WIJNEN
Onze wijnkaart is met zorg samengesteld, waarbij we de focus hebben gelegd op hoogwaardige, pure
smaken. De kaart is overzichtelijk en de bediening geeft graag extra toelichting.

In ons wijn arrangement speelt Nederlandse wijn altijd een rol! We zijn dan ook betrokken bij het
maken van onze eigen Nederlandse wijnen die we graag combineren met onze gerechten, en die tevens
ook verkrijgbaar zijn in onze pop-up store.

Wijnarrangement | ´Experience the art of wine and food pairing´
Glas 7 - Half glas 4

Per glas

Mousserend
Graaf Bentinck Extra Brut | Johanitter – Souvignier Gris | Nederland

12 | 60

stijlvolle mousse en royale smaak | lange flesrijping 42 maanden | tropisch tonen | Hollands glorie in het glas!
Champagne Michel Genet Blanc de Blancs | Chardonnay

15 | 65

fris, sappig en frivool een echte lente champange ! Huischampagne van JRE Nederland.

Wit
TOM | Traisental- Oostenrijk | Grüner Veltliner

6.5 | 32

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

6.5 | 32

stuivend | fris | lentebloesem & passievrucht
Enate 234 | Somontano – Spanje | Chardonnay
al jaren een succesnummer | vol, rijk en romig | intens aromatisch | subtiel mineraal
Quinto | Cori – Italië | Bellone (Romeinse Pinot Grigio)

7 | 35
magnum: 70
6.5 | 32

6 maanden rijping sur lie | frisse zuren, rijp fruit, orgineel en spannend glas
Gravin Elisabeth | Betuws Wijndomein | Betuwe | Johanitter 2020

7,5 | 38

Door ons zelf gevinificeerd in samenwerking met het domein | Vlierbloesem en tropisch fruit | de hit van 2021!
Rosé
MIP Classic Rosé | Provence – Frankrijk | Grenache – Cincault - Syrah

8 | 40

prachtige, aromatische neus boordevol vers rood fruit en lentebloemen

Miraval | Provence – Frankrijk | Grenache – Cincault – Grenache - Rolle

52

Icoon-rosé | Van het domein van Brad Pitt en/of Angelina Jolie | Elegant, aromatisch,
sappig, ziltige afdronk.| de beste rosé van dit moment!

Rood
Rioja Rayos Uva | Rioja – Spanje | Tempranillo & Graciano

8 | 40

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

7.5 | 38

Mousserend

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

85

must-Have | Gewoon om te vieren dat er niks te vieren valt
Champagne Michel Genet Blanc de Blancs | Chardonnay

65

fris, sappig en frivool een echte lente champange ! Huischampagne van JRE Nederland.

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

Wit | Frankrijk
Du Nozay Sancerre le Paradis | Sauvignon Blanc | Loire – Frankrijk
iets zilt | rijp fruit | frisse zuren | mineraal | klassieke kruidigheid
Montine - Grignan les Adhémar Viognier | Viognier

42.5
magnum: 85
38.5

deze wijn kan zich meten met menig Condrieu, lengte en finesse met aroma’s van perzik
Jean-Michel Gerin | Condrieu La Loye | Viognier

79.5

vers geplukte bloemen in de neus | top wijn uit de Rhône
Chablis | William Fevre| Chardonnay

59.5

Kwaliteitshuis sinds 1959. Mooie fris- en ziltigheid, mineraal | Benchmark Chardonnay
Rully Deux Montille | Domaine de Montille | Chardonnay

60

vanille twist met subtiele kruidigheid | een wijn met lengte | zacht en romig
Meursault ‘Les Casse-Têtes | Domaine Chavy-Chouet | Chardonnay

79.5

Fantastisch ontwikkelde Meursault | nootachtig | rijk fruit | power

Wit | Duitsland
Winningen von der Terrassen | Beate & Matthias Knebel | Mosel | Riesling

43

Ortswein | verfrissende zuren | vuursteen | perzik | intens rijk fruit | prachtige droge finale met ziltig karakter
Ihringen weissburgunder | Dr. Heger | Baden | Pinot blnanc/Weissburgunder

41

gerijpt op barriqe voor 4-5 maanden, deels nieuw eikenhout| rijke romige wijn | toast | rijp fruit | rond |
gedroogd gras | amandel

Wit | Italie
Monte Ceriani Soave Superiore | Tenuta Sant’Ántonio | Veneto | Garganega

38

gerijpt op de lie | grapefruit | amandelen | crispy | heerlijke doordrinker
Alois Lageder | Alto Adige | Pinot Grigio

40.5

biodynamisch | besjes | perzik | hint van limoen | de specialist uit Alto Adige!

Wit | Spanje
O rosal Blanco | Bodegas Terras Gauda | Rias Baixas | Albariño

41.5

6 jaar rijping op rvs | een gerijpte Albariño met de frisheid van een jonge Albariño | rijp steenfruit, gele appels,
tonen van biscuit en brioche
Attis Mar 2016 | Rias Baixas | Albariño

magnum: 85
78

6 maanden fles rijping op 9 meter diepte op de oceaanbodem | complex | zeekraal | citrus

Wit | Verenigde Staten
Riverstone Monterey Chardonnay | J. Lohr Winery | Central coast Californie | Chardonnay

44.5

Rijk, vol, maar fris. Niet té veel hout, natuurlijk hinten van honing, vanille, toast.

Wit | Zuid-Afrika
Fynbos Monopole | Iona| Elgin | Chardonnay

52.5

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

Wit | Nieuw Zeeland
Mount Riley | Malborough | Sauvignon Blanc

35

Knisperend | lychee | fruitbom | lentebloesem

Wit | Nederland (Hollands glorie!)
Gravin Elisabeth | Betuws Wijndomein | Betuwe | Johanitter

38

Door ons zelf gevinificeerd in samenwerking met het domein | Vlierbloesem en tropisch fruit | de hit van 2021!
Domein Rug en Rijn Elsterberg | Utrechtse Heuvelrug | Johanniter – Souvigner gris

38

Florale tonen in de neus, sappig en fris. De druiven groeien op 2 km afstand van het restaurant!

Rosé
Rosé | Frankrijk
MIP Classic Rosé | Provence – Frankrijk | Grenache – Cincault - Syrah

40

prachtige, aromatische neus boordevol vers rood fruit en lentebloemen
Château Miraval | Provence – Frankrijk | Grenache – Cincault – Grenache - Rolle

52

Icoon-rosé | Van het domein van Brad Pitt en/of Angelina Jolie | Elegant, aromatisch,
sappig, ziltige afdronk.| de beste rosé van dit moment!
Chateau Miraval Muse de Miraval Magnum 2018 | Grenache – Rolle ♥

225

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. Van deze wijn zijn er in totaal 2000 magnums gemaakt dus Nederland ontvangt in totaal maar
rond de 30 magnums. Wij hadden er 3, nu nog 2 ;-) De unieke fles is handgemaakt.

Rood | Frankrijk
La Taupe | Domaine Chavy-Chouet | Bourgogne | Pinot Noir

42.5

Perceel uit 1935 | Rood fruit, kruidig, subtiel. Klassieke Pinot Noir.
Pommard 1er Cru Les Chanlins | Domaine Chavy-Chouet | Bourgogne | Pinot Noir

88.5

Gerijpt op Frans Eiken, Krachtig maar sappig, veel structuur, amarene kers
Famille Perrin | Châteauneuf-du-Pape ‘Les Sinards’ | Rhône | Grenache – Syrah – Mourvédre

75

zachte tannines | zijdezacht | een wijn met body | kruidig
Chateau Lanessan | Haut-Médoc | Cabernet Sauvignon - Merlot

55

verbluffende elegantie en vertoont subtiele tonen van tabak en mooi rood fruit

Chateau Sociando Mallet | Médoc | Cabernet Sauvignon - Merlot - Cabernet Franc

78

de neus heeft verleidelijke zwarte bessen en bramen met specerijen en vanille door het eikenhout | Top terroir

Rood | Spanje
R. López de Heredia | Viña Tondonia Reserva 2006 | Rioja | Tempranillo - Grenache - Mazuelo

69.5

Rioja oude stijl, 6 jaar gerijpt op eikenhouten vaten, geweldige concentratie en lengte | zwart fruit & kruidig
Mervm Priorati | Merum Priorati | Inici | Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Carignan, Grenache

45

Veel fruit. Stevig maar elegant. 12 maanden houtrijping

Rood | Duitsland
J.J. Adeneur | Ahr – Duitsland | Spätburgunder

7.5 | 38

heerlijk licht gekoeld | speels rood fruit zoals kers, braam en frambozen | elegant
Weingut Dr. Heger 1e Lage winklerberg ‘Mimus’ 2014 | Spätburgunder (Pinot Noir)
Houtgerijpt, elegant maar power | rondeur met body en frisheid | intens rood fruit

67.5

Rood | Italië
Barbera d’Alba | Piemonte | Barbera

65

Een pure diepe smaak | crunchy rood cassis fruit | zwarte peper | zachte tannine's | velvet
Barbera gemaakt als een Pinot Noir uit Vosne-Romanée.
La Gerla | Brunello di Montalcino | Sangiovese | Toscane – Italie

70

36 maanden in Sloveens eikenhout | krachtig en nu bijzonder smaakvol, gedroogde pruimen, tabak en vijg
Gaja | Dagromis Barolo | Piemonte | Nebbiolo

99.5

icoon wijn uit Piemonte en Barolo op zijn best, robuust, specerijen en levendig in het glas
Villa Spinosa Valpolicella Ripasso Classico Superiore “ Jago” | Corvina Veronese - Corvinone

41.5

nieuwe stijl ripasso, frisser, ragfijne zuren, lengte en finesse met een typische neus
Villa SpinosaAmarone della Valpolicella Classico ‘Albasini’ | Corvina Veronese - Corvinone

74

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

Rood | Zuid-Afrika
David & Nadia Siebritskloof | Swartland | Pinotage

41

12% alcohol | puur | wilde kruiden | zacht rood fruit | super juicy en aromatisch | spanning
Serendipity | Monique Breuer | Hemel & aarde vallei Pinot Noir

45

Een wijn met een verhaal, gemaakt door Monique Breuer met als missie om 6 pinot noirs te maken in 6 landen
die allemaal een unieke expressie van de druif belichamen! Heerlijke cool climate pinot uit Zuid-Afrika met de
nodige concentratie, fruit en rijkdom. Een elegante topper.

Rood | Australie
Catapult Shiraz | Wirra Wirra Vineyards | South Australia | Shiraz

40

heerlijk, heldere, robijnrode kleur met impressies van zwarte kersen, rode bessen en frambozen

Rood | Nederland (Hollands glorie!)
Gelderland
Betuws Wijndomein Linge Rood Cuvee Signature | Gelderland | Regent – Cabernet Cortis
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!

38

Zoet per glas | 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 1966 | Vin doux naturel | Grenache Blanc
zacht | verfijnd | elegant | intense fruit | intense lengte en afdronk!

22.5

