk met voldoende fruit.

RODE WIJNEN PER FLES
Ellermann-Spiegel, Spätburgunder
QbA Pfalz – Pfalz – Duitsland – Pinot Noir
Sappige pinot noir met mooie kruidigheid en rood fruit met een zoetje en zachte tannine.

35,-

Frescobaldi Castiglioni Chianti
Toscane – Italië – 90% Sangiovese – 10% Merlot
Een volle rode wijn met tonen van rijp fruit als bosbessen en kersen. Licht peperig.

38,-

Salentein Merlot barrel selection
Valle de Uco – Mendoza – Argentinië - Merlot
Een fraaie, robijnrode Merlot met aroma's van rood fruit, kruiden en cederhout.
Fluweelzacht, met een mooie structuur, een perfecte balans en een heerlijke afdronk.

38,-

Errázuriz Max Reserva Shiraz
Aconcagua Valley - Chili - Syrah
Aroma’s van rood en zwart fruit en kruidige mooie afdronk met iets kaneel en caramel.

38,-

Farina Valpolicella Ripasso Classico
DOC Valpolicella Ripasso Classico Superiore - Veneto - Italië
Ripasso staat voor de unieke vinificatie van de vergistingsresten van de Amarone
in combinatie met een cepage van Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Oseleta.
Dit resulteert in een mond vol fruit en kruiden.

38,-

Yalumba, The Scribbler, Cabernet-Shiraz
42,Barossa Valley – Zuid-Australië – Cabernet Sauvignon - Syrah
Frisse energieke wijn met tonen van rode bes en bloemen. In de smaak frisse tonen van fruit
stuivende tannines en vanille in de afdronk.
Kendall Jackson Vintner’s Reserve Zinfandel
Mendocino County – Californië – USA – Zinfandel
Het prototype van een Zinfandel! Rustieke wijn met aroma’s van pruimen en donker fruit.
Stevige tannine en een lange afdronk.

45,-

Ramon Bilbao Rioja Classics Gran Reserva
55,Rioja – Spanje – 90% Tempranillo
30 maanden op hout gelegen, maar toch een frisse wijn met aangename zuren en vol met rood fruit.
Pyros single vineyard malbec
55,Pedernal Valley – Mendoza – Argentinië – Malbec
Prachtige, elegante rode wijn. Intense geuren van zwart fruit, tabak, leer en duidelijke houtaroma's.
Vol en intens van smaak met zwarte bessen, kruiden, vanille en peper.
Farina Amarone Classico della Valpolicella
DOCG Amarone della Valpolicella Classico – Veneto – Italië
Mooie volle diep rode wijn gemaakt van gedeeltelijk ingedroogde druiven, waardoor
het specifieke karakter ontstaat waarin veel rood fruit, dadel en vijg is te herkennen.

59,-

