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Château
Tour
de
Capet
Saint-Émilion
Grand
Cru
Saint-Émilion, Frankrijk
Klassieke stijl Bordeaux met 'state of the art techniek' gemaakt van Merlot
en Cabernet Franc. Diepgang in de wijn gecombineerd met kracht van
dominant donker fruit. Rijk, complex met een lange finish.

Fles
37,50

Rosé
Bodegas
Artero
Rosé
Castilla-La Mancha, Spanje
De warmte en droogte in la Mancha geven deze rosé een rijp,
geconcentreerd karakter met aroma's van rijpe aardbeien en bessen. De
frisse zuren in de afdronk zorgen voor een mooie balans in de wijn.

Fles
18,50 Glas
3,75

Ayet
Gris
Rosé
Languedoc, Frankrijk
Rosé van Grenache en Cinsault. De kleur is helder licht roze. Een
aangename lichtvoetige wijn met subtiel rood fruit een mineralige toets en
een hint van kruiden.

Fles
21,00 Glas
4,25

Mousserend
Lisetto
Prosecco
Spumante
Veneto, Italië
In Veneto wordt van de Glera-druif één van de beste Italiaanse mousserende
wijnen gemaakt. Deze Spumante smaakt mooi fris en zuiver en heeft een
aangename mousse.

Fles
75cl
26,00 Flesje
20cl
7,50

Moët
&
Chandon
Brut
Impérial
Champagne, Frankrijk
Impérial Brut is het vlaggenschip van dit fameuze huis. Een harmonieuze
blend van Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay uit de Champagne. Een
toegankelijke, subtiele, droge Champagne.

Fles
80,00

Allegrini
Al vanaf de zestiende eeuw speelt de Allegrini familie een belangrijke rol in
de Italiaanse wijnbouw. In 1960 heeft het bedrijf belangrijke veranderingen
ondergaan onder leiding van Giovanni Allegrini, hij wordt dan ook gezien
als degene die verantwoordelijk is voor de wedergeboorte van de
Valpolicella. Van generatie tot generatie is de kennis overgedragen en
tegenwoordig wordt Allegrini gezien als een van de voorlopers op het
gebied van innovatieve wijnbouw. Het bedrijf staat nu onder leiding van
Marilisa en Franco Allegrini. In 2008 hebben zij Villa Della Torre gekocht in
Fumane di Valpolicella. Het is één van de vele projecten waar Allegrini met
recht trots op is. De heuvelachtige wijngaarden van Allegrini leveren
wijnen die over de hele wereld geprezen worden. De druiven van de
Palazzo della Torre worden voor een deel gedroogd, om vervolgens nog
15 maanden op hout te rijpen en 7 maanden op fles. Elegante en volle
wijnen met een mooie geschiedenis.



/

Wit
Seriti
Sauvignon
Blanc
Westkaap, South-Africa
Sappige, exotische wijn uit wijngaarden in de kustregio. De oceaan zorgt voor
verkoeling. Je proeft tropisch fruit, limoen en verse groene kruiden. Frisse
aromatische wijn.

Fles
19,50 Glas
4,00

Bodegas
Artero
Macabeo-Verdejo
Castilla-La Mancha, Spanje
De Macabeo kan goed tegen droogte en hitte en voelt zich daarom prima thuis in
het zonovergoten la Mancha. Deze blend van Macabeo en Verdejo is smaakvol
en sappig, met aroma's van peer en abrikoos.

Fles
18,50 Glas
3,75

Urmeneta
Chardonnay
Central Valley, Chili
Intense Chardonnay met aroma's van perzik, tropisch fruit en een hint van
banaan die perfect samensmelten met de rijke geur van vanille.

Fles
20,50 Glas
4,25

Roquende
Medium
Sweet
Vin de France, Frankrijk
Frisse halfzoete witte wijn met tonen van grapefruit en rijpe ananas. Zacht en
sappig van smaak.

Fles
18,50 Glas
3,75

Coviar
Albariño
Rías Baixas, Spanje
Strogele kleur met heldere groene schakeringen. Intense neus van witte bloemen,
ananas peer en citrus. Sappig en fruitig met tonen van groene appel en bloemen.
De afdronk is fris met opwekkende zuren.

Fles
24,50

Ken
Forrester
Reserve
Chenin
Blanc
Stellenbosch, South-Africa
Harmonieuze goud gele wijn met aroma's van gebakken appel, honing en een
verfrissende minerale ondertoon. Mondvullende combinatie van rijp fruit en
elegante houtrijping in harmonie met frisse zuren en een minerale afdronk.

Fles
29,50

 Domäne
Wachau
Op de rotsige terrassen langs de Donau
gedijt de Grüner Veltliner het beste. Ruim
de helft van alle wijngaarden is dan ook
met deze druif aangeplant. Domäne
Wachau is een coöperatie van 250
families. De wijnmakers verkeren in een
luxepositie, want ze hebben elk jaar de
beschikking over de opbrengst van
honderden kleine wijngaarden. De
druiven van de beste wijngaarden worden
apart gehouden en daarom kan de
coöperatie ook echte topwijnen maken.

Domäne
Wachau
Dürnstein
Grüner
Veltliner
Wachau, Oostenrijk
De druiven groeien op de steile terrassen langs de Donau. Klimaat en bodem
zorgen voor een elegante wijn met sappige aroma’s van rijpe appels en exotisch
fruit, met witte peper en een frisse, minerale afdronk.

Fles
25,00 Glas
4,75

Domaine
Laroche
Chablis
Premier
Cru
Les
Vaudevey
Chablis, Frankrijk
In deze rijke, krachtige wijn komt het karakteristieke Chablis terroir verrukkelijk
naar voren. “Les Vaudevey” heeft een breed smaakpallet en geeft een prachtige
harmonie van een levendige zuurgraad en rijpe citroenaroma's.

Fles
42,50

 Laroche
Laroche, een historische producent van
de Chablis-wijn. In de wijde omgeving
heeft Domaine Laroche een
gerenommeerde naam. Mede door zich
in de 9de eeuw te vestigen in het hart van
het dorp met de kelders in de oude
Obédiencerie en met beroemdste
Premier en Grand Cru wijngaarden. Deze
unieke situatie heeft Laroche in staat
gesteld om authentieke en pure Chablis-
wijnen te produceren, rekeninghoudend
met de omgeving.

Rood
Bodegas
Artero
Tempranillo
Castilla-La Mancha, Spanje
Deze wijn van 100% Tempranillo vergist en rijpt volledig op roestvrij staal,
waardoor hij zijn fruitige karakter behoudt. Je proeft rijp rood fruit, zachte
tannines en opwekkende zuren.

Fles
18,50 Glas
3,75

Codex
Cabernet
Sauvignon-Merlot
Pay d'Oc, Frankrijk
De druiven voor deze wijn komen van wijnstokken met een lage opbrengst.
Dat geeft een geconcentreerde wijn met rijpheid en een lange, complexe
afdronk. De houtrijping maakt de wijn zacht en kruidig.

Fles
20,50 Glas
4,25

 Heredad
de
Baroja
In het hart van de Rioja Alavesa wordt
sinds 1964 wijn verbouwd door Bodegas
Heredad de Baroja. De eigenaar
Fernando Meruelo heeft als doel om de
beste druiven uit de regio in te zetten
voor klassieke wijnen, ontwikkeld door
middel van competitieve en innovatieve
technologieën. Met succes want de helft
van de wijnen die Bodegas Heredad de
Baroja produceert worden geëxporteerd,
de wijnen zijn overal ter wereld op tafel te
vinden!

Heredad
de
Baroja
Viña
Baroja
Crianza
Rioja, Spanje
Stevig Spaans rood van 100% Tempranillo. Vol rijpe bramen en zwarte en
rode bessen, aangevuld met kruidige tonen en een vleugje vanille. Een
intense wijn met een mooie structuur.

Fles
24,50 Glas
5,00

Allegrini
Palazzo
Della
Torre
Veneto, Italië
Robijnrood van kleur met paarse tinten. Deze wijn bied lichte hints van
rozijnen, verfijnde tonen van vanille, zwarte peper, kruidnagel en kaneel. Hij is
elegant en goed uitgebalanceerd, met een goede structuur en aroma.

Fles
37,50


