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U.S.A.
WITTE WIJN

Fetzer - Chardonnay 6 - 29  
Vet en rijp met een romige afdronk.
  

RODE WIJN

Apotic red - Merlot/syrah/zinfandel  6 - 29
Smakelijk, krachtig en licht zoet.

Argentinië
RODE WIJN

Salentein Mendoza - Single vineyard Malbec  64
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.

Zuid Afrika
RODE WIJN

Stellenbosch - De Toren fusion V   74
Deze dieprode wijn geurt naar bramen en bosbessen met achterin 
tonen van specerijen, koffie en cederhout. In de aanzet proeft men 
geconcentreerd rijp rood fruit en stevige maar verfijnde tannine. De 
afdronk is intens en lang met mooie en elegante houttonen.

Nieuw Zeeland
WITTE WIJN

Saint Clair Family Estate - Sauvignon Blanc  36  
Intense frisse wijn met veel fruit, exotische aroma’s en een lange afdronk. 
Niet voor niets een van de beste Sauvignon Blanc wijnen uit Nieuw 
Zeeland. Deze wijn is lekker voor bij de borrel, zeevruchten, vis en bij 
gevogelte.  

Saint clair omaka   -  Chardonnay 52
De neus is complex met witte perzik, orchidee en hartige tonen door het 
gebruik van eikenhout. De smaak van de wijn is vol en rijk, met indrukken 
van steenfruit, getoast brood en een vleugje vanille. De afdronk is lang, 
elegant en heeft een prachtige balans.



Italië
WITTE WIJN

Benazzoli delle Venezië - Pinot Grigio 5,50 - 27  
Lichtvoetig, fruitig en open.  

Cuore Di Marchesa Etna Bianco - Carricante / Catarratto   53
Prachtig, viriel en gloedvol wit van de boorden van de Etna. Rokerig, 
natuurlijk, fris-romig met gedroogd geel fruit. Een soort lichtvettige 
zittigheid met prachtige levendige jeugdige zuren. Heerlijk met vis, kip en 
kalkoen gerechten.

Vie di romans  |  Friuli - Sauvignon blanc 68
Rijp geplukte Sauvignon met stevig mineraal fruit en aardse tonen. In de 
neus is de wijn fris en aromatische neus met verse perzik met hints van 
tropisch fruit. De wijn heeft een uitstekende balans in de mond. dit is een 
zeer afgeronde, voller stijl van Sauvignon met een heerlijke frisheid.

RODE WIJN

Benazzoli Valpolicella Ripasso 8 - 39 
Corvina/Corvione/Rondinella/Molinara 
Zacht en vol, hints van klein rood fruit.  

Barolo - Giovanni Rosso Serralunga d’Alba  75
Robijnrood met lichte intensiteit en duidelijke verkleuring aan de rand. 
In de neus florale tonen (roos viool), zwarte kersen, kreupelhout, koffie en 
drop. In de mond een zachte aanzet met een sterke verstrakking door de 
mooie zuren en fijne tannines. Zeer lange, minerale en aardse afdronk. 

Valpolicella - Amarone pierropan  90
Voortreffelijke Amarone gemaakt door een kleine producent met heel 
veel passie en vakmanschap, vol, zacht, prachtig in balans en heeft zachte 
tannines.

Frankrijk
WITTE WIJN

Drouhin - Chablis 40  
Een zeer elegante fruitige droge witte wijn met rijpe smaken en een 
prachtige mineraliteit. In de neus herkennen we heerlijk intense tonen 
van citrus, grapefruit en pepermunt. Een genot van een wijn.  

Bourgogne  |  Olivier leflaive -  Chardonnay 44
Mooi evenwicht in de mond met een aangename vulling en goede 
fraîcheur. Heerlijk als aperitief of bij vis, schelp- en schaaldieren, kazen en 
diverse desserts.

RODE WIJN

Château Laborde Haut  |  Medoc - Merlot/Cabernet Sauvignon 41 
Een expressieve rode Bordeaux wijn uit de Haut-Medoc. Merlot en 
Cabernet Sauvignon druiven geven rijpe frisse tannine en aroma’s van 
rood fruit, groene peper en pruimen. Intensiteit en een stevige structuur 
zijn alom aanwezig en geven de lange afdronk ruggengraat.  

Duitsland
WITTE WIJN

Sebastian Erbeldinger Rheinhessen - Riesling 6,50  -  33  
Zuiver, frisse aroma’s van limoen en citrus.  

Villa Wolf Pfalz - Pinot Gris 31

Frisse intense neus met bloemen, frisse kruiden en iets van mango. 
In de mond fris met een iets mollig karakter, heerlijke frisse stijl. De 
afdronk is lang en krachtig, speciaal voor salades en visgerechten.  

Peter Meyer - Bereich bernkastel 4,50  -  21
Fris, mild en subtiel zoet.

RODE WIJN

Sebastian Erbeldinger Rheinhessen - Spatburgunder 39 
Dit is een geweldige Spatburgunder uit Duitsland, heerlijk droog en vol van 
smaak. Perfect te eten bij kalfsvlees, gevogelte en rundvlees.

Oostenrijk
RODE WIJN

Pfaffl - Zweigelt/Pinot Noir   39
Een donkere robijnrode kleur, in de neus heeft de wijn bessenfruit met 
framboos en kersen. Deze wijn heeft zachte tannines in de mond met een 
behoorlijke body, fruitig en pittig. De afdronk is lang en sappig.

Spanje
WITTE WIJN

Belloni - Rueda Verdejo Joven 34  
Deze wijn is vers van de pers, super stuivend en kraakhelder. Met mooie 
tropische tonen zoals wij deze verwachten van een Rueda, perfect bij 
tapas, manchego kaas en salade’s met gegrilde groenten.  

RODE WIJN

Medievo Rioja Crianza 5,50  -  27 
Tempranillo/Garnacha/Mazuela/Graciano 

Een volle wijn met geuren van rozijnen, kersen, cederhout, vanille en 
toasty’s aroma’s.

Portugal
WITTE WIJN

Telhas Terra d’Alter - Viognier 49
Licht goudgeel van kleur,  aroma van abrikozen en een vleugje vanille. Een 
complexe smaak van rijp fruit, zal zich in de fles nog positief ontwikkelen.

Chili
WITTE WIJN

'HUISWIJN' - Casa Silva - Chardonnay/Semillon 4,50 -  22
Zacht, fruitig en fris.

ROSÉ WIJN

'HUISWIJN' - Varietal rose - Viento norte 4,50 -  22
Fruitig, elegant droog en fris.  

RODE WIJN

'HUISWIJN' - Casa Silva - Cabernet Sauvignon/Carmenere 4,50 -  22
Fruitig, soepel en zacht. 

Errazuriz Don maximiano 2009 118

Cabernet franc/cabernet sauvignon/syrah/petit verdot
In de neus vindt men kersen, cassis, truffels en blauwe bessen maar in de 
achtergrond ook zwarte peper en subtiele tonen van chocolade en ceder. 
Het palet is krachtig en heeft rijpe tannines. Dit zorgt voor een volle wijn 
met veel rijp fruit, ceder, kruidnagel, kaneel en een mooie zuurgraad die 
zorgt voor frisheid en balans. Lekker bij, runderfillet met rijke sauzen.

Italië - Prosecco

Blu – Piccolo 20 cl 8

Col Sandago – Cuvee 75 cl 28

Col Sandago – Case Bianche 75 cl 37

Col Sandago – Wildbacher brut rosé 75 cl 42

Frankrijk - Champagne

Brut     20 cl ( 2 glazen) 21

Brut     75 cl 80

Rosé Imperial     75 cl 90

Ice Imperial     75 cl 85

Ice Imperial Rosé     75 cl 95

Ice Imperial Magnum    150 cl 150

Dom Perignon 2009     75 cl 210
Deze Champagne heeft een schitterende combinatie van 
elegantie, raszuiverheid, frisheid en evenwicht met, als hij 
jong is, complexe en intens florale aroma's, die geleidelijk 
worden verdrongen door die van gekristalliseerd fruit, noten 
en brioche.


