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ANNA DE CODORNÍU BLANC DES BLANCS RESERVA PICCOLO   9.50
LAND: SPANJE | STREEK: PENEDÈS
DRUIVEN: CHARDONNAY | MACABEO | PARELLADA | XARELLO
Uit deze piccolo haalt u ongeveer twee glazen cava met een schitterende goudgele kleur. 
De wijn onthult tonen van jasmijn, sinaasappelbloesem, limoen en kruisbes

MISTINGUETT CAVA BRUT MISTINGUETT          29  
LAND: SPANJE | STREEK: PENEDÈS
DRUIVEN: MACABEO | PARELLADA | XARELLO
Een licht strogele wijn met een levendige mousse. In de neus aroma’s van rijpe 
appel en peer met heerlijke ondertonen van brioche en een lange opwekkende afdronk.

FERRARI MAXIMUM            55
LAND: ITALIË | STREEK: TRENTO
DRUIVEN: CHARDONNAY
Niet alleen een sensatie voor de neus, maar neem een slok van de Ferrari en je 
zal steil achterover slaan. Je proeft fantastisch wit fruit zoals peer, perzik en citrus. 
Een getoaste mousserende wijn met een lang afdruk.

MOËT & CHANDON BRUT                                                                                75
LAND: FRANKRIJK | STREEK: CHAMPAGNE
DRUIVEN: PINOT NOIR | PINOT MINEUR | CHARDONNAY
Heerlijke Brut van ’s werelds meest beroemde Champagnehuis. 
Elegant en fris, met tonen van wit fruit, noten en kruiden. 
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MOËT & CHANDON BRUT ROSÉ                                                                               90
LAND: FRANKRIJK | STREEK: CHAMPAGNE
DRUIVEN: PINOT NOIR | PINOT MINEUR | CHARDONNAY
De rosé champagne van Moët & Chandon is een zuivere champagne. Het is een 
frisse en zomerse champagne mede dankzij de soepele en zuivere smaak van rood fruit.

MOËT & CHANDON IMPÉRIAL ICE        90 
LAND: FRANKRIJK  | STREEK: CHAMPAGNE     MAGNUM  180

DRUIVEN: PINOT NOIR | PINOT MINEUR | CHARDONNAY
De Moët Ice is een zeer smaakvolle, licht zoete Champagne met een verfrissend karakter 
en tonen van gekonfijt fruit en honing. Deze heerlijke bubbel komt het beste tot z’n recht 
als je ‘m ‘on the rocks’ drinkt en er een paar muntblaadjes aan toevoegt.
         
MOET & CHANDON IMPÉRIAL ICE ROSÉ       95
LAND: FRANKRIJK | STREEK: CHAMPAGNE
DRUIVEN: PINOT NOIR | PINOT MINEUR | CHARDONNAY
Zelfs in een groot glas met veel ijs is deze champagne nog vol en rijk. 
In deze Impérial Rosé proef je rode bessen, kersen, cranberry en grenadine.

DOM PÉRIGNON BLANC VINTAGE 2012       275
LAND: FRANKRIJK | STREEK: CHAMPAGNE
DRUIVEN: PINOT NOIR | CHARDONNAY | PINOT NERO
Het geurpallet is vol en gevarieerd. Eerst bloemen, gemengd met fruit. 
Vervolgens meer plantaardige aroma’s en mineralen. Het bouquet is stevig en neemt 
ons mee langs een spoor van poederachtige, witte bloemen en nectarachtige abrikoos.
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CIELO PINOT GRIGIO BLUSH 2021        4.5           24
LAND: ITALIË | STREEK: VENETO

DRUIVEN: PINOT GRIGIO

Zodra je de schroefdop eraf schroeft begint het spektakel. Veel rood fruit zoals 

aardbei, frambozen en besjes, bij het inschenken komt al dit fruit rijkelijk naar voren. 

Op de tong heeft de wijn naast het rode fruit ook het frisse van citrus

BISCARDO ROSAPASSO 2021         6.75    32
LAND: ITALIË | STREEK: VENETO        MAGNUM   64
DRUIVEN: PINOT NERO

In de geur veel licht rood fruit en iets van limoen. In de smaak rood fruit 

zoals besjes, aardbeien en frambozen.

MIP ROSE COLLECTION 2021           45
LAND: FRANKRIJK | STREEK: PROVENCE

DRUIVEN: GRENACHE NOIR, ROLLE, SYRAH

Lichtroze van kleur met een geur-en smaakimpressie van grapefruit, citroen, 

peer en rijpe rode vruchtjes. Daarnaast een subtiele kruidigheid.

  

ROSE WIJNEN
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CIELO PINOT GRIGIO 2021          4.5    24
LAND: ITALIË | STREEK: VENETO

DRUIVEN: PINOT GRIGIO

De smaak van deze Cielo Pinot Grigio is fantastisch, rijp en rond met veel wit fruit. 

In de afdronk heeft hij lichtvoetige tinten van citrus en appel.

VON DER LEYEN (ZOET) 2020        4.5    24
LAND: DUITSLAND | STREEK: NAHE

DRUIVEN: RIESLING, MÜLLER THURGAU

Lichtvoetige, elegante wijn. Lichtzoet en bloemig met aroma’s 

van verse muskaatdruiven en exotisch fruit.

MONTGRAVET SAUVIGNON BLANC 2021       5         25
LAND: FRANKRIJK | STREEK: CÔTES DE CASCOGNE

DRUIVEN: SAUVIGNON BLANC, COLOMBARD 

Deze vegan wijn is helder groengeel van kleur. Intens en fruitig, met heerlijke 

aroma’s van groene appel en grapefruit. De smaak is zeer verfrissend in de mond 

met helder citrusfruit in de lange afdronk.

MÉTAIRIE CHARDONNAY 2020         5.25         26
LAND: FRANKRIJK | STREEK: LANGUEDOC

DRUIVEN: CHARDONNAY 

In de neus aroma’s van bloemen, citrus en pruimen. In de mond zacht en romig 

maar met een verfrissende afdronk.

WITTE WIJNEN X FRIS & FRUITIG
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DUQUESA DE VALLADOLID 2020        5.75    29 
LAND: SPANJE | STREEK: RUEDO

DRUIVEN: VERDEJO    

Een bleke strogele kleur met groene reflecties. In de neus zijn de kruidige aroma’s, zoals hooi en varens, 

dominant met hints van citrus bloesem en mineraliteit.

LETH 2020             32
LAND: OOSTENRIJK | STREEK: KAMPTAL

DRUIVEN: GRÜNER VELTLINER                                            

Aroma’s van groene appel en citrusvruchten karakteriseren het bouquet van 

deze Leth Grüner Veltliner. Deze witte wijn uit het zuiden van Oostenrijk heeft een fris 

en verkwikkend palet, met een mooie stimulerende balans van fruitigheid en zuren. 

De finish bevat nuances van verse kruiden.  

DELAS CÔTES-DE-RHÔNE “SAINT ESPRIT”         32
LAND: FRANKIJK | STREEK: RHÔNE

DRUIVEN: BOURBOLENC, CLAIRETTE, GRENACHE BLANC, VIOGNIER

Witte wijn met een goudgele kleur. In de neus aroma’s van witte bloemen, geel fruit 

en tonen van citrus. De smaak is zacht doch fris.

 

  

WITTE WIJNEN X FRIS & FRUITIG
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BISCARDO OROPASSO 2021        6.75     32
LAND: ITALIË | STREEK: VENETO

DRUIVEN: CHARDONNAY, GARGANEGA 

De wijn heeft een strogele kleur. Delicate aroma’s van bloemige tonen en hints 

van citrusvruchten en gele vruchten. Op het palet fris, mineralig met een goede balans.

HACIENDA EL TERNERO 2017            36
LAND: SPANJE | STREEK: RIOJA

DRUIVEN: VIURA 

In de smaak van deze wijn een explosie van rijp tropisch fruit, afgewisseld 

met een romigheid door de houtlagering. Achter in de mond een subtiele hint van amandel. 

De afdrink is lang en mild.

AOTEAROA, SAUVIGNON BLANC 2021           42
LAND: NIEUW ZEELAND | STREEK: MARLBOROUGH

DRUIVEN: SAUVIGNON BLANC

Een bleek gele kleur in het glas met een lich groene omranding. In de geur een 

stuivend boeket van passievrucht, citrus en een lichte herkenbare geur van vers gemaaid gras. 

KINGS BASTARD, CHARDONNAY, 2016           49
LAND: NIEUW ZEELAND | STREEK: MARLBOROUGH

DRUIVEN: CHARDONNAY 

In de neus rijp fruit, levendige tinten van kruiden en eiken. In de mond een 

elegante wijn, in de mand sappige citrusvruchten en een romige nougat.

 

  

WITTE WIJNEN X VOL & KRACHTIG
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BERNARDUS CHARDONNAY 2019          65
LAND: VERENIGDE STATEN | STREEK: CALIFORNIË

DRUIVEN: CHARDONNAY

De chardonnay van Bernardus heeft een stevig en vol karakter met tonen van boter, 

karamel en toch subtiele frisheid.

RÉGNARD CHABLIS “SAINT PIERRE” 2020         69
LAND: FRANKRIJK | STREEK: BOURGOGNE

DRUIVEN: CHARDONNAY

In het glas een strogele wijn. In de neus heeft de wijn tonen van citrus, 

honing en noten. In de mond is het een soepele en harmonieuze wijn.

   

DE LADOUCETTE POUILLY FUMÉ AOC 2019         75
LAND: FRANKRIJK | STREEK: LOIRE

DRUIVEN: SAUVIGNON BLANC

Voor het oog is de wijn goudgeel en helder. De geur van witte bloemen komt 

direct naar voren met een licht rokerige achtergrond. In de mond fris en krachtig.

 

  

WITTE WIJNEN X VOL & KRACHTIG
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LOUIS JADOT “MERSAULT”  2019          85
LAND: FRANKRIJK | STREEK: CÔTES DE BEAUNE

DRUIVEN: CHARDONNAY

Hier komen van de kalkgrond gemengd met mergel, prachtige chardonnay-druiven 

die vergist worden op hout en daarna 15 maanden ouderen op eiken vaten. Daarna geurt de 

wijn heerlijk naar romige boter, bloemen en honing. Hij is genereus op de tong met volle 

witte fruittonen, kruiden en hazelnoten. Zijn lange elegante afdronk voorspelt een groot 

rijpingspotentieel: tussen 8 tot wel 15 jaar.

ANTINORI VERVARO DELLA SALA 2020         95
LAND: ITALIË | STREEK: UMBRIË 

DRUIVEN: CHARDONNAY

Het glas heeft een heldere strogele kleur met groenachtige reflecties. De neus opent met 

geroosterde tonen en fruitige nuances van citrus en exotisch fruit, met een licht gevoel van boter. 

In de mond is het hartig en fris, met een lange en aanhoudende afdronk. 

Aangenaam onmiddellijk, het heeft een uitstekend evolutionair potentieel.

  

WITTE WIJNEN X STEVIG & UITGESPROKEN
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FONVÈNE ROUGE 2018        4.75    26 
LAND: FRANKRIJK | STREEK: ARDÈCHE
DRUIVEN: MERLOT | SHIRAZ
Een krachtige neus van vanille en zoethout. In de mond soepel en geconcentreerd 
met een goede balans. Mooi versmolten tannines maken het geheel af.

CULEMBORG CAPE RED 2018                                                                           5            25
LAND: ZUID-AFRIKA | STREEK: WEST KAAP
DRUIVEN: CABERNET SAUVIGNON
Sappige geur en vol aroma’s met veel fruittonen van bessen en bramen, 
een heerlijke zwoele avondwijn.

ANTICO FUOCO ROSSO APPASSIMENTO IGT 2020       5.5    27
LAND: ITALIË | STREEK: PUGLIA
DRUIVEN: PRIMITIVO
Antico Fuoco Primitivo heeft een geconcentreerd boeket van zwarte bessen en chocola. 
De zachte tannines en verfijnde smaken zorgen voor een mooie geconcentreerde balans. 
Het fruitige en romige karakter geeft een lange en aangename afdronk.

ZOLLA PRIMITIVO DI MANUDRIA 2020          6    32
LAND: ITALIË | STREEK: PUGLIA
DRUIVEN: PRIMITIVO
De kracht in de geur en smaak is schitterend. Ruik een keer aan het glas en je bent verkocht; 
intense, complexe aroma’s komen je neus tegemoet: kersen, bramen en iets van frambozen. 
Maar ook kruiden, pruimen en hinten van cacao. Na een enkele slok wil je niet meer anders. 
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LAN CRIANZA 2017          6.5      33 
LAND: SPANJE | STREEK: RIOJA
DRUIVEN: TEMPRANILLO
Deze Crianza heeft een intense kersenrode kleur. Smaken van rood fruit, 
aardbei, framboos en cranberry worden vergezeld door vanille en toffee. 

BISCARDO NEROPASSO ROSSO IGT VENETO          7     37
LAND: ITALIË | STREEK: VENETO
DRUIVEN: CORVIN | CABERNET
Deze Biscardo Neropasso heeft een intens robijnrode kleur. In het bouquet kruidig 
met hints van kersen, zwarte kersen en pruimen compote. Fijn en fluwelig op het palet, 
aanhouden met zachte tannine in de afdronk.

VIGNOBLES VELLAS, “LITTLE F*CK”, MALBEC, 2020         39
LAND: FRANKRIJK | STREEK: CAHORS
DRUIVEN: MALBEC
Briljante paarse kleur en met intense, zoete kruiden in de mond in evenwicht met 
tonen van pruimen, cassis, bramen en zwarte kersen. Hij is romig, zacht en rijp in de 
mond met zachte, ronde tannines en een lange zijdeachtige afdronk.

SALENTEIN BARREL SELECTION, MALBEC, 2020        49
LAND: ARGENTINIË | STREEK: MENDOZA
DRUIVEN: MALBEC 
Diep violette kleur met aroma van rijpe pruimen, cacao en vanille. De smaak is intens, 
smaakvol met zeer gul en vlezig zwart fruit, bessen, chocolade, zachte tannines 
en prachtige gerookte tonen van de eikenhouten rijping gedurende 12 maanden.
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INSIGHT, PINOT NOIR, 2017             50
LAND: NIEUW ZEELAND | STREEK: MARLBOROUGH
DRUIVEN: PINOT NOIR
In de geur vind je indrukken van zwart fruit, kruiden, aardse tonen en bloesem. 
De smaak is een sensatie, vol en complex.

AALDERING, SHIRAZ, 2018             55
LAND: ZUID-AFRIK | STREEK: STELLENBOSCH
DRUIVEN: SHIRAZ
Een krachtige en toch elegante Shiraz met aroma’s van zwarte kersen, 
een wit pepertje en kruidnagel. Een zeer rijke en voile smaakstructuur die een stuk 
wild fantastisch tot zijn recht laat komen.

AALDERING, PINOTAGE, 2019             55
LAND: ZUID-AFRIKA | STREEK: STELLENBOSCH
DRUIVEN: PINOTAGE 
Rijk aan aroma’s van framboos, donkere kersen, granaatappel, een vleugje vanille 
en ondertoon van mokka. Vol van structuur met een lange afdronk. 
Één van Zuid-Afrika’s mooiste Pinotages
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VILLA LORÈN AMARONE DELLA VALPLICELLA          75
LAND: ITALIË | STREEK: VENETO
DRUIVEN: CORVINA | CORVINONE | RONDINELLA
Een full-bodied rode wijn. De wijn heeft een diepe granaatrode kleur, een complex 
boeketvan kaneel, kersenjam en walnoot en een smaak van rijp zwart kersenfruit 
met tonen van vanille en koffie.  
               
TIGNANELLO ANTINORI 2012                         119
LAND: ITALIË | STREEK: TOSCANE
DRUIVEN: SANGIOVESE | CABERNET SAUVIGNON | CABERNET FRANC
Hij is complex en perfect in balans. Je proeft rood fruit, zoethout en chocola.

BATASIOLO BAROLO “BUSSA VIGNETO BOFANI” DOCG 2014        125
LAND: ITALIË | STREEK: PIËMONTE
DRUIVEN: NEBBIOLO
De kleur is diep granaatrood met oranje reflecties en heeft intense en aanhoudende 
aroma’s van gedroogd fruit, jam, rood fruit, bloemen en kruiden. De smaak heeft een 
volle body met tannines en is mooi in balans.


