Huiswijnen
Wit

La Grangette le Haut Marsanne

Glas

Fles

4,50

23,50

Marsanne / Languedoc-Roussillon, Frankrijk
Gevinivieerd door een Australische Oenologe! Bloemige en fruitige aroma’s,
volle en elegante smaak met een perfect evenwicht.

Château La Croix du Duc
Semillon, Muscadelle, Sauvignon / Côtes de Bergerac, Frankrijk
Licht zoete ronde wijn met aroma’s van honing en fruit, gaat mooi
samen met ganzenlever, desserts en blauw-aderige kazen.

Rood

Vin Divin rouge
Merlot, Cabernet Sauvignon / Pays D’Oc
Aangenaam boeket van frambozen en bosbessen. Aangename en
sappige afdronk . Lekker bij vleesgerechten of om gewoon van te genieten.

Rosé

Meliac Rose
Grenache, Carignan / Vin Pays D*Oc, Frankijk
Fraaie roze getinte wijn met veel frisheid en vers rood fruit
in de geur en een volle ,aromatische smaak met lengte.

Champagne
Piper Heidsieck Brut

69,50

Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay

Charles Pougeoise Premier Cru

67,00

Chardonnay

Mousserende wijnen
Prosecco Pionono Treviso Brut, Le Manzane, Italie
Cava Celebrandum Brut Nature
Cava Celebrandum Rosado

7,50
6,50

29,75
25,00
27,00

Dicht bij………

Fles

Witte wijnen
Apostelhoeve Maastricht Cuvée XII

29,50

Pinot Gris, Muller Thurgau, Auxerrois / Apostelhoeve, Maastricht
In de geur war zacht tropisch fruit zoals abrikozen, vijgen en een vleugje
peer. Lichte kruidige smaak met een zachte afronding.

Apostelhoeve Maastricht Auxerrois

28,50

Auxerrois / Apostelhoeve, Maastricht
Nuances van sappig, wit fruit-vooral rijpe appel en peer- met een
klein zoetje. en zachte zuren.

Elzas
Witte wijnen
Pinot Blanc

25,50

Leon Baur, Eguisheim
Wijn met een mooie heldere kleur, fruitig en vol. Leent zich bij
uitstek als aperitiefwijn en bij schaaldieren.

Gewurztraminer

29,50

Leon Baur, Eguisheim
Deze wijn heeft een goudgele kleur, aroma’s van rijp exotisch fruit
(lychee en perzik), mooie balans tussen zoet en kruidigheid.

Riesling

29,50

Leon Baur, Eguisheim
Schitterende Riesling met expressieve aroma’s en een overdaad van
fruit zoals citrusvruchten. Rijk en pittig mondgevoel.

Rode wijn
Pinot Noir

31,50

Leon Baur, Eguisheim
Lichte rode wijn met een belegen smaak, laat zich ook licht gekoeld
heel goed smaken.

Madiran / Zuid-Westen
Witte wijn

Gros Manseng/Sauvignon Blanc Alain Brumont

24,50

Gros Manseng, Sauvignon Blanc / Alain Brumont, Madiran
Zeer elegante wijn met een rond maar toch fris karakter, plezierig.

Villa Grand Cap / Lionel Osmin
Gros Manseng, Colombard, Sauvignon
Uit het glas stuivende aroma’s van witte bloesems, gekonfijte citrus en vers
gesneden ananas. De begeleider bij onze schaaldieren !

24,50

Languedoc-Roussillon

Fles

Witte wijnen
Guffens Marsanne

24,50

Marsanne / Domaine Guffens aux Tourettes
Wijn met typische Marsanne aroma's: pruimen, ananas en karamel
toetsen.

Guffens Au Sud Classic Blanc

36,50

Marsanne, Roussanne / Domaine Guffens aux Tourettes
Deze wijn glijdtals het ware binnen met zijn fluwelen structuur en
goede body.

Rode wijn
Domaine Fontareche Syrah

24,50

Nadrukkelijke aroma’s van rijp rood fruit en kruiden (peper).

Bourgogne
Witte wijnen
Saint Veran AC

38,00

Chardonnay / Denis Dutron, Maconnais
heldere en lichtgele kleur, bloemige en fruitige aroma’s, die doen aan
exotisch fruit. Mooie combinatie met botersauzen, wit vlees en gevogelte.

Bourgogne chardonnay

38,00

Chardonnay / Domaine Michel Juillot, Bourgogne
Mooie heldere goudgele kleur. Frisse neus, soepel en vol, nootachtige
aroma’s met hints van boter en room. Strak in de mond, goed in evenwicht.
Klassieke Bourgogne!

Rode wijnen
Bourgogne Pinot Noir
Pinot Noir / Domaine Vincent Dureuil Janthial, Bourgogne
Expressieve aroma’s van rood fruit (kersen) en een lichte houttoets. Subtiele
smaak, enorme finesse, loepzuivere afdronk. Bij wild en gevogelte.

36,50

Bordeaux

Fles

Witte wijnen
Château Au Lion Beaulieu Blanc

24,50

Sauvignon Blanc, Semillon
Château Lion Beaulieu, Bordeaux
Passievrucht, appel, citrusvruchten en perzik. Satijnen textuur met
een langdurige en sappige finale.

Rode wijnen
Lalande de Pomerol

51,50

Merlot, Cabernet Franc / Château Bertineau Saint Vincent
Afkomstig van een goede terroir. Gemaakt door de meest gevraagde
wijnmaker ter wereld “Michel Rolland”. 89 punten Parker

Lussac Saint Emilion

29,50

Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc / Chateau Haut Jamard
Wijn met een intens rode kleur, accenten van rood fruit en kruiden,
vlezig in de mond met zachte tannines.

Medoc

25,50

Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot/ Grands Cedres Chateau Sipean
Zeer evenwichtig met een diepe intense kleur, complexe neus van
kruiden en een lichte rook smaak, tannine zijn goed in evenwicht.

Cotes du Rhone
Rode wijnen
Vacqueyras

36,50

Grenache, Syrah, Mourvedre / Domaine de Montvac Arabesque
Wijn met een rijk en complex boeket van fruit en kruiden, waarbij
het fruit, de alcohol en zachte tannine compleet met elkaar
verweven zijn. Uitstekend bij haar- , veder- en grootwild en lekker
bij harde kazen. Top 100 best wines

Chateau de Nages Vieilles Vignes
Grenache, Syrah, Mourvedre / Château de Nages, Costieres de Nimes
Ingetogen geur, duidelijk streek/terroir getypeerd, kruidige aanzet,
veel peper en specerijen, mokka, diep en krachtig, vol en rijp.

33,50

Gigondas cuvée tradition

47,50

Grenache, Syrah / Cotes du Rhone, Domaine des Espiers
Duidelijke aroma’s van rijp rood fruit, kruiden, peper en een vleugje
vanille. Stevige smaak met een heel mooi evenwicht tussen alcohol
en fruit. Mooie begeleider bij onze wildgerechten. 6 maanden eik.

Loire

Fles

Witte wijnen
Pouilly-Fumé “Tradition”

42,50

Sauvignon / Domaine Serge Dagueneau et Filles
Droge witte wijn met fruitige (passievrucht en citrus), gerookte
(vuursteen) en florale (buxus en bloemen) aroma’s. Top Pouilly-Fumé!

Muscadet de Sevre et Maine sur Lie

24,50

Melon de Bourgogne / Les grands clos du Moulin du Pé
Licht fonkelende kleur, zeer mineralig met een fruitige neus en
een pittige afdronk, de ideale begeleider van schaal en schelpdieren.

Touraine

24,50

Sauvignon / Domaine Gibault, Noyers sur Cher
Sauvignon met een zeer expressief karakter, tonen van kruiden
en vuursteen, heel zuiver gemaakt. Goede begeleider van lichte
vleesgerechten en jonge geitenkaas.

Rode wijnen
Chinon

38,50

Cabernet Franc / Chateau de Goulaine
Deze wijn wordt gemaakt met 100% Cabernet Franc, de kleur is
helder rood, de smaak heeft veel rood fruit vooral kersen in zich,
wijn met een stevige structuur.

Cotes de provence

Fles

Racine Rosé Provence

26,50

Cinsault, Grenache, Syrah
Genereus en vol in de mond met een mooie lengte en subtiele frisse en
kruidige toetsen. Een complexe doch elegante rosé.
Toprosé van het huis Bruno Lafon, Super bij schaaldieren.

Spanje

Fles

Witte wijnen
Rias Baixas DO

37,00

Albarinho / Viñas do Torroxal, Galicia
Lichtgele kleur met een zweem van groen. Aroma’s van perzik,
abrikoos, mispel en lindebloesem. Mooie mondvulling van rijp fruit
met een verfrissende afdronk. 90 punten Parker.

La Almendrera Verdejo

26,00

Verdejo / Bodegas Eylo, Rueda Castilla Y Léon
In de mond is de wijn fris en elegant met een mooie structuur. De wijn is
aromatisch en complex met een mooie afdronk. Perfect bij onze
visgerechten.

Rioja Heredat de Aduna Blanco

26,00

Viura/ Bodegas Herdeat de Aduna, Rioja
Citroengele kleur met aroma’s van citroen, appel en bloemen.
Frisse wijn in de mond, met smaken van citrus en appel.

Rode wijnen
Ribera Del Duero Barrica Ébano

34,50

Tempranillo / Bodega Martin Berdugo, Duero
Dieprode wijn met rood fruit en primaire aroma’s, intens met een
toets van eikenhout.

Rioja Alaveza

24,50

Tempranillo / Heredat de Aduna
Mooie robijnrode kleur. Intense neus van noten en rood fruit.
Intense smaak van rood fruit met een mooie afdronk.

Rioja Crianza
Tempranillo / Heredat de Aduna
Complexe neus van rijp rood fruit, houttonen en aroma’s van tabak.
Zeer plezierige afdronk met een lange afdronk.

31,50

Italië

Fles

Pinot Grigio Castel Firmian

28,50

Witte wijnen

Pinot Grigio / Trentino, Veneto
Goudgele kleur, in de geur aangenaam fris en fruitig met een
bloemig en licht kruidig accent. Zacht met een elegant botertje.

Colpasso Grillo

24,50

Grillo / Sicilië
In de neus subtiele aroma's van florale aroma's. Droge wijn met
aroma's van citrus, perzik en lychee vruchten. Pittig en aangenaam.

Rode wijnen
Colpasso Nero D’Avola

25,50

Nero D’Avola / Sicilië
Nummer 1 van de blauwe druiven in Sicilië. Diepe, paars-rode kleur.
Intense neus van zwarte peper en kruiden. Aroma’s van bosfruit.

Rosso di Montalcino DOC

58,00

Sangiovese / Poggio Antico, Toscane
Deze wijn heeft een mooie kleur met levendige aroma’s van rijp
fruit en bessen. De smaak is overweldigend en met een grote finesse.

Tempio di Giano Salento

26,50

Negroamaro / Azienda Agricolo Vertrere, Puglia
Complex boeket dat rijk is aan fruit met een beetje kruiden.
Lang aanhoudende afdronk met goed versmolten tannine.

Chianti Classico DOCG
Sangiovese / Villa Masti, Toscana
Op basis van Sangiovese is deze wijn een heerlijke Chianti. Rijk aan
kleur en structuur maar vooral ook zeer elegant. Mooie afdronk.

26,50

Duitsland

Witte wijnen
Riesling

24,50

Riesling / Weingut Wambsganss, Pfalz
Expressieve aroma’s van bloemen en mineralen met de typische Lichte
petroleumtoets. Volle fruitige smaak, finesse en een aangename afdronk.

Grauburgunder

24,50

Grauburgunder / Weingut Wambsganss, Pfalz
Krachtige maar in de afdronk aangenaam zachte witte wijn. Deze
Grauburgunder is Ideaal bij wit vlees of een stevige salade.

Oostenrijk
Witte wijn
Gruner Veltliner Weingut Kolkmann
Gruner Veltliner / Wagram, Oostenrijk
Lichte fruitige en verfrissende droge wijn, in de neus vinden wij
peper en citrus terug. Om jong te drinken.

31,50

Verder weg………

Fles

Witte wijnen
Casa Silva sauvignon Blanc

25,50

Sauvignon / Chili
In de neus frisse aroma's van tropisch fruit. Verfrissend in de mond,
mooi gebalanceerd met hinten van mango, kiwi en roze grapefruit.

Chardonnay Reserva

26,50

Chardonnay / Bodegas del Fin del Mundo, Patagonië, Argentinië
Deze wijn heeft een strogele kleur, tropisch fruit met accenten van
honing en vanille, fruitige wijn met aangename zuren.

Carmen Classic Chardonnay

30,00

Chardonnay / Carmen, Valle Cassablanca, Chili
Diep goudgeel, een vleugje vanille, heerlijk boterig en rijk, met wat
citrusfruit. Een volle en krachtige smaak, mooi in balans.

Casa Silva Chardonnay

25,50

Chardonnay / Chili
Aantrekkelijk aroma met aangename hinten van boter en tropisch
fruit. Dit mooi in balans met eikenhout. Verfrissend en exotisch.

Rode wijnen
Newen Malbec

24,50

Malbec / Bodegas del Fin del Mundo, Patagonië, Argentinië
Robijnrode kleur met purperen tinten, kruidig aroma met tonen van
koffie, vol en rond, gaat goed samen met (gegrild) rood vlees.

Newen Pinot Noir

24,50

Pinot Noir / Bodegas del Fin del Mundo, Patagonië, Argentinië
Wijn met een dieprode kleur, volle smaak met afgeronde tannine en
accenten van rijp rood fruit.

Casa Silva Carmenere
Carmenere / Chili
Rijp zwart fruit, w a t l a u r i e r e n m i ld e r o os t er t o n e n . E e n
vlees-en wildbegeleider om voor te vallen.

25,50

Dessertwijnen & Port
Dessertwijnen & Port

Glas

Fles

Glas

Fles

6,50

32,00

6,00

30,00

6,00

30,00

Wit

Moscato D’Asti Luminé
Moscato / Ca’d’Gal,Valdivilla
Friszoete, lichtparelende wijn met een bloemig karakter en geuren
van exotisch fruit.

Villa Chambre D’Amour / Lionel Osmin
Gros Manseng , Sauvignon
Explosieve aroma’s van citrusvruchten en exotisch fruit met een vleugje ananas en
vanille (door de zonovergten Gros Manseng). Dat tikje zoet met een uitgekiende
balans tussen zoet en zuur. Chambre D’Amour is een strand bij Anglet.

Viognier Gourmand
Viognier / Chateau de Nages, Costieres de Nimes
Expressieve en aromatische aroma’s van perzik, abrikoos en vanille.
Mollige aanzet in de mond met een heerlijke afdronk. Geschikt als aperitief.

Port0 D’Azenha White

6,00

Deze porto is lichtgeel van kleur en heeft fijne en delicate aroma’s. In de mond is
hij fris en mooi evenwichtig met een schitterende afdronk.

Rood
Port0 D’Azenha Tawny

6,00

Pittige jonge, robijnrode portwijn, tranend in het glas. Heerlijk jong
fruit, fraai samengesmolten met de zachte tannine.

Late Bottled Vintage Port 2009, Portal D’Azenha

6,50

Quinta do Noval, Portugal
Robijnrode portwijn met mooie tranen in het glas. Mooie afgeronde
smaak met soepele tannine, lekker bij kazen en bij pure chocolade.

Maury Serre Romani
Mas Amiel, Maury
Dieprood van kleur met paarse tinten. Aroma’s van vijgen.
Droog gegrild fruit en cacaopoeder, een goede begeleider van pure
chocolade en desserts met rijp rood fruit, wordt gekoeld geserveerd.

6,00

