WIJNEN
D ez e wijnk a a rt is sa me ng e st e ld doo r
So mme lie r Ja n -Ja ap Alt e nburg wa a r loka a l no g mee r c ent ra a l st a a t
da n ooit tevoren.
#supportyourlocal!
In o ns wijn a rra ngement speelt Nederla ndse wijn a lt ijd een ro l! We
zijn dan ook bet rokken bij het maken van onze eigen Nederlandse
wi jne n die we g ra a g co mbine re n met o nz e ge rec ht e n, e n die t eve ns
ook verkrijgbaar zijn in onze pop -up store.

Wijnarrangement | ´Experience the art of wine and food pairing´
Glas
Half Glas

6.5
4

Speciaal per glas & fles verkrijgbaar | #Support Your local!
Alle producten zijn tevens verkrijgbaar voor een gereduceerde prijs in de pop-up store!
Mousserend
Graaf Bentinck Amerongen Brut | Chardonnay | Nederland

Onze eigen NL bubbel

12 | 65

stijlvolle mousse en royale smaak | 30 maanden flesrijping | tropisch tonen | 2 gram dosage
Wit
Domein tussen Rug en Rijn 2019 | Utrechtse Heuvelrug | Souvignier Gris – Muscaris

7.5 | 36

onze eigen wijn, geassembleerd door PP&JJ Proeven | Vlierbloesem en tropisch fruit | de hit van 2019!
Klooster Sint Catharinadal Oosterhout 2018 | Brabant | Chardonnay

9 | 40

Paters maken bier, zuster maken wijn! Wijn met een verhaal, gemaakt door de nonnen van het Klooster |
Geweldig rijk glas chardonnay | Boter, vanille & tropsich fruit | Heilige wijn!
Rosé
Domein tussen Rug en Rijn 2019 | Utrechtse Heuvelrug | Cabernet Cortis, Cabaret Noir

7.5 | 36

F*CK PROVENCE | Dit is geweldig en doet echt niet onder voor andere rosés | Weelderig zomers fruit ♥
Rood
St. Martinus Johannes 2017 | Vijlen | Cabernet Cantor – Cabernet Cortis – Pinotin

7 | 37.5

12 maanden op frans eikenhout | cassisbesjes, kruidig, blauwe bes en bramen | typisch NL druiven!
Van het landgoed
Ooievaar Gastronomische Cider | Kasteel Amerongen

6.5

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

Ooievaar Cider 0.0% | Kasteel Amerongen

6.5

nu ook onze eigen alcoholvrije cider, het ideale alcoholvrije alternatief

Lady Magnolia Premium Gin

12.5

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

Lady Magnolia Non-Alcoholic
unieke eigen non alcoholische Gin, gedestilleerd met magnolia bloemen | floraal & aromatisch

Sommeliers favoriet ♥

8.5

Wijn per glas
Mousserend
Champagne Marcoult Brut Tradition NV | Pinot Noir – Chardonnay– Meunier

15.5

ietwat rijpere stijl, aangenaam brioche, toast, perzik & rijpe appel | Sommeliers favoriet ♥
Wit
TOM 2019 | Traisental- Oostenrijk | Grüner Veltliner

6.5 | 32

fris met een vleugje witte peper en knisperend citrus fruit
Sophie te Blanche 2019 | Elgin – Zuid-Afrika | Sauvignon Blanc

6.5 | 32

stuivend | fris | lentebloesem & passievrucht
Révélation | Languedoc – Frankrijk | Chardonnay

6.5 | 35

al jaren een topper | vol, rijk en romig | boter & vanille | de altijd goed chardonnay!
Bodegas Piqueras Almansa | Almansa- Spanje | Verdejo

6 | 30

Heerlijke dorstlesser | zomer | tropisch | frisse zuren | citroen en meloen
Rosé
Château Puech-Haut 2019 | Languedoc – Frankrijk | Grenache – Cincault

8 | 40

prachtige, aromatische neus boordevol vers fruit en lentebloemen | de beste rosé van het moment!

Rood

Javi Revert – Delmoro 2018 | Utiel Requena - Spanje | Grenache, Bobal & Syrah

7 | 36.5

fruitbom | new wave spanje! | puur sap | aards | drop | kersen | wilde kruiden | goede vulling en zachte tannine
Rioja Rayos Uva 2018 | Rioja – Spanje | Tempranillo & Graciano

7.75 | 40

rijp fruit | sappig | cassis | diepe smaken | heel puur | mooie kruidigheid | zachte tannine
J.J. Adeneur 2018 | Ahr – Duitsland | Spätburgunder
heerlijk licht gekoeld | speels rood fruit zoals kers, braam en frambozen | elegant

Sommeliers favoriet ♥

7.75 | 38

Wijn op de Coravin | Wit
Fynbos Monopole 2017 | Iona| Elgin | Chardonnay | Zuid-Afrika ♥

14.5

wijn met veel spanning | rijke aanzet | elegant | clean fruit met diepe zuren en een fijne smokey toon | WOW!

Wintrich Ohligsberg Rosenkreuz 2007 | Weingut Molitor | Mosel - Duitsland| Riesling

12.5

rijkdom en concentratie vergezeld met frisheid en finesse! | petrol | rode & gele appel
Bodegas Orben Chocolate | Multi Vintage 2014’15’16 | Rioja | Garnacha Blanca - Malvasia – Viura

15

complexe, lange afdronk. Unieke, speciale en elegante onderscheidende witte Rioja | Alles in balans
Rully Deux Montille 2014 | Domaine de Montille | Chardonnay

15

vanille twist met subtiele kruidigheid | een wijn met lengte | zacht en romig
Viña Gravonia Blanco Crianza 2002 | Rioja – Spanje | Viura ♥

17.5

4 jaar hout gelagerd | oxidatieve stijl | gebrande noten | gekonfijte citrus
Château d’Yquem Y 2016 | Sauternes 1er Cru Supérieur | Sauvignon Blanc - Sémillon | Frankrijk

40

droge stijl van ‘s werelds bekendste zoete wijn! | weelderig, citrus, sinaasappelschil & zijdezacht
Wijn op de Coravin | Zoet
Klein Constantia 2013 | Vin de Constance Natural Sweet Wine | Muscat de Frontignan | Zuid-Afrika

20

de beste Zuid-Afrikaanse dessertwijn! | citrus, gember & nootmuskaat! | een vloeibaar dessert

Wijn op de Coravin | Rood
Enate Merlot – Merlot 2008 | Sonmontano – Spanje | Magnum fles 1,5 liter

12.5

concentratie & rijkdom | zwarte kers, bramen en pruimen | 15% alcohol | Spaanse krachtpatser

Bodegas R. López de Heredia 2006 | Viña Tondonia Reserva | Tempranillo | Rioja – Spanje

17.5

Rioja oude stijl, 6 jaar gerijpt op eikenhouten vaten, geweldige concentratie en lengte | zwart fruit & kruidig

La Gerla Brunello di Montalcino 2012 | Sangiovese | Toscane – Italie

18.5

36 maanden in sloveens eikenhout | krachtig en nu bijzonder smaakvol, gedroogde pruimen, tabak en vijg

Villa SpinosaAmarone della Valpolicella Classico ‘Albasini’ 2011 | Corvina Veronese - Corvinone

20

waanzinnige concentratie | pruim | tabak | vijgen | TOP AMARONE!

Famille Perrin 2017 | Châteauneuf-du-Pape ‘Les Sinards’ | Grenache – Syrah – Mourvédre
zachte tannines | een wijn met body | kruidig | aards

Sommeliers favoriet ♥

14.5

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

79

must-Have | Gewoon om te vieren dat er niks te vieren valt
Premier Cru L'Audacieuse | Chardonnay

73

peer en perzik, iets brioche, appel. Levendig, mooie zuren, fris, opwekkend | 50% uit reserve wijnen
Krug Grande Cuvée 166eme Edition | Chardonnay – Pinot Noir – Meunier

240

een absolute Multi-vintage en gemaakt van maar liefst 140 wijnen van minimaal 10 jaren | luxueus
Cépages d'Antan – Aspasie | L'Arbanne- Petit Meslier - Pinot Blanc

Buitenbeentje

100

gemaakt van de vergeten druiven van weleer uit de champagne | met recht een bijzonder glas
Billecart Salmon Vintage 2007 | Pinot Noir – Chardonnay– Meunier

100

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

120

alsof je Meursault met bubbels drinkt | Volledig op hout gerijpte champagne
Billecart Salmon Blanc de Blancs Vintage 2006 | Chardonnay

200

fris en delicaat in de aanzet, vineus en elegant in de mond, met een lange en delicate finale
Champagne Savart Premier Cru L’ouverture | Pinot Noir

85

dégorgée juli 2015 | Een verrukkelijke aperitief Champagne van hoog niveau
Ruinart Blanc de Blancs | Chardonnay

100

champagne die jaar in jaar uit bekroond wordt door zijn finesse en frisheid | in de neus een parade van appels

Frankrijk | Rosé Champagne
Cuvée Rosé Laurent Perrier | Pinot Noir

90

100% pinot noir | loepzuivere en knisperfrisse geur van aardbeien, framboos en zwarte kersen
Billecart Salmon - Rosé | Chardonnay – Pinot Noir 0.375
must-Have | top rosé champagne voor werkelijk elk moment!

Sommeliers favoriet ♥

40

Champagne Off List (slecht 1 fles, zelf gehaald uit de champagne)
Henri Giraud Fût de Chêne MV 2013 Aÿ Grand Cru | Pinot Noir – Chardonnay

200

70% uit 2013 aangevuld met reserves die teruggaan tot 1990 | complex, diepgang, ultiem genot!
Grand Cru Clos des Maladries 2013 - Etienne Calsac | Chardonnay

110

Clos is een omheinde wijngaard | 0,16 hectare | Slechts 1000 flessen | 2 g/l dosage | veelbelovend glas
Champagne “Amazone de Palmer” - Palmer & Co | Chardonnay – Pinot Noir
100% reserve wijn | 10-15 jaar flesrijping | 7 g/l | complex, weelderig, ultiem genot in een glas

Sommeliers favoriet ♥

160

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

85

één van de beste Cava´s van Spanje | minimaal 48 maanden flesrijping | toast | citrus | abrikoos
Père Ventura | Cava Brut Vintage 2012 | Macabeo- Parellada - Xarel-lo| Penedes | Spanje

55

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

Exeptioneel!

95

118 maanden flesrijping | intens | mediterrane kruiden, venkel en anijs | Cava van een van de beste producenten
Cava Gramona ‘’Imperial’’ Gran Reserva 2013 | Macabeo- Chardonnay - Xarel-lo | Penedes | Spanje

55

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

Verenigd Koninkrijk | Sparkling
Nyetimber - Classic Cuvée MV | West-Sussex | Chardonnay – Pinot Noir – Meunier

65

geroosterde appel, honing en specerijen, die gepaard gaan met een fraaie afdronk met frisse zuren

Nyetimber - Rosé MV | West-Sussex | Pinot Noir – Chardonnay– Meunier
aroma’s van citroenschil, kersen , frambozen, rode bessen, specerijen, rozen en brioche | frisse zuren

Sommeliers favoriet ♥

77

Wit | Frankrijk
Provence
Domaine Sainte Lucie MIP Blanc 2018 | Rolle

37

complexe wijn | bloemig & wit fruit | frisse en elegant | exotisch | grapefruit | mediterrane kruiden

Loire
Sancerre Alphonse Mellot ‘La Moussière’ 2017 | Sauvignon Blanc

50

loepzuiver, een sublieme combinatie van elegantie en kracht | 60 jaar oude stokken
Sancerre D'Antan Henri Bourgeois 2016 | Sauvignon Blanc

77

top cuveé van silex terroir | intens | rijp | zilt | kruisbessen | limoen | appel | kruiden
Sancerre ‘le Mont Damnées‘ de Bourgeois 2016 | Henri Bourgeois | Sauvignon Blanc

65

Een deel rijpt op een tank van staal/beton, een deel rijpt op eikenhouten vaten | mineralig | buxus
Pouilly-Fumé Domaine Treullet 2018 | Sauvignon Blanc

39.5

Gele perzik en Citrus | evenwichtig | mineraal | puur | verfijnd |
Didier Dageuneau Silex Pouilly Fumé 2015 | Sauvignon Blanc

144

De Silex is de absolute premier Grand Cru onder de Pouilly Fumé, mediterrane kruiden, witte bloemen & citrus
Rhône
Louis Chéze 2017 | Viognier

37.5

deze wijn kan zich meten met menig Condrieu, lengte en finesse met aroma’s van perzik
Louis Chéze 2018 | Marsanne

35

vrolijke perzik en abrikoos parade met wat oude houten vaten | picture perfect wijn !
Famille Perrin 2015/16 | Chateauneuf-du-Pape Les Sinards Blanc | Clairette – Grenache Blanc ♥

65

hand geplukte druiven | intens | wit fruit & romige afdronk
Jean-Michel Gerin 2016/17 | Condrieu La Loye | Viognier

69

vers geplukte bloemen in de neus | top wijn uit de Rhône
Domaine Yves Cuilleron 2017 | Condrieu 'la Petite Côte | Viognier
intens | exotisch | super puur | prachtige ontwikkeling op fles | rozen | peer | perzik

Sommeliers favoriet ♥

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!

Vin Blanc de Palmer 2016 | Margaux | Muscadelle – Loset - Sauvignon Gris ♥

345

One of a kind! uiterst zeldzame witte bordeaux van het iconische Château Palmer, slechts bij enkele restaurants
op de kaart! En speciale blend van bijna ‘’vergeten’’ druiven uit de bordeaux, wordt niet elkaar jaar gemaakt.
Een bijzonder karakter met verse bloemen, witte perzik, tropisch fruit maar ook gelaagd bij elke slok. Een
intrigerend maar bovenal fascinerend smaakvol glas!
Bordeaux | Zoet
Château d’Yquem 1997 | Sauternes 1er Cru Supérieur | Sauvignon Blanc - Sémillon | 0.375

250

Wow, wow en nog eens wow! | de ultieme dessertwijn op leeftijd | guilty pleasure
Limoux
Toques et Clochers “Clocher de Gardie’’2017 | Chardonnay
hét alternatief voor Bourgogne | slechts 150 flessen! | door ons zelf uit Frankrijk gehaald

Sommeliers favoriet ♥

55

Bourgogne
Chablis
Chablis 1er Cru Côte de Lechet 2018 | Domaine Bernard Defaix | Chardonnay

60

strak en mineraal | romig | pure expressie van terroir
Chablis Grand Cru ‘les Clos 2016 | Gérard Duplessis | Chardonnay ♥

99

Kimméridgiens terroir | vergist en gerijpt op demi muid vaten van 500 liter | grote wijn!
Côte de Beaune
Bourgogne Blanc Selection 2015 | Paul et Marie Jacqueson | Chardonnay

60

12 maanden rijping op oude vaten | licht vetje | vleugje vanille & boter
Bourgogne Chardonnay 2016 | Pierre Yves Colin-Morey

69

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

Chassagne-Montrachet 2016 | Michel Niellon | Chardonnay

85

zijdezachte tonen van appel, rijpe meloen en iets van brioche | Elegant en evenwichtig | goede zuren

Puligny-Montrachet Le Trézin 2016 | Marc Colin et ses Fils | Chardonnay

95

mooie expressie van het terroir | 91 Parker punten | één van de beste producenten uit de Bourgogne

Chassagne-Montrachet 1er Cru en Virondot 2016 | Marc Morey | Chardonnay

115

rijping op eiken | krachtig | complex | fijne zuren | lengte| hazelnoot, vanille en marsepein
Meursault Saint-Christophe 2016 | Domaine de Montille | Chardonnay

100

limestone & kalk terroir | krokant | rokerig | | mooie rijpheid | amandel | enorme potentie tot flesrijping
Meursault ‘Les Narvaux 2017 | Philippe Bouzereau | Chardonnay
romig | zuiver | krachtig | klein perceel | verfijnd houtgebruik

Sommeliers favoriet ♥

80

Côte Chalonnaise
Bourgogne Aligoté Bouzeron 2016 | Louis Jadot

40

een van de meest onderschatte druiven van de Bourgogne die zeker de moeite waard is
Rully Deux Montille 2014 | Domaine de Montille | Chardonnay

67

vanille twist met subtiele kruidigheid | een wijn met lengte | zacht en romig
Rully Les Cailloux 2016 | Pierre Yves Colin-Morey | Chardonnay

75

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

Mâconnais
Pouilly-Fuissé Tete de Cru 2016 | Chateau Fuissé | Chardonnay

64.5

rijk en met body | abrikoos & mango | frivool | meer tropische stijl vanwege de zuidelijke ligging

Saint Bris
Bourgogne Saint Bris Domaine Felix 2017 | Sauvignon Blanc

BUITENBEENTJE

levendig | citrus | fris | enige appellation waar Sauvignon in de Bourgogne geproduceerd mag worden

Sommeliers favoriet ♥

34.5

Wit | Duitsland
Peter Jakob Kuhn Quarzit Trocken 2016 | Rheingau | Riesling

40

verkwikkend en dorstlessend | zachte zuren | Biodynamisch | Top producent
Weingut Mathias Knebel GG Winninger ‘Ühlen’ 2016 | Mosel | Riesling

77

rising star van de Mosel, iemand om in de gaten te houden de aankomende jaren!
Wintrich Ohligsberg Rosenkreuz 2007 | Weingut Molitor | Mosel | Riesling ♥

42.5

rijke jaargang met diepgang, power en rijp fruit
Peter Terges 1998 | Mosel | Riesling Kabinet

40

uitstekende balans, fris, levendig en voor een 20 jaar oude wijn nog in topvorm
Dorst & Consorten 2014 | Pfalz | Riesling

38.5

9 ½ week schilcontact | serieuze concentratie | mooie balans
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

Wit | Zoet
Peter Terges 1998 | Mosel | Riesling Eiswein 0.375

75

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

Sommeliers favoriet ♥

40

Wit | Oostenrijk
Weingut Heinrich 2014 | Burgenland | Chardonnay Leithaberg DAC

40

geprononceerde neus van rijp fruit zoals meloen, ananas en limoen
Frischen Gruber 2016 | Grüner Veltliner Smaragd Ried Kirnberg | Wachau

40

cocentratie, lengte en dikte | abrikoos, perzik, witte peper en veel rijkdom in de afdronk
Weingut Knoll ‘Loibenberg’ Smaragd Riesling 2014/16| Wachau

85

de absolute top van de top als het op Riesling aankomt, elegant en met enorme potentie!
Weingut Knoll ‘Ried Kreutles’ Smaragd Grüner Veltliner 2015/16 | Wachau
Grüner Veltliner zo als je hem nog nooit gedronken hebt, complex, rijk en aromatisch

Sommeliers favoriet ♥

82.5

Wit | Italië
Etna Bianco Tenuta Crasà 2017 | Etna | Carricante & Grecanico

45

prachtige wijn, onmiskenbaar Etna | rokerig | toast | amandel | zilt | kamille | oranje citrus fruit
Alois Lageder 2018 | Alto Adige | Pinot Grigio

38

hyperfruit | besjes | perzik | hint van limoen

Kima Bianco 2018 | Sicilie | Cattarato – Viognier

35

gematigd klimaat | rijke mediterane aanzet | zilt | perzik | floraal | zacht | tropisch
Quirciabella Batàr 2014 | Toscane | Chardonnay – Pinot Blanco

120

9 maanden gerijpt op frans eiken, rijk en geconcentreerd, brioche en nootachtige | meloen en steenfruit
Quirciabella Batàr 2015 | Toscane | Chardonnay – Pinot Blanco
de Batàr is een internationaale icoonwijn die wordt gezien als een van de mooiste witte wijnen van Italië

Sommeliers favoriet ♥

95

Wit | Spanje
La Fillaboa 1898 2010 | Rias Baixas | Albariño ♥

75

6 jaar rijping op rvs | een gerijpte Albariño met de frisheid van een jonge Albariño | rijp steenfruit, gele appels,
tonen van biscuit en brioche

O’Rosal Blanca Bodegas Terras Gauda 2018 | Rias Baixas | Albariño

38

het paradepaardje van Terras Gauda en wat een pareltje van een wijn!
Tentenublo Blanco 2017 | Rioja | Malvasia Riojana - Jaen Blanca - Viura

40

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

42.5

vanille, eikenhout, boter, alles wat je verwacht van een hout gelagerde Chardonnay
Viña Gravonia Blanco Crianza 2002 | Rioja | Viura

78.5

4 jaar hout gelagerd | oxidatieve stijl | gebrande noten | gekonfijte citrus | Rioja oude stijl

Viña Tondonia Blanco Crianza 1991 | Rioja | Viura

95

6 jaar hout gelagerd | Dit kan zo geweldig ouderen | een wijn voor de echte liefhebber
Iduna fermentado en barrica 2017 | Verdejo | Toro

41

14 maanden hout opvoeding op 500 liter vaten | tropisch

Bodegas Orben Chocolate | Multi Vintage 2014’15’16 | Rioja | Garnacha Blanca - Malvasia – Viura

62.5

complexe, lange afdronk. Unieke, speciale en elegante onderscheidende witte Rioja | alles in balans
Zeebodem wijnen
Attis Mar 2016 | Rias Baixas | Albariño

89

6 maanden fles rijping op 9 meter diepte op de oceaanbodem | complex | zeekraal | citrus
Habla del Mar 2018 | Bay of San Jean de Luz | Godello - Treixadura - Albariño
8 maanden gerijpt op de zeebodem | zilt | perzik | floraal | uitbundig | uniek!

45

Wit | Portugal
Julian Reynolds 2017 | Alentejo | Arinto
onderschatte Portugese parel | ananas | floraal | witte perzik | mooie zuren

Sommeliers favoriet ♥

35

Wit | Verenigde Staten
Folie à Deux 2017 | Russian River Valley | Chardonnay

41

hét alternatief voor Bernardus Chardonnay maar dan gewoon beter, eleganter en voordeliger;)
Kalin Cellars Cuvée W 1996 | Livermore Valley | Chardonnay

90

staat nog steeds als een huis, lengte en goede zuren | mooie oxidatieve tonen | bijzonder
Sandhi Mt. Carmel 2014 | Rita Hills | Chardonnay

Just WoW!

96

aroma’s van sinaasappelschillen, hazelnoot en wilde bloemen | ‘pure elegance in a glass’
Shafer 'Red Shoulder Ranch' 2016 | Carneros | Chardonnay
Blockbuster van een Chardonnay, pure power in het glas!

Sommeliers favoriet ♥

95

Wit | Zuid-Afrika
Thorne & Daughters Rocking Horse 2016 | Swartland | Sémillon – Chardonnay – Rousanne – Clairette

40

peer | meloen | oude houten vaten | elegant | zwoel | spannende blend
Thorne & Daughters Paper Kite 2017 | Swartland | Sémillon ♥

63.5

53 jaar oude wijngaard | rustgevend en spicy, met florale tonen, meloen en zoete kruiden | Intrigerend
Laibach Chenin Blanc ‘Sur Lie’ 2018 | Stellenbosch | Chenin Blanc

37

op basis van Zuid Afrika’s trots, Chenin Blanc, en enkel van zéér oude wijnstokken met een vinificatie ‘sur lie’
Skaliekop Single Vinyard by David & Nadia 2017 | Swartland | Chenin Blanc

90

Iconische wijn gemaakt door de beste wijnmaker van Zuid-Afrika
Hoë-Steen Old bush Vines by David & Nadia 2017 | Swartland | Chenin Blanc

92.5

intens, met weelderige aroma’s van steenfruit, citrus en een toets van vanille
Saboteur White 2017 | Swartland | Chenin Blanc - Viognier – Fumé Blanc ♥

40

floraal | gewaagd | spannend glas | anders dan anders
Luddite 2014 | Cape South Coast | Chenin Blanc

66.5

minimale interventie | complex | blijft evolueren in het glas | heeft lucht nodig | ontdekkingsreis in het glas
Rijks Reserve 2014 | Tulbagh | Chenin Blanc

63

rijp fruit als ananas, perzik/abrikoos, ook iets van houtrijping, vanille | elegant | 11 maanden houtlagering
Leeu Passant 2016 | Stellenbosch (helderberg) | Chardonnay ♥

95

de absolute top van Zuid-Afrika | 18 maanden houtlagering | geconcentreerd | van oude stokken
Rijks Chenin Blanc Gold 888 2017 | Tulbagh ♥
complex en ultiem genot, rijk wit fruit, vanille en power! De top van de top en slechts 888 flessen

Sommeliers favoriet ♥

133

Wit | Nieuw Zeeland
Seresin 2016 | Malborough | Sauvignon Blanc

42

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

Echt de moeite waard!

70

18 maanden op eikenhout | ongekend | romig en fris tegelijk
Pegasus Bay 2013 | North Canterbury | Sauvignon Blanc – Semillon

61.5

bloemen & passievrucht | kruisbes | gedroogde kruiden | perfecte aciditeit
Wit | Verenigd Koninkrijk (UK)
Denbies Wine Estate Litmus Element 2013 | Surrey | Chardonnay – Bacchus

40

smaakvolle combinatie, die door het vergisten op hout doet denken aan een witte Bordeaux blend
Wit | Griekenland
Sigalas 2016 | Santorini | Assyrtiko

10 | 64

complex & ziltig | je proeft letterlijk de zee | puur | aanrader voor bij oesters
Wit | Uruguay
Altos de José Ignacio Reserva 2017 | Uruguay | Albarino

35

grapefruit & witte perzik | verassend | licht tropisch | citrus
Wit | Azerbaijan
Savalan Elisa Winemaker Reserve 2017 | Aspi Winery | Chardonnay – Traminer - Muscat
ongewoon glas wijn | ontzettend tropisch | rozenblaadjes | lychee | perzik & mango

Sommeliers favoriet ♥

40

Wit | Nederland (Hollandse glorie!)
Betuws Wijndomein Linge Barique 2018 | Gelderland | Johanniter – Solaris – Villaris

35

bloemig met geel rijp fruit | 12 maanden houtlagering | romig en fris
Apostelhoeve 2017 | Limburg | Auxerrois

35.5

verfrissend en dorstlessend glas van ’s Lands bekendste wijnhuis uit Maastricht | peer, appel en bloesem
Apostelhoeve XII 2018 | Limburg | Auxerrois - Müller Thurgau - Pinot Gris

35.5

in de geur bloemig en zacht fruit zoals abrikozen, vijgen en een vleugje peer evenals tropisch fruit
Frysling Blanc de noir 2018 | Friesland | Cabernet Cortis - Cabernet Noir

36.5

‘’Hier word ik enthousiast van!’’ aldus Harold Hamersma, en wij kunnen het beamen gewoon een gaaf glas
St. Martinus 2017 | Gris de Villare | Limburg | Souvignier Gris – Pinot Gris

38

bekroond tot beste witte wijn van Nederland | vol, maar toch fris | perzik, steenfruit en kruidig

Wit | België
Wijnkasteel Genoels-Elderen 2014 | Chardonnay Goud | Riemst

63.5

12 maanden hout gerijpt | Franse eikenhouten vaten | steenfruit, toast, maar ook noten en boter

Domaine des Marniéres Cuvée Sophie 2017 | Benoit Heggen | Chardonnay
prijswinnende wijn van onze zuiderburen, en ja ook daar wordt goede wijn gemaakt! | uit Franstalig België

Sommeliers favoriet ♥

30

Rosé
Rosé | Nederland
St. Martinus Hemels Roze 2018 | Monarch - Pinotin - Cabernet Cortis

Beste rosé van NL

38

framboos en kers | licht kruidig en heeft een volle afdronk | de Provence rosé van Nederland
Rosé | Spanje
Viña Tondonia Grand Reserva Rosat 2009 | Garnacho - Tempranillo – Viura | Rioja – Spanje ♥

92.5

rosé zoals je hem nooit eerder had, 4 jaar gerijpt op eikenhouten vaten, alsof je een rode wijn drinkt zoveel
smaak | een zeldzaamheid in de wijnwereld

Rosé | Frankrijk
Miraval Cotés de Provence 2018 | Syrah – Cinsault – Grenache - Rolle

45

elegante, bleekroze kleur, als glanzende bloemblaadjes. Prachtige, aromatische neus boordevol vers fruit en
lentebloemen
Miraval Cotés de Provence MAGNUM (1,5L) 2018 | Syrah – Cinsault – Grenache - Rolle

90

elegante, bleekroze kleur, als glanzende bloemblaadjes. Prachtige, aromatische neus boordevol vers fruit en
lentebloemen
Chateau Miraval Muse de Miraval Magnum 2018 | Grenache – Rolle ♥

300

Muse is gemaakt van de druiven Grenache & Rolle (biologisch) en deze zijn afkomstig van de 2 beste en oudste
percelen van Miraval. Een uniek terroir met als resultaat de fijne expressie in deze Muse. Lagering heeft plaats
gevonden in de zogenaamde ‘concrete eggs’ en volledig op zijn droessem (sur Lie) wat de complexiteit geeft aan
deze topwijn. Naast de Garrus van Château D'Esclans is dit de beste rosé-wijn met bourgogne allure welke
momenteel verkrijgbaar is. Van deze wijn zijn er in totaal 2000 magnums gemaakt dus Nederland ontvangt in
totaal maar rond de 30 magnums. De unieke fles is handgemaakt en deze wijn wordt alleen in magnum formaat
gemaakt. De rosé is nu perfect op dronk maar zal met de jaren zelfs nog verbeteren.
Oranje | Nederland (oranje boven!)
Domein tussen Rug & Rijn Avondrood 2018 | Utrechtse Heuvelrug | Souvignier Gris

37.5

witte wijn gemaakt als rode wijn, een geslaagd experiment in samenwerking met domein tussen Rug & Rijn

Betuwswijndomein Jasmijn oranje wijn 2018 | Betuwe | Souvignier Gris
strak droog | complex | sinaasappelschillen | experimenteel

Sommeliers favoriet ♥

45

Rood | Frankrijk
Champagne
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 2015 | Coquard-Loison-Fleurot | Côtes des Nuits | Pinot Noir

60

mini Vosne | juicy | aards | specerijen | super fijne tannine | zacht en gul
Chambolle-Musigny 1e cru ‘les Fuées’ 2015 | Domaine Sigaut | Pinot Noir

100

Perceel uit 1947 | gelegen naast GC Bonnes Mares | absolute Grand Cru beleving! | deels nieuw eikenhout
Domaine de Montille 2011| Beaune 1er Cru-Les Sizies | Pinot noir

67

1,62 ha bezit | 50+ jaar oude stokken | klei bodem | gerijpt voor 12-15 maanden op eikenhout
Domaine Berthaut-Gerbet Gevrey-Chambertin 2016 | Pinot Noir

87.5

Eikenhouten 500 liter| deels nieuw eikenhout en deels 2e & 3e fill | kerst, violet & cranberry
Rhône
Famille Perrin 2017 | Châteauneuf-du-Pape ‘Les Sinards’ | Grenache – Syrah – Mourvédre

60

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

127.5

icoon wijn | betoverend parfum van framboos, wilde braam en zoete kersen
Château de Beaucastel 2012 | Châteauneuf-du-Pape | unieke blend van 13 druiven

140

diep inkt-achtig robijnrood van kleur. In de neus aroma’s van zwarte bessen, bramen, chocola & tabak
Bordeaux
Clos du Marquis 2014 | St. Julien | Cabernet Sauvignon - Merlot - Cabernet Franc

100

top vintage | bijzonder potentieel en nu al geweldig op dronk | cassis, paprika & zwarte bessen
Chateau Sociando Mallet 2014 | Médoc | Cabernet Sauvignon - Merlot - Cabernet Franc

78

de neus heeft verleidelijke zwarte bessen en bramen met specerijen en vanille door het eikenhout | Top terroir
Margaux de Henri Lurton 2013 Château Brane-Cantenac | Cabernet Sauvignon - Merlot - Cabernet Franc

62

verbluffende elegantie en vertoont subtiele tonen van tabak en mooi rood fruit
Rood | Provence – Bandol
Domaine du Gros Noré Rouge | Alain Pascal | Cinsault - Grenache - Mourvèdre

66

de meest serieuze rode wijn uit de Provence is ongetwijfeld Bandol | pruimen, kaneel, bramen, en subtiel hout

Sommeliers favoriet ♥

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

60

top Rioja | 18 maanden eikenhout | zeer krachtig en intens
R. López de Heredia | Viña Tondonia Reserva 2006 | Rioja | Tempranillo - Grenache - Mazuelo

67

Rioja oude stijl, 6 jaar gerijpt op eikenhouten vaten, geweldige concentratie en lengte | zwart fruit & kruidig
R. López de Heredia | Viña Tondonia Reserva 2000 | Rioja | Tempranillo - Grenache - Mazuelo

85

het befaamde jaar 2000! | zwart fruit, tabak, aard, kruidig en nog steeds jong
R. López de Heredia | Viña Tondonia Reserva 1997 | Rioja | Tempranillo - Grenache – Mazuelo

99

deze vintage is nog springlevend maar een aards, kruidig en stevig karakter | donker zwart fruit in de neus
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

75

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

60

biologisch | aards | boerderij | stoer
La Autóctono by #garagewine 2016 | Tinto de la Pampana Blanca | vino de la Tierra de Castilla

70

design en smaak smelten letterlijk samen in deze zeer exclusieve en gelimiteerde wijn
Super Hero 2015 | Coto de Gomariz | Ribeiro | Field Blend van 9 druivenrassen

62

niet alleen een held op het etiket maar ook zeker in het glas! Kruidig met zwarte bessen fruit
Vega Sicilia Alion 2013 | Ribera del Duero | Tinta Fino - Cabernet Sauvignon

78

mooie aroma's van rijp rood en zwart fruit, kruiden, drop, cacao, prachtige houttonen en een perfecte afdronk
Vega Sicilia Valbuena 5° 2010\12 | Ribera del Duero | Tinta Fino - Cabernet Sauvignon
pure expressie in een glas | wellicht een van de beste jaargangen gemaakt door dit iconische wijnhuis

Sommeliers favoriet ♥

150

Rood | Duitsland
Weingut JJ. Adeneuer Rosenthal GG 2015 | Spätburgunder | Ahr | Spätburgunder (Pinot Noir)

80

Grand cru wijn | steile terrassen | spontaan vergist | 2/3 rijpt op nieuw eikenhout | zeer verfijnd en gul
Weingut Dr. Heger ‘Merdinger Bühl’ 2015 | Baden | Spätburgunder (Pinot Noir)

40

kersen | aardbeien | violet | zuurstok | frisse zomerse stijl
Weingut Dr. Heger ‘ Miumus 2014 | Baden | Spätburgunder (Pinot Noir)

67.5

elegante en verteerbare stijl | rondeur met body en frisheid | zomers rood fruit
Weingut Dr. Heger ‘ GG Winklerberg 2011 | Baden | Spätburgunder (Pinot Noir)
ook Duitse pinot kan ouderen en hoe?! Springlevend en mooi ontwikkeld voor de echte liefhebber

Sommeliers favoriet ♥

95

Rood | Italië
Toscane
La Gerla Rosso di Montalcino 2017 | Sangiovese | Toscane – Italie

38.5

10 maanden in Sloveens eikenhout | het kleine broertje van de Brunello

Querciabella Chianti Classico 2014/15 | Sangiovese

61

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
La Gerla 2012 | Brunello di Montalcino 2012 | Sangiovese | Toscane – Italie

70

36 maanden in Sloveens eikenhout | krachtig en nu bijzonder smaakvol, gedroogde pruimen, tabak en vijg

Siro Pacenti 2012 | Brunello di Montalcino Vecchie Vigne | Sangiovese

120

dijk van een wijn, enerzijds is hij heel klassiek & aards, maar anderzijds modern, bijna fris, elegant!
Gaja 2014 | Brunello di Montalcino | Sangiovese

125

rijpe structuur, zwoele tannines, confiture, kruidige houttonen en een romige en spannende lengte
Stella di Campalto 2008 | Brunello di Montalcino | Sangiovese

147.5

elegantie, perfectie, verbazingwekkend, woorden schieten te kort voor deze Brunello!

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

40

nieuwe stijl ripasso, frisser, ragfijne zuren, lengte en finesse met een typische neus
Quintarelli Giuseppe Valpolicella Classico Superiore 2011 | Corvina – Corvinone – Rondinella

139

deze Valpolicella van Quintarelli is van de buitencategorie, 7 jaar in eiken vaten gerijpt. Een wijn waarbij
superlatieven je tekort schieten!
Villa SpinosaAmarone della Valpolicella Classico ‘Albasini’ 2011 | Corvina Veronese - Corvinone

69

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

110

zeer intens rijp fruit | zoete kersen | pruimen | specerijen | drop | diepe zuren
Villa Spinosa Amarone della Valpolicella Classico ‘Gugliemi di Jago 1998 | Corvina Veronese - Corvinone
beperkte oplage | complex | nog steeds jong en levendig | geweldige concentratie en afdronk

Sommeliers favoriet ♥

150

Piemonte
Trediberri | Barolo 2015 | Nebbiolo

65

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

99.5

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

260

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

Sicilië
Tenuta Crasà | SRC Etna Rosso | Nerello Mascalese
pure en rijpe aanzet | rode kersensap | kruidnagel | tijm | venkel | pepermunt | granaatappel |

Sommeliers favoriet ♥

40

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

41.5

‘Boom Boom’ | explosief | exotisch en zwoel
Rood | Argentinië
Casarena - Malbec Single Vinyard 2016 | Mendoza - Luján de Cuyo

50

paars fruit | peper | tabak & vanille | deze wijn vraagt om een goed stuk vlees!
Bodega Colome Altura Máxima 2015 | Salta – Argentinie | Malbec ♥

Speciaal!

99

De Altura Máxima wijngaard is de hoogste wijngaard ter wereld (3111 meter hoogte) waar malbec staat
aangeplant. Door de blootstelling aan de felle zon ontwikkelen de druiven een dikkere, donkerder schil, terwijl
de grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht (soms bijna 20 graden verschil) ervoor zorgen dat de
druiven een bijzondere frisheid behouden. Na de vergisting rijpt de wijn 24 maanden in kleine houten vaten,
waardoor hij zachter en complexer wordt. De intens donkergekleurde wijn heeft diepe, rijpe aroma‘s van
bramen, vlees, turf, rook en wat mineraliteit. Geconcentreerd en dik van smaak met zongerijpt rood en donker
fruit, maar ook levendig door de opwekkende zuren en de pittige, robuuste tannines.

Rood | Chili
Roberto Henriquéz 2018 | Santa Cruz de Coya Tinto | Païs | Bio Bio ♥

Bijzonder !

40

200 jaar oude stokken | super fijne juicy stijl | diepe zuren | zacht puur fruit | beaujolais + stijl!
Rood | Urugay
Altos de José Ignacio Reserva 2016 | Urugay | Cabernet Franc - Tannat
eucalyptus | groene paprika | licht zwart fruit | geurend

Sommeliers favoriet ♥

35

Rood | Zuid-Afrika
Rijks Private Cellar 2013 | Pinotage | Tulbagh

67

de trots van Zuid-Afrika | zwarte bes | geconcentreerd | rijk | Pinotage zoals het hoort te zijn
Rijks 888 Pinotage Gold 2012 | Tulbagh

125

kracht met elegantie | perfecte balans | In de neus bessen, kersen en pruimen, witte peper en vanille
Saboteur Red 2017 | Swartland | Shiraz – Cab. Sauvignon – Mourvedre ♥

40

30% nieuw hout | gewaagd | spicy | bramen, bessen en peper

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

99

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!

Bendewijn experimentele flessen gemaakt in beperkte oplage, vraag ernaar bij onze sommelier
slechts 2 flessen kunnen bemachtigen en 298 gemaakt, wie waagt de gok en besteld deze gelimiteerde fles?

Sommeliers favoriet ♥

65

Rood | Libanon
Chateau Musar 2006 | Bekaa Valley | Cabernet Sauvignon – Carignan – Cinsault

70

open en krachtig | met een sterk gerijpt karakter | rozemarijn, ceder en leer
Rood | Azerbaijan
Savalan 2012 | Aspi Winery | Petit Verdot

38.5

ongewoon glas wijn | normaal altijd in de blend | kruidig | violet
Rood | Australië
Rolf Binder 'Haliwell' 2014| Barossa Valley | Shiraz – Grenache

39

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

69.5

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

67.5

vijf maanden gerijpt op eikenhout | aromatisch en zacht | puur rood fruit | fluweel | velvet | spanning
Luck + Art + Science | Margaret river | Touriga Nacional – Tinta Cao – Sousao

85

zoet zwart fruit | kruidig karakter | tegendraads | blend van authentieke Portugese druiven
Luck + Art + Science LAS Fuck Him 2016 | Margaret river | Touriga Nacional – Tinta Cao – Sousao

80

design met een knipoog | spicy | zwarte peper | braam, blauwe bes & ceder | aanstormend talent!

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

41.5

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

Sommeliers favoriet ♥

60

Rood | Nederland (Hollands glorie!)
Wijngaard Maronesse 2016 | Flevoland | Cabernet Cantor

GOUDEN MEDAILLE

35

eucalyptus | paprika | zwart fruit | geurig
Betuws Wijndomein Linge Rood Cuvee Signature 2017 | Gelderland | Regent – Cabernet Cortis

40

wijn die Diederik alleen maakt in uitzonderlijke jaren, 2017 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!
Wijngoed Thorn 2016 | BGA Maasvallei Limburg | Pinot Noir

45

beste pinot noir van de lage landen | kers, aardbei en zachte houttonen | rood fruit & elegantie
St. Martinus Cuvée Cabernet 2013 | Vijlen | Cabernet Franc – Cabernet Cortis – Cabernet Cantor

45

18 maanden op nieuw frans eikenhout | zwart rijp fruit | eucalyptus | wordt alleen maar beter!
St. Martinus Johannes 2017 | Vijlen | Cabernet Cantor – Cabernet Cortis – Pinotin

37.5

12 maanden op frans eikenhout | cassisbesjes, kruidig, blauwe bes en bramen | typisch NL druiven!
Rood | België
Wijndomein Aldeneyck 2016 | Maasvallei Limburg | Pinot Noir
o.a. verkozen tot beste Belgische wijn | Spätburgunder stijl | zuurstok, kers, sappig

Sommeliers favoriet ♥

41

Zoet per glas | Dessert
Moulin Touchais Coteaux du Layon 2005 / 1994 | Chenin Blanc

15

botrytis | vijgen, honing,aAnnans, mango, perzik abrikoos and so on…
Klein Constantia 2013 | Vin de Constance Natural Sweet Wine | Muscat de Frontignan | Zuid-Afrika

20

de beste Zuid-Afriaanse dessertwijn! | citrus, gember & nootmuskaat! | een vloeibaar dessert

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

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!

Sommeliers favoriet ♥

22.5

