witte wijnen
Pinot Blanc

€24,50

Domaine Théo Cattin, Cuvée de L’Ours Noir, Alsace
( Deze wijn is ook per glas te verkrijgen )
Een fijne frisdroge fruitige wijn, welke zich uitstekend presenteert bij schaal en schelpdieren, vis en salades- groentegerechten.

Riesling
Domaine Joseph Cattin, Médaille d’or, Alsace
Deze wijn is de Keizer van de Elzas, droog met frisse, rinse smaak.
In combinatie met oesters, kreeft, gevogelte en wit vlees een
verademing.

€27,50

Pinot Gris

€29

Domaine Joseph Cattin, Médaille d’or, Alsace
Soepele, droge aromatische wijn. Zeer goed te combineren met
sterk smakende of kruidige (oosterse) gerechten, met volle sauzen,
wit vlees, en gevogelte.

Gewürztraminer

€29,50

Domaine Joseph Cattin, Médaille d’or, Alsace
Frisse kruidige wijn, heerlijk bij gekruide gerechten en zachte
sterke kazen.

Sauvignon Blanc Resplandy

€24,50

Languedoc, vin de Pays d’Oc
(deze wijn is ook per glas te verkrijgen)
100 % Sauvignon Blanc. Fruitige frisse wijn met zachte zuren en aroma’s van
groene appel en kruisbessen.
Heerlijk als apéritief, bij salade, vis, zeevruchten en gevogelte.

Chardonnay

€24,50

Saint Martin Reserve, vin de Pays d’Oc

(Deze wijn is ook per glas te verkrijgen)
100% Chardonnay. Fruitig met hints van citrus, ananas en perzik. Een zachte
ronde smaak met tonen van perzik en hazelnoten.
Lekker in combinatie met vis, kip, salades en lichte kazen . Ook uitstekend als
aperitief.

Sancerre

€38,50

domaine du Colombier, Roger Neveu & Fils, Frankrijk
Helder geelgroen. Rijpe, rijke geur vol citrus en tropische weelde (lychee,
passievrucht en ananas) en ondersteund door frisse kiezel. De smaak is van
hetzelfde rijke kaliber. Strak en mineralig met grote diepte en met een
weelderig vette, exotische bovenlaag van zoete passievrucht, kruisbes en
golden delicious appel. Heerlijke, complete, volle Sancerre met crunch,
mineralen en fijne zuren.

Pouilly Fumé Harmonie

€38,50

domaine Chatelain, Saint Andelain, Frankrijk
De wijn heeft een helder, sprankelende en bleekgele kleur. Het is een kruidige,
geparfumeerde wijn, die zijn ‘vuursteen’ – smaak krijgt door de typische
bodemgesteldheid. De Pouilly-Fumé van Jean-Claude Chatelain heeft een
levendig parfum met fruit en specerijen. De wijn is zeer levendig, rijk en heeft
een lange afdronk. Mooie, klassieke gastronomische witte wijn, gemaakt van
de Sauvignondruif. Heldere, sprankelende, bleekgele kleur. Het is een kruidige,
geparfumeerde wijn, die zijn smaak van 'vuursteen' ontleent aan de typische

bodemgesteldheid ter plaatse: de wijnstokken lijken te groeien op een bed van
grote vuurstenen en kiezels, en halen veel minerale sedimenten uit de bodem.
Prachtig! De Pouilly-Fumé van Jean-Claude Chatelain heeft een levendig
parfum met fruit en specerijen. De wijn is crispy, clean en rijk aan mineralen;
lange afdronk.

Chablis

€45

Joseph Drouhin, Beaune, Frankrijk
De Chablis heeft een bleekgele kleur met een groene weerschijn. De fruitige,
geurige neus doet denken aan mint en soms citroengras. Het is een
karakteristieke Chablis met een subtiele afdronk. Joseph Drouhin bezit maar
liefst 40 hectare wijngaard in Chablis. De druiven voor Drouhin Chablis AC
worden geperst in de eigen 'winery' in Chablis. Hierna wordt het sap naar de
kelders onder Beaune centre ville gebracht. De most fermenteert in
temperatuur gecontroleerde RVS cuves. Na 7 tot 8 maanden rijping op staal
wordt de wijn gebotteld.

Pouilly Fuissé

€54,50

Joseph Drouhin, Beaune, Frankrijk
De wijn is rijk van smaak, iets mineralig en met een mooie frisheid. Florale
aroma's, tikkeltje nootachtig. Lange verfrissende afdronk! Pouilly Fuissé ligt in
de Bourgogne, onder de plaats Macon. De steile wijngaarden liggen op een
hoogte van 250m. tot 350m. Vaak, maar niet altijd, op het oost-zuidoosten. De
enige druivensoort die hier groeit is de Chardonnay. De opbrengst per hectare
is laag, om zo het terroir in de wijn optimaal naar voren te laten komen. De
druiven worden heel zachtjes geperst met respect voor de aanwezige
fruitzuren. De wijn rijpt gedeeltelijk in roestvrij stalen tanks en gedeeltelijk in
houten vaatjes, voor een periode van 6 tot 8 maanden. Malolactische gisting
zorgt ervoor dat de aanwezige appelzuren worden omgezet in melkzuren,
waardoor de wijn milder wordt.

Meursault "les Criots"

€90

domaine Buisson Battault, Meursault, Frankrijk
Domaine Buisson-Battault is 7 ha. groot. Eigenaar is François Buisson en hij
bezit naast de climats in Meursault ook enkele percelen in Pommard en
Beaune. Het gebruik van nieuw hout is hier niet echt ingevoerd en is voor
alle premier crus gemaximeerd tot 25% van het vaten bestand. Ondanks de
charmante eenvoud van François Buisson worden de wijnen hoog
gewaardeerd in de internationale wijnpers. De wijn heeft een
hartveroverend parfum vol milde weelde en een geprononceerd, bevallige,
`charmante´ smaak die op kruidige wijze blijft hangen. Buitengewoon
complexe wijn, levendig en puur.

Viognier Tormenta

€29,50

Miguel Torres, Central valley, Chili
De biologische viognierdruiven worden op traditionele wijze verwerkt. De wijn
heeft geen houtlagering gehad. Het resultaat is een fonkelende wijn met in de
geur en smaak bloemige tonen en de aroma's van exotisch fruit. Een pure wijn
met een volle, frisse, zachte afdronk.

rosé wijnen
Provence Carte Noir

€28,50

Les Mâitres Vignerons, Saint Tropez, Frankrijk
Licht roze van kleur met reflecties van messing. Heerlijk geurend naar bloemen
en klein rood fruit, droge, sappige, verkwikkende en fruitige smaak. Elegant en
fris. Niet voor niets de favoriete rosé van wijnschrijver Gert Crum, die altijd
spreekt over 'een van de beste rosé's van Zuid-Frankrijk'... Les Maîtres
Vignerons - een soort gilde van 'meester wijnbouwers' - produceren erg goede
wijnen in de Provence, die voor een deel worden gebotteld op elegante, lange
flessen, de 'bouteille tropézienne', onder het label 'Carte Noire' (Black Label).
De Rosé wordt gevinifieerd onder lage temperatuur, met een korte maceratie,
de zogenaamde 'saignée methode'. Hierdoor verkrijgt de wijn zijn innemende
oranjeroze kleur.

Resplandy Syrah Rosé

€24,50

Languedoc, vin de Pays d’Oc
(Deze wijn is ook per glas te verkrijgen)
Bouquet van jong rood fruit zoals aardbeien en rode bessen.
Uitzonderlijk fris met tonen van frambozen en een licht pepertje.
Soepele afdronk en droog met lichte kruiden.

Aperitief, salade, vis en zachte kazen.

rode wijnen
Cabernet & Merlot Folenvie

€24,50

Vin de Pays de l'Aude, Frankrijk
(Deze wijn is ook per glas te verkrijgen)
Rondborstige rode wijn op basis van cabernet sauvignon en merlot. Een intens
granaatrode wijn met een aroma van gerijpt rood fruit en kruidige tonen. De
smaak is vol met zachte tannines. De afdronk, vol aroma´s van fruit, is lang.
Deze blend van cabernet met merlot is een typische wijn uit de l´Aude.

Chateau La Couronne

€45

Saint Emilion Grand Cru, MdC., Frankrijk
Een echte pure Saint-Emilion met een diepe levendige rode kleur en een open
fruitige neus. Een toegankelijke, fruitige wijn, zacht en makkelijk te drinken.
Men proeft zwart fruit en de wijn bezit complexiteit en spanning. Aangenaam,
rijp en nobel met een lange afdronk. Een zeer klassieke Bordeaux. Château La
Couronne is een van de befaamde verworvenheden van Mähler-Besse. Echt een
klassieker. De vinificatie geschiedt op traditionele wijze, met een lange
maceratie op 18 graden, gedurende 21 dagen. Hierna volgt rijping op (60%
nieuwe) Franse eikenhouten vaten.

Château Haut-Beauséjour

€57,50

Saint-Estéphe, Cru Bourgeois, MdC., Frankrijk
Saint-Estèphe is een van de zes gemeente appellations van Bordeaux, uit de
Haut-Medoc. Deze streek staat bekend om zijn krachtige, volle en pure
wijnen. Dat geldt zeker ook voor deze Haut- Beausejour.
Deze wijn bestaat voor 48% uit Cabernet Sauvignon, welke voor de rijpe
tannines en grote dichtheid, 47% wordt ingevuld door de Merlot, welke voor
de intense kleur en rondheid van de wijn zorgt, het kleine aandeel Cabernet
Franc geeft wat kruidigs, de Petit Verdot wat bloemigs.
De wijn is aromatisch, rijp en vol, met afgeronde tannines, wat maakt dat
deze wijn, vroeg voor zijn herkomstgebied, al mooi op dronk is. Een klassebordeaux.

Côtes du Rhône

€28,50

E. Guigal, Ampius, Frankrijk
Smaak is vol, zacht, elegant, tikje kruidig en breed. Het is een rijpe, ronde wijn
met soepele tannines. Guigal's rode basiswijn is een blend van Syrah and
Grenache, Mourvèdre en andere rassen, afhankelijk van het oogstjaar. Een fullbodied wijn, visitekaartje van een van de beste wijnmakers van Frankrijk.
Naast een rijkgeschakeerd pallet aroma's en smaken is deze wijn fluweelzacht.

Rioja Crianza

€28,50

Marques de Riscal, Elciego, Spanje
Een frisse, fruitige wijn met een mooie start die doet denken aan rode bessen,
vermengd met de kokos en vanille aroma's van lagering op eikenhout. Vol en
soepel met een lange afdronk. Een wijn met een karakter dat de kwaliteit van
de druiven weerspiegelt. De Marqués de Arienzo Crianza van Bodegas
Herederos del Marqués de Riscal, is gemaakt van een selectie van de beste
Tempranillo, Mazuelo en Graciano druiven. De wijngaarden zijn gelegen in
Laguardia en Elciego. De druiven bereiken de wijnmakerij op het optimale punt
van rijpheid en ondergaan daarna de alcoholische en malolactische gisting in
roestvrij stalen vaten, met zeer strenge controle van de temperatuur tijdens
deze processen. Nadat de gisting voltooid is rijpt de wijn gedurende 18
maanden in Amerikaans eikenhouten vaten, gevolgd door verdere oudering en
de afronding in de fles.

Cabernet Sauvignon Reserva

€27,50

Santa Digna, Central Valley, Chili
Het bevoorrechte klimaat van de Chileense Central Valley laat de kenmerken
van de Cabernet Sauvignon druif, de koning van de rode variëteiten, het best
tot zijn recht komen. Het is een wijn met een dieprode kleur en een intens,
rond en zeer fruitig aroma. De smaak heeft een prachtige structuur fluweelachtig, vlezig, met een elegante body. Zijn zachte, fijne tannines,
afkomstig van lagering op nieuw eikenhout, verzekeren hem van een lange
ontwikkeling op fles.

CHAMPAGNE EN CAVA
( mousserend)

Champagne De Castellane, Brut (75cl)

€70

Parelende mousse, mooi elegante frisse stijl Champagne.
Verfijnde smaak met tonen van zacht fruit en licht vanille.
40% Chardonnay, 30% Pinot Noir en 30% Pinot Meunier

Cava Artelatino, Brut (75cl)
Levendige smaak. Goede structuur in de mond.
Makkelijk te drinken met een frisse afdronk.

€30

