WIJNKAART

‘You can't buy happiness but you can buy wine and
that's kind of the same thing’

Wijnselectie per glas
Wit
TOM 2017 | Traisental- Oostenrijk | Grüner Veltliner

6.5 | 32

fris met een vleugje witte peper en knisperend citrus fruit
Diemersdal 2018 | Cape of good Hope – Zuid-Afrika | Sauvignon Blanc

6.5 | 30

stuivend | fris | lentebloesem & passievrucht
Enate 234 2017 | Sonmontano - Spanje | Chardonnay

7 | 35

A-typische Chardonnay zelfs als je niet van Chardonnay houdt | tropisch | meloen
Domein tussen Rug en Rijn 2017 | Utrechtse Heuvelrug | Souvignier Gris – Muskaris

7 | 36

onze eigen wijn, geassembleerd door PP&JJ Proeven | Vlierbloesem en tropisch fruit | lokaal
Barón de Ley Reserva 3 Viñas 2014 | Rioja - Spanje | Viura – Malvasia - Garnacha Blanca

9 | 45

12 maanden Amerikaans eikenhout | kweepeer & honing| krachtig & vol | echt een mooi glas wijn
Rosé
MiP Domaine sainte lucie 2017 | Provence | Cinsault – Grenache – Syrah

7 | 35

absolute topper jaar in jaar uit, zomers fris met aroma’s van bloemen en witte vruchten

Rood
Wijndomein de Planck 2017 | Limburg | Pinot Noir

6.5 | 38

als experiment gemaakt, maar zeker geslaagd! | licht gekoeld op zijn best | aardbeitjes en rode bessen
Passo del Sud 2016 | Puglia | Primitivo – Negromaro - Malvasia | Italie

7 | 37

gemaakt als Amarone maar zwoeler en minder heftig, kruidig en gekonfijt fruit!
Sijnn Low Profile | Malgas – Zuid-Afrika | Syrah – Trincadeira- Mourvedre - Touriga

8 | 38.5

met aroma’s van zwart fruit | oude stokken | zwarte peper | stevig

Wijn op de Coravin
Toques et Clochers “De ladern sur lauquet’’ 2015 | Limoux – Frankrijk | Chardonnay

12.5 | 55

hét alternatief voor Bourgogne | door ons zelf uit Frankrijk gehaald | rijkdom, vanille, boter en eikenhout

Enate Merlot – Merlot 2008 | Sonmontano – Spanje | Magnum fles 1,5 liter
Concentratie & rijkdom | zwarte kers, bramen en pruimen | 15% alcohol | Spaanse krachtpatser

15 | 100

Aperitief | Mousserend
Billecart Salmon - Brut Réserve | Chardonnay – Pinot Noir – Meunier

15.5 | 70

Gewoon om te vieren dat er niks te vieren valt. De benchmark voor N.V Champagne!
Domein Holset | Prins Brut | Johanniter – Souvignier Gris | Nederland

10 | 49.5

stijlvolle mousse en royale smaak | 18 maanden flesrijping | het Nederlandse TOP aperitief
Pere Ventura Cava Maria del Mar Gran Reserva| Catalonie | Macabeo - Parellada Xarel.lo

8 | 39.5

sprankelende bubbels | rijpe tonen | een feestje van smaken | minimale rijping van 36 maanden
Champagne Jean-Marc Séléque Solessence 7 Villages | Chardonnay – Pinot Noir – Meunier 0.375

31.5

lekker om te beginnen als aperitief, fris en verkwikkend en leuk om te delen
Betuwse bruis wit of rosé | Nederland

6.5 | 27.5

fris en fruitig | non alcoholisch en toch ontzettend lekker

Van het landgoed
Ooievaar Gastronomische Cider | Kasteel Amerongen

6.5 | 30

onze zelfgemaakte Cider van appels en peren uit de kasteel tuin! Super verfrissend.

Lady Magnolia Premium Gin of Lady Magnolia Non-Alcoholic

12.5 | 8.5

unieke eigen Gin, gedestilleerd met magnolia bloemen | Floraal & aromatisch

Wijn arrangement | ´Experience the art of wine and food pairing´
Vraag ook naar ons alcoholvrije arrangement!
3 glazen wijn arrangement

21

4 glazen wijn arrangement

28

5 glazen wijn arrangement

35

6 glazen wijn arrangement

42

7 glazen wijn arrangement

49

3 halve glazen wijn arrangement

12

4 halve glazen wijn arrangement

16

5 halve glazen wijn arrangement

20

6 halve glazen wijn arrangement

24

7 halve glazen wijn arrangement

28

Mousserend
Frankrijk | Champagne
Billecart Salmon - Brut Réserve | Chardonnay – Pinot Noir – Meunier

70

must-Have | Gewoon om te vieren dat er niks te vieren valt
Champagne Bollinger Rosé Vintage 2006 | Pinot Noir – Chardonnay

125

een unieke eenmalige en exceptionele champagne
Domaine Collet Empreinte de Terroir Rosé | Pinot Noir – Chardonnay

65

Rabarber, framboos, aardbei een feestelijke champagne voor een net zo’n feestelijke prijs!
Cuvée Rosé Laurent Perrier | Pinot Noir

85

100% pinot noir | loepzuivere en knisperfrisse geur van aardbeien, framboos en zwarte kersen
Billecart Salmon Vintage 2007 | Pinot Noir – Chardonnay– Meunier

110

een rijkdom aan aroma’s die ongekend is, van vers geplukt fruit tot heerlijk versgebakken brioche
Billecart Salmon Sous-Bois | Pinot Noir – Chardonnay– Meunier

100

Alsof je Mersault met bubbels drinkt. Volledig op houd gerijpte champagne
Delamotte Blanc de Blancs Vintage 2008 | Chardonnay

125

2008 wordt voor niet voor niets de Zonnekoning genoemd: rijk, krachtig en geconcentreerd
Billecart Salmon Blanc de Blancs Vintage 2006 | Chardonnay

175

fris en delicaat in de aanzet, vineus en elegant in de mond, met een lange en delicate finale
Champagne Huré Fréres Blanc de Blancs Extra Brut Vintage 2012 | Chardonnay

75

fris, uitnodigend boeket met in de mond een zeer zachte parel een sensuele sensatie
Champagne Savart Premier Cru L’ouverture | Pinot Noir

70

Dégorgée juli 2015 | Een verrukkelijke aperitief Champagne van hoog niveau
Bollinger Brut Special Cuvée | Pinot Noir – Chardonnay– Meunier
ietwat rijpere stijl, aangenaam brioche, toast, perzik & appel | mijn favoriet! @SommelJJ

80

Spanje |
Père Ventura | Cava Brut Grand Vintage 2012 | Macabeo- Parellada - Xarel-lo| Penedes | Spanje

79

meest waanzinnige fles ooit | één van de beste Cava´s van Spanje | minimaal 48 maanden flesrijping
Père Ventura | Cava Brut Vintage 2012 | Macabeo- Parellada - Xarel-lo| Penedes | Spanje

45

zelfde fles andere prijs, rijpe stijl uniek voor Cava met brioche amandel en citrus tonen
Recaredo | Reserva Particular 2004 | Xarel-lo – Macabeo

Slechts 2 flessen !

95

Cava Gramona ‘’Imperial’’ Gran Reserva 2013| Macabeo- Chardonnay - Xarel-lo| Penedes | Spanje

45

118 maanden flesrijping | intens | mediterrane kruiden, venkel en anijs

De wijn rijpt 36 tot 48 maanden op fles zodat de fijne mousse zich optimaal kan ontwikkelen en dat proef je!
Nederland |
Frysling Brûswyn | Johanniter – Souvignier Gris | Friesland

ZILVEREN MEDAILLE

45

Er komt meer uit Friesland dan alleen nuchtere Friezen, top wijn uit de noordelijkste wijngaard van NL!
Domein Holset | Dame Brut | Chardonnay | Limburg

65

tropisch, lychee en citrus | 30 maanden flesrijping | Hollandse Blanc de Blancs
Duitsland |
Von Buhl 2015 | Rose Brut | Pinot Noir | Pfalz

39.5

traditionele Flaschengärung | van de voormalig chef de cave van bollinger | Framboos & Bosardbei
Von Buhl 2015 | Rose Brut | Riesling | Pfalz

39.5

typische riesling sekt met verfijnde, fruitige geuren van appel en abrikoos,met tonen van citrus
Van Volxem 1900 Brut | Riesling | Mosel

42.5

zeer fijne mousse, briljant gele kleur, krachtige neus met tonen van bloemen, perzik & noten
Verenigd Koninkrijk
Denbies Greenfields N.V. | Surrey | Chardonnay – Pinot Noir - Meunier

60

Klassieke blend, klassieke smaak | Brioche, getoast brood, citrus | komt van kalkrijke bodems

Denbies Cubitt Blanc de Noirs 2013 | Surrey | Pinot Noir
Ontwikkelde vintage | rijkdom | hazelnoot en getoast brood | proef hem blind en je proeft echt champagne

65

Wit | Frankrijk
Provence
Miraval Côtes de Provence Blanc 2015 | Rolle

45

Bijzondere heerlijke en complexe wijn | bloemig &wit fruit | frisse en elegant | Uniek voor de Provence
Loire
Sancerre Alphonse Mellot ‘La Moussière’ 2016-17 | Sauvignon Blanc

48.5

loepzuiver, een sublieme combinatie van elegantie en kracht | 60 jaar oude stokken
Sancerre D'Antan Henri Bourgeois 2015 | Sauvignon Blanc

70

Top cuveé van silex terroir | intens | rijp | zilt | kruisbessen | limoen | appel | kruiden
Pouilly-Fumé Domaine Treullet 2016-17 | Sauvignon Blanc

39.5

gele perzik | evenwichtig | complex
Didier Dageuneau Silex Pouilly Fumé 2015 | Sauvignon Blanc

130

De Silex is de absolute premier Grand Cru onder de Pouilly Fumé, mediterrane kruiden, witte bloemen & citrus
Rhône
Louis Cheze 2016 | Viognier

40

deze wijn kan zich meten met menig Condrieu, lengte en finesse met aroma’s van perzik
Domaine Yves Cuilleron 2014 | Saint-Joseph ‘Le Lombard’ | Marsanne

60

witte bloemen | parel van het noordelijk Rhône gebied | grootse wijn
Famille Perrin 2015 | Chateauneuf-du-Pape Les Sinards Blanc | Clairette – Grenache Blanc

68

hand geplukte druiven | intens | wit fruit & romige afdronk
Jean-Michel Gerin 2014-15 | Condrieu La Loye | Viognier

69.5

vers geplukte bloemen in de neus | top wijn uit de Rhône
Domaine Yves Cuilleron 2015 | Condrieu 'la Petite Côte | Viognier
intens | exotisch | super puur | prachtige ontwikkeling op fles | rozen | peer | perzik

70

Bordeaux
Chateau La Garde 2013 | Pessac-Léognan | Sauvignon Blanc – Sauvignon Gris – Semillon

68

uitdagende blend, rijk en aromatisch in het glas | witte bordeaux op zijn best!
Limoux
Toques et Clochers “De ladern sur lauquet’’ 2015 | Chardonnay
hét alternatief voor Bourgogne | slechts 150 flessen! | door ons zelf uit Frankrijk gehaald | rijkdom, vanille,
boter en eikenhout!

55

Bourgogne
Bourgogne Blanc Selection 2015 | Paul et Marie Jacqueson | Chardonnay

48

12 maanden rijping op oude vaten | licht vetje | vleugje vanille & boter
Bourgogne Aligoté Bouzeron 2016 | Louis Jadot

40

een van de meest onderschatte druiven van de Bourgogne die zeker de moeite waard is!
Bourgogne Saint Bris Domaine Felix 2016 | Sauvignon Blanc

BUITENBEENTJE

40

levendig | citrus | fris | enige appellation waar Sauvignon in de Bourgogne geproduceerd mag worden
Meursault ‘les Narvaux’ 2014 | Philippe Bouzereau | Chardonnay

68

40 jaar oude stokken | vanille | citrustonen | veel body
Rully Deux Montille 2014 | Domaine de Montille | Chardonnay

60

vanille twist met subtiele kruidigheid | een wijn met lengte | zacht er romig
Pouilly-Fuissé Tete de Cru 2015 | Chateau Fuissé | Chardonnay

58.5

brioche | houtgerijpt | frivool
Chablis 1er Cru Côte de Lechet 2015 | Domaine Bernard Defaix | Chardonnay

49.5

een wijn met fraîcheur | limoen zeste | minerale accenten
Bourgogne Chardonnay 2016 | Pierre Yves Colin-Morey

50

minerale en strakke Bourgogne met intensiteit en frisheid | subtiel hout gebruik

Rully Les Cailloux 2016 | Pierre Yves Colin-Morey | Chardonnay

69.5

natuurlijke gisten | elegant en mineraal | vleugje hout | vanille en romige afronk

Chassagne-Montrachet ´Mazures’ 2015 | Domaine Paul & Thierry Pillot | Chardonnay

77.5

12 maanden rijping op eiken | krachtig | complex | fijne zuren | lengte

Puligny-Montrachet Le Trézin 2016 | Marc Colin et ses Fils | Chardonnay
Mooie expressie van het terroir | 91 Parker punten | één van de beste producenten uit de bourgogne

95

Wit | Duitsland
Weingut Mathias Knebel 2016 | Mosel | Riesling

35

Verwikkend en dorstlessend | zachte zuren, zonder het typische zoetje
Weingut Mathias Knebel GG Winninger ‘Ühlen’ 2016 | Mosel | Riesling

70

rising star van de Mosel, iemand om in de gaten te houden de aankomende jaren!
Wintrich Grosser Herrgott 2006 | Weingut Molitor | Mosel | Riesling

45

top Riesling die pas op de markt wordt gebracht als hij op dronk is, rijke en rijpe stijl
Peter Terges 1998 | Mosel | Riesling Kabinet

40

uitstekende balans, fris, levendig en voor een 20 jaar oude wijn nog in topvorm
Peter Terges 2002 | Mosel | Riesling Spätlese

40

rijper, met een vleugje gout de petrol | nog fantastisch jong en levendig
Peter Terges Trierer Burgberg Auslese 1999 | Mosel | Riesling

65

een uitstekend voorbeeld van het bewaar potentieel van riesling, levendig met frisse zuren
Weingut Peter Jakob Kühn Rheinschiefer 2016 | Riesling | Rheingau

45

Biodynamisch verbouwde druiven met respect voor de natuur | gelaagd, uitdagend en een vleugje tropisch
Weingut Peter Jakob Kühn Doosberg 2016 | Riesling | Rheingau

Slechts 1 fles!

95

Mega concentratie, lengte en finesse | gelaagd, intrigerend en bijna inspirerend dat riesling zo kan smaken!
Wit | Zoet
Peter Terges 1998 | Mosel | Riesling Eiswein 0.375

75

geconcentreerd met gekonfijt fruit, waanzinnige zuren, gewoon voor nu of bij iets zoets
Peter Terges 2006 | Mosel | Gewurztraminer Beerenauslese 0.375
fruit explosie met het aangenaam exotische van Gewurztraminer

40

Wit | Oostenrijk
Organic Lois 2017 | Kamptal | Grüner Veltliner

35

100% organic | gemaakt met respect voor de natuur | vleugje witte peper
Weingut Heinrich 2014 | Burgenland | Chardonnay Leithaberg DAC

40

geprononceerde neus van rijp fruit zoals meloen, ananas en limoen
Weingut Knoll ‘Loibenberg’ Smaragd Riesling 2014 | Wachau

75

de absolute top van de top als het op Riesling aankomt, elegant en met enorme potentie!
Weingut Knoll ‘Ried Kreutles’ Smaragd Grüner Veltliner 2015 | Wachau

70

Grüner Veltliner zo als je hem nog nooit gedronken hebt, complex, rijk en aromatisch

Wit | Italië
Alois Lageder 2016 | Alto Adige | Pinot Grigio

38

hyperfruit | besjes | perzik | hint van limoen
Alois Lageder 2016 | Alto Adige | Vogelmaier Moscato Giallo

39

sommeliers favoriet | tropisch fruit all over the place!
Vie de Romans 2015 | Friuli | Chardonnay

66

hout gelagerde Chardonnay van ’s werelds beste tonnelerie | zijdezachte Chardonnay

Quirciabella Batàr 2014-15 | Toscane | Chardonnay – Pinot Blanco

UNIEK!

89

De Batàr is een internationaale Icoonwijn die wordt gezien als een van de mooiste witte wijnen van Italië

Kima Bianco | Sicilie | Cattarato – Viognier
gematigd klimaat | | rijke mediterane aanzet | zilt | perzik | floraal | zacht | tropisch

35

Wit | Spanje
O’Rosal Blanca Bodegas Terras Gauda 2017 | Rias Baixas | Albariño

38

het paradepaardje van Terras Gauda en wat een pareltje van een wijn!
Tentenublo Blanco 2016-17 | Rioja | Malvasia Riojana - Jaen Blanca - Viura

39.5

Rioja nieuwe stijl | vernieuwend | slechts 2982 flessen gemaakt
Enate Fermentado en Barrica 2016 | Sonmontano | Chardonnay

42.5

Vanille, eik, boter, alles wat je verwacht van een hout gelagerde Chardonnay
Belonrade y Lurton 2015 | Rueda | Verdejo

60

De favoriete wijn van Johan Cruijff en voormalig huiswijn van restaurant El Bulli | Exceptioneel!
Attis Mar

2015 | Rias Baixas | Albariño

79

6 maanden fles rijping op 9 meter diepte op de oceaanbodem, een werkelijk unieke fles!
Wit | Zuid-Afrika
Sijnn White 2015 | Malgas | Chenin Blanc - Viognier - Roussanne

39.5

romig | elegant | abrikoos & finesse | mega blend!
Steenberg Sphynx 2017 | Constantia | Chardonnay

35

op hout vergist | body | kamille | kruidig | verrassend
Steenberg 2016 | Constantia | Sémillon

41

knalt letterlijk het glas uit met in de neus limoentjes, citroen zeste en vleugje groene asperge
Laibach Chenin Blanc ‘Sur Lie’ 2017 | Stellenbosch | Chenin Blanc

39

op basis van Zuid Afrika’s trots, Chenin Blanc, en enkel van zéér oude wijnstokken met een vinificatie ‘sur lie’
Steenberg Magna Carta 2012 | Constantia | Sauvignon Blanc - Sémillon

65

wordt alleen gemaakt in uitzonderlijke jaren | Bordeaux blend met een eigentijdse twist
Skaliekop Single Vinyard by David & Nadia 2016 | Swartland | Chenin Blanc

86.5

Iconische wijn gemaakt door de beste wijnmaker van Zuid-Afrika
Hoë-Steen Old bush Vines by David & Nadia 2016 | Swartland | Chenin Blanc

86.5

Intens, met weelderige aroma’s van steenfruit, citrus en een toets van vanille
Diemersdal Estate 2017 | Durbanville | Grüner Veltliner
kiwi & meloen| de ENIGE aanplant Grüner Veltliner in Zuid-Afrika

42.5

Wit | Chili
Achuma 'PX' 2016 | Elqui Valley | Pedro Ximénez

35

voor de verandering eens geen sherry maar een frisse witte wijn gemaakt van ‘PX’
Wit | Verenigde Staten
Folie à Deux 2016 | Russian River Valley | Chardonnay

40

hét alternatief voor Bernardus Chardonnay maar dan gewoon beter, eleganter en voordeliger;)
Wit | Australie
Murdoch Hill | Piccadilly Valley | Chardonnay

AANRADER!

55

vergist en gerijpt op eikenhout | rijke romige wijn | smokey | toast | fijne zuren

Wit | Griekenland
Sigalas 2013 | Santorini | Assyrtiko

9.5 | 47.5

complex & ziltig | je proeft letterlijk de zee | puur | aanrader voor bij oesters
Wit | Uruguay
Garzon 2014 | Pinot Grigio

34

kiwi | citrus explosie | stuivend | ongewoon
Garzon 2015 | Albariño

36

grapefruit | witte perzik | jasmijn | prachtige fraîcheur
Wit | Nieuw Zeeland
Seresin 2015 | Malborough | Sauvignon Blanc

42.5

lychee | fruitbom | lentebloesem
Seresin ‘Marama’ 2012 | Malborough | Sauvignon Blanc

Echt de moeite waard!

62.5

18 maanden op eikenhout | ongekend | romig en fris tegelijk
Pegasus Bay 2013 | North Canterbury | Sauvignon Blanc – Semillon
bloemen & passievrucht | kruisbes | gedroogde kruiden | perfecte aciditeit

55

Wit | Nederland (Hollandse glorie!)
Domein tussen Rug & Rijn Elsterberg 2017 | Utrechtse Heuvelrug | Souvignier Gris - Muskaris

36

sappig | tropisch | zomers | praktisch om de hoek | onze eigen wijn
Betuws Wijndomein Sauvi 2016 | Gelderland | Cabernet Blanc

35

alternatief voor Nieuw-Zeelandse Sauvignon blanc |kruisbessen | stuivend
Betuws Wijndomein Cuvee Barrique 2016 | Gelderland | Solaris

GOUDEN MEDAILLE

35

op eikenhout vergist | romig, weelderig met abrikoos en perziksnoepjes
Apostelhoeve 2017 | Limburg | Auxerrois

37

verfrissend en dorstlessend glas van ’s Lands bekendste wijnhuis uit Maastricht | peer, appel en bloesem
Apostelhoeve XII 2017 | Limburg | Auxerrois - Müller Thurgau - Pinot Gris

39

In de geur bloemig en zacht fruit zoals abrikozen, vijgen en een vleugje peer evenals tropisch fruit
Frysling Blanc de noir 2017 | Friesland | Cabernet Cortis - Cabernet Noir

35

‘’Hier word ik enthousiast van!’’ aldus Harold Hamersma, en wij kunnen het beamen gewoon een gaaf glas!
Domein tussen Rug & Rijn 2017 | Utrechtse Heuvelrug | Souvignier Gris

36

heeft even de tijd nodig op fles, maar opent zich vervolgens weldadig, tropisch met citrus en verse bloemen

Wit | Verenigd Koninkrijk (UK)
Bolney Estate 2016 | West-Sussex | Bacchus

40

Bacchus heeft iets weg van Sauvignon Blanc | passievrucht, mango & vlierbloesem | the UK Rocks!
Denbies Wine Estate Litmus Element 2013 | Surrey | Chardonnay – Bacchus
Smaakvolle combinatie, die door het vergisten op hout doet denken aan een witte Bordeaux blend

40

Rosé | Frankrijk
Domaine sainte lucie MiP 2017 | Provence | Cinsault – Grenache – Syrah

35

absolute topper jaar in jaar uit, zomers fris met aroma’s van bloemen en witte vruchten
Miraval Cotés de Provence | Syrah – Cinsault – Grenache - Rolle

8.75 | 45

elegante, bleekroze kleur, als glanzende bloemblaadjes. Prachtige, aromatische neus boordevol vers fruit en
lentebloemen

Rood | Frankrijk
Champagne
La Côte aux Enfants 2013 | Bollinger | Pinot Noir

Laatste Fles!

120

Zeldzame niet mousserende wijn uit de champagne die zich kan meten met menig grote Bourgogne
Jm Séléque | Coteaux Champenois | Perrie Rouge 2015 | Pinot Noir

65

Exclusieve Pinot Noir, slechts 276 flessen van gemaakt, cult maar wel van de goede soort! De moeite waard!
Bourgogne
Bourgogne Rouge 2014 | Paul Pillot | Pinot Noir

45

zuiver en opwekkend | kruidig | zwarte kers
Chambolle-Musigny 1e cru ‘les Fuées’ 2015 | Domaine Sigaut | Pinot Noir

110

Perceel uit 1947 | gelegen naast GC Bonnes Mares | absolute Grand Cru beleving! | deels nieuw eikenhout
Beaune 1e cru ‘les Sizies’ 2007 | Domaine de montille | Pinot Noir

77.5

levendig, jong en speels in het glas met een aanzet van kers en aardbei
Rhône
Domaine De Marcoux ‘Raisin de Loup’ 2016 | Grenache - Syrah – Caladoc

MOOI ALTERNATIEF!

35

Donker kersfruit met een vleugje kruiden en anijs, wat zorgt voor complexiteit en verfrissende tannines
Famille Perrin 2014 | Châteauneuf-du-Pape ‘Les Sinards’ | Grenache – Syrah – Mourvédre

62.5

zachte tannines | zijdezacht | een wijn met body | kruidig
Château de Beaucastel 2014 | Châteauneuf-du-Pape | unieke blend van 13 druiven

120

icoon wijn | betoverend parfum van framboos, wilde braam en zoete kersen
Bordeaux
Château Monbrison 2014 | Margaux | Merlot – Cab. Sauvignon – Cab. Franc - Petit Verdot

65

met buren als Le Tertre en Augludet zit het met deze wijn altijd goed!
Château Moulin á Vent 2009 | Médoc | Merlot – Cab. Sauvignon – Cab. Franc

55

jonge neus ondanks de leeftijd, geurend naar eucalyptus en groene paprika, kruidig met zwarte bessen
Château Gazin 2011 | Pomerol | Merlot - Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc

135

een zijdezachte wijn waar je kersen, bramen en zwarte bes proeft met mooie tannines
Château Bel Orme ‘Tronquoy de Lalande’ 2009 | Haut-Médoc | Merlot – Cab. Sauvignon – Cab. Franc
breed geurige, klassieke Médoc neus vol zwarte bessen, cigarbox, tabak, zoethout & zwarte peper

65

Rood | Duitsland
Thomas Hensel 2015 | Pfalz | Spätburgunder (Pinot Noir)

35

vol leven | jammy | zachte tannines
Weingut JJ. Adeneuer 2016 | Spätburgunder | Ahr | Spätburgunder (Pinot Noir)

38.5

een wijn vol finesse en enorme power! | zuurstok | kers
Weingut Dr. Heger ‘Merdinger Bühl’ 2016 | Baden | Spätburgunder (Pinot Noir)

37

de lekkerste Spätburgunder van Duitsland!
Weingut Dr. Heger ‘Ihringer Winklerberg 2005 | Baden | Spätburgunder (Pinot Noir)

60

ook Duitse pinot kan ouderen en hoe?! Springlevend en mooi ontwikkeld voor de echte liefhebber! !

Rood | Spanje
Rioja Ganko 2015 | Rioja | Grenache - mazuelo

56.5

top Rioja! | 18 maanden eikenhout | zeer krachtig en intens
Rioja Muga 2012 | Rioja | Tempranillo - Garnacha tinta - Grenache - mazuelo

60

Uitsluitend geproduceerd in uitzonderlijke jaren | 28 maanden eikenhout | kruidig & verfijnd
Habla del Silencio 2016 | Vino de la Tierra de Extremadura | Cab. Sauvignon – Syrah - Tempranillo

34.5

De wijn van Bodegas Habla gemaakt als antwoord op de economische crisis van 2009
‘Preludio’ de Sei Solo 2013 | Ribera del Duero | Tinto Fino

65

Donker en robuust, stoer en stevig maar toch verassend zacht, een top en cult wijn uit Spanje!
Negre de Negre 2013 | Priorat | Syrah - Carignan – Grenache

50

biologisch | aards | boerderij | stoer
Super Hero 2012 | Coto de Gomariz | Ribeiro | Blend van 9 druivenrassen

50

niet alleen een held op het etiket maar ook zeker in het glas!
Vega Sicilia Valbuena 5° 2010 | Ribera del Duero | Tinta Fino - Cabernet Sauvignon
Pure expressie in een glas | wellicht een van de beste jaargangen gemaakt door dit iconische wijnhuis

150

Rood | Italië
Valpoliciella
Villa Spinosa Valpolicella Ripasso Classico Superiore “ Jago” 2015 | Corvina Veronese - Corvinone

39

Pieropan Amarone della Valpolicella Vigna Garzon 2014 | Corvina – Croatina – Rondinella

75

De wijn heeft op de neus een bedwelmend parfum van zwarte kersen, bramen en pruimen | klassiek Amarone
Villa SpinosaAmarone della Valpolicella Classico ‘Albasini’ 2010 | Corvina Veronese - Corvinone

79

waanzinige concentratie | pruim | tabak | vijgen | TOP AMARONE!
Villa SpinosaAmarone della Valpolicella Classico ‘Gugliemi di Jago 2007 | Corvina Veronese - Corvinone

99

zeer intens rijp fruit | zoete kersen | pruimen | specerijen | drop | diepe zuren
Villa Spinosa Amarone della Valpolicella Classico ‘Gugliemi di Jago 1998 | Corvina Veronese - Corvinone

189

beperkte oplage | complex | nog steeds jong en levendig | geweldige concentratie en afdronk
Toscane
Cantina Luciani Rosso di Montalcino 2015 | Sangiovese

40

het kleine broertje van de Brunello, maar deze doet eigenlijk niet onder voor zijn grote broer!
Querciabella Chianti Classico 2014 | Sangiovese

50

een wijn geschikt voor Vegan’s | ontzettend veel finesse en mooie concentratie
Tenuta di Carleone ‘Il Guercio’ 2016 | Sangiovese - Merlot

65

kaneel, rode besjes en mineraliteit | extreem zuiver en puur | in de mond mooi fruitig en elegant
Cantine Luciani 2012 | Brunello di Montalcino | Sangiovese

65

36 maanden hout gelagerd | zoethout, kersen & rozenknoppen | 92 parker punten
Siro Pacenti 2012 | Brunello di Montalcino Vecchie Vigne | Sangiovese

85

dijk van een wijn, enerzijds is hij heel klassiek & aards, maar anderzijds modern, bijna fris, elegant!
Gaja 2013 | Brunello di Montalcino | Sangiovese

95

rijpe structuur, zwoele tannines, confiture, kruidige houttonen en een romige en spannende lengte
Stella di Campalto 2008 | Brunello di Montalcino | Sangiovese
Elegantie, perfectie, verbazingwekkend, woorden schieten te kort voor deze Brunello!

125

Piemonte
Luigi Einaudi 2016 | Barbera

40

top producent! | bosfruit & cederhout | de smaak is vol en geconcentreerd
Trediberri | Barolo 2014 | Nebbiolo

65

al erg open en gul | zachtheid van la Morra met de power van Nebbiolo | Topper!
Gaja | Dagromis Barolo 2013 | Nebbiolo

95

icoon wijn uit Piemonte en Barolo op zijn best, robuust, specerijen en levendig in het glas
Gaja | Sperss Barolo 2013 | Nebbiolo

235

de absolute top van de top, spierballen wijn met fantastische lengte en diepgang

Rood | Zuid-Afrika
Laibach 2015 | Pinotage | Stellenbosch

39

de trots van Zuid-Afrika | zwarte bes | geconcentreerd | 14 maanden eikenhout
Rijks 888 Pinotage Gold 2010 | Tulbagh

115

Zeldzame wijn waar slechts 888 flessen van gemaakt worden, beste Pinotage ever
Rijks 888 Pinotage Gold 2011 | Tulbagh

145

Kracht met elegantie | perfecte balans | In de neus bessen, kersen en pruimen, witte peper en vanille
Rijks Shiraz Reserve 2011 | Tulbagh

65

Intense kleur | peper, salmiak en zwarte bessen | goede houtintegratie | stevige tanninestructuur
De morgenzon Meastro Blue 2015 | Grenache – Syrah – Mourvedre – Petitte Sirah | Stellenbosch

45

een verfijnd aroma van rijp rood en zwart fruit, milde kruiden en een subtiel vleugje eikenhout

Sijnn Free Reign Multi Vintage Blend 2009-2010-2011 | Malgas | Syrah & Touriga Nacional

100

Voor het maken van deze wijn is David Trafford (wijnmaker) geïnspireerd door één van de meest iconische
wijnen van Spanje Vega Sicilia Unico Especial. Het is een blend van uitsluitend de beste vaten Syrah en Touriga
Nacional en er zijn dan ook maar 1000 flessen van gemaakt. Het is een unieke wijn, met elegantie, body en
lengte ineen. Een wijn waar je bij elke slok opnieuw weer iets ontdekt en intens van kan genieten. Eén van de
beste rode wijnen, al dan niet de beste rode wijn uit Zuid-Afrika op dit moment. En mag zich dan ook meten met
de absolute TOP!

Rood | Verenigde Staten
Charles Smith ‘Boom Boom’ 2014 | Columbia Valley | Syrah - Viognier

40

‘Boom Boom’ | explosief | exotisch en zwoel
Joel Gott | California | Zinfandel

50

zwart fruit | zoete specerijen | concentratie | try something different for a change;)
Joel Gott | California | Cabernet Sauvignon

60

Koning Cabernet | kruidig met in de neus een aangenaam groene toon | King Cab op zijn best!
Rood | Argentinië
Altos las Hormigas Terroir 2014 | Mendoza | Malbec

39.5

paars fruit | peper | marsepein | deze wijn vraagt om een goed stuk vlees!
Rood | Chili
A Los Vinateros Bravos 2016 | Itala valley | Pais

36

‘dare to discover’ | pruimen | kaneel | bramen | meest onbekende druif van Chili!
Domus Aurea 2011 | Maipo valley | Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc -Merlot - Petit Verdot

82

sensuele neus met vlezig rood en zwart fruit e geurend naar eucalyptus en salie| unieke wijn
Rood | Libanon
Chateau Musar 2006 | Bekaa Valley | Cabernet Sauvignon – Carignan – Cinsault

65

Open en krachtig | met een sterk gerijpt karakter | rozemarijn, ceder en leer
Chateau Musar 1999 | Bekaa Valley | Cabernet Sauvignon – Carignan – Cinsault

68

Roodbruine tint en een gerijpt, kruidig aroma met nuances van leer, gekonfijt rood fruit en eikenhout
Chateau Musar 1997 | Bekaa Valley | Cabernet Sauvignon – Carignan – Cinsault

70

Complex en gelaagd met rijpe accenten van sigarenkistjes, tabak en pruimen | aards & robuust
Verassend Rood uit Azerbaijan
Savalan 2012 | Aspi Winery | Petit Verdot
ongewoon glas wijn | normaal altijd in de blend | kruidig

35

Rood | Australië
Rolf Binder 'Haliwell' 2015| Barossa Valley | Shiraz – Grenache

38

Rolf Binder is één van de wijnpausen in Zuid-Australië die de Shirazdruif omtovert tot godendrank
Charles Melton 2004 | Barossa Valley | Shiraz

60

geurt zalig naar rijpe bramen, kers, zwarte bes, laurier en een licht pepertje | Magnifieke shiraz
Murdoch Hill X Three Pinot 2017 | Piccadilly Valley | Pinot Noir - Pinot Meunier - Pinot Gris

55

vijf maanden gerijpt op eikenhout | aromatisch en zacht | puur rood fruit | fluweel | velvet | spanning
LSD St. John’s road 2015 | Barossa Valley | Lagrein – Shiraz – Durif

40

gemaakt door de nieuwe generatie wijnmakers een wijn voor avonturiers zonder het risico van een 'bad trip'!

Rood | Nieuw-Zeeland
Main Divide 2014 | North Canterbury | Pinot Noir

42

heerlijk, heldere, robijnrode kleur met impressies van zwarte kersen, rode bessen en frambozen
Man o’ War Ironclad | Waiheke Island | Merlot - Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc – Malbec

65

Flagship wine' | ultieme bordeauxblend rijk en geconcentreerd, intens van smaak met veel materie

Rood | Nederland (Hollands glorie!)
Betuws Wijndomein Linge Rood Cuvee 2015 | Gelderland | Pinotin

33

het Nederlandse antwoord op een mooie pinot noir | bosfruit met aardbeien
Betuws Wijndomein Linge RoodCuvee Barrique 2015 | Gelderland | Regent

GOUDEN MEDAILLE

35

12 maanden nieuwe Franse vaten | zoethout | kruidnagel | stevige tannines
Wijndomein de Planck - Rouge de Planck 2015 | Limburg | Regent

35

Veel rijp sap, mooie zuren, balans, druiftannines en een mooie kruidigheid in de afdronk
Wijndomein de Planck 2017 | Limburg | Pinot Noir

38

als experiment gemaakt, maar zeker geslaagd! | licht gekoeld op zijn best | aardbeitjes en rode bessen
Betuws Wijndomein Linge Rood Cuvee Signature 2016 | Gelderland | Regent – Cabernet Cortis
wijn die Diederik alleen maakt in uitzonderlijke jaren, 2016 was tot nu toe het eerste jaar. Een wijn zo
complex dat het stempel ‘’Nederlandse’’ wijn hem bijna tekort doet. Geurend naar laurier, zwarte peper,
bramen en kersen een rode wijn ongekend zo goed, en dat van Hollandse bodem!

40

Zoet per glas | Dessert
Wilsford | Old Sweet White | Barossa Valley | Australie

14.5

De aussie variant van port, mokka, pure chocolade, gebrande hazelnoot en karamel
Denbies Noble Harvest | Surrey | Ortega

14.5

De concentratie van sauternes maar dan uit de UK | Abrikoos, perzik, mango, banaan, ananas……
Taylor’s per glas | Portugal
Taylor’s First Estate Reserve ruby port

6.5

Taylor’s 10 year old tawny port

8.5

Taylor’s 20 year old tawny port

14.5

Taylor’s 30 year old tawny port

19.5

Taylor’s 40 year old tawny port

24.5

Taylor’s Vintage Port 2016 (één van de beste vintages van de afgelopen Jaren)

19.5

Taylor's anniversary reserve tawny port

12.5

Sherry per glas | Spanje
Bodegas Toro Albala Don PX | Montilla Morilles| Pedro Ximénez

8.5

rozijn | dik sap | mega geconcentreerd | chocola en karamel

Rivesaltes Ambré | Frankrijk
Haute Coutume 1988 | Vin doux naturel | Grenache Blanc

12.5

oxidatief | geconcentreerd | karamel | rijp fruit | geweldige afdronk
Haute Coutume 1976 | Vin doux naturel | Grenache Blanc

12.5

koffie | mokka | geconcentreerd aroma | intense afdronk | buitengewoon!
Haute Coutume 1969 | Vin doux naturel | Grenache Blanc

19.5

gebrande noten | spiciy |mooie lengte
Haute Coutume 1966 | Vin doux naturel | Grenache Blanc
zacht | verfijnd | elegant | intense fruit | intense lengte en afdronk!

22.5

