
 

WIJNEN WIT 

Adega | Villa Real | Portugal | 2016      4 19 
Aroma’s van citrus met tonen van toast. Frisse wijn met een lange en  
zachte afdronk 
 
Sauvignon Blanc | Landskroon | Zuid-Afrika |2017     4 19 
Aroma’s van groene appel, droog met toetsen van groene vijgen. 
Frisse afdronk. 
 
Pinot Grigio | Yellow Tail | Australië | 2017                5,25   24 
Passievrucht, peer en citrus met een lichte kruidigheid. 
Frisse florale afdronk met tikje zoet. 
     
Macabeo |Sauvignon Blanc |Yuntero | Spanje | 2017              5,25   24 
Aroma's van peer en meloen, fris en droge smaak. 
Mooie zachte afdronk. 
  
Alberino | Flores de Mayo | Spanje | 2016                5,75   29 
Aroma's van frisgroen fruit en citrus. 
Fris en aromatisch. Lange afdronk met verkwikkend hoge zuren. 
     
Riesling Klingelberg | Duitsland | 2016                  6   28 
Aroma’s van citroen en gemaaid gras. 
Volle smaak, wit fruit, lichte mineraaltoets en lange afdronk. 
   
Vermentino |Italië | 2017                    6,50   31 
Aroma's van citrusvruchten met licht gekruide ondertoon. 
Droge minerale smaak met blijvende afdronk. 
       
Chardonnay Lanzerac | Zuid-Afrika | 2016                 6,50   31 
Aroma's van vanille, boter, boenwas en honing. 8 maanden houtrijping. 
Vol met ingetogen fruit. Krachtig met een fijne zuurheid. Lange afdronk  
    
Fuente Elvira | Verdejo | Bodegas Pedro Escudero | Spanje | 2017            6,50   31,50 
Een stijlvolle heerlijke volle, fruitige en kruidige wijn gemaakt van uitsluitend 
de beste Verdejo-druiven van stokken van een gemiddelde leeftijd van 40 jaar. 
Complexe geur van grapefruit, passievrucht, anijs, hooi, perzik en venkel. 
De smaak is kruidig en zeer vol. De afdronk is zeer lang en kent een hint van anijs. 
 
Sancerre | La Guiberte | Frankrijk | 2016        35 
Geur van buxus, pompelmoes en perzik. 
Droog  en frisse blijvende afdronk. 
 



 

 
 
 
WIJNEN ROSÉ 
 
La Rosée | Domaine des 2 Ruisseaux | Frankrijk | 2017               4   19 
Rood fruit met florale toetsen.  
Licht en fruitig, fris en mooie lange afdronk.  
   
AIX | Frankrijk | 2017                    6,25   29 
Prachtig lichte zalmkleur. In de neus fris en geurig, delicaat en  
jeugdig met een crispy smaak. Prachtig rond, harmonieus en  
met een heerlijk lange afdronk. 
 

WIJNEN ZOET 
 
Chenin Blanc | Late Harvest | Bainsvlei | Zuid-Afrika                4,75   22 
Tropische aroma's van rijpe muscat. 
Zeer fruitig en vol, fris zoete lange afdronk. 
 

MOUSSERENDE WIJNEN 

Cava Brut nature | Grimau de Pujades | Spanje              5.25 30 
Aromatisch met een droge afdronk. 
 
Prosecco di Valdobbiadene | Val d'Oca | Italië                         5.25 30 
Aroma's van acacia en wilde rozen. 
Fruitige afdronk met milde zuren 
 
Champagne Brut 1er Cru | Cuvee Marie | Frankrijk    9         55 
Geur van vers fruit en perzik, blend van  Chardonnay, pinot  
meunier en Pinot noir, krachtig mooie lange afdronk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.buyyourwine.com/glossary/view/letter/N#Neus
https://www.buyyourwine.com/glossary/view/letter/R#Rond
https://www.buyyourwine.com/glossary/view/letter/A#Afdronk


 

 
 
 
WIJNEN ROOD 
 
Carmenere | Paso del Sol | Chili | 2016                 4   19 
Aroma's van zwart fruit met zachte grondtonen. 
Ietwat kruidige volle, zachte en lange afdronk.  
  
Shiraz-Cabernet | Terramater | Chili | 2015                 4,50   21 
Kruidige toetsen van zwarte peper en lichtjes gerookt. 
Elegante aanzet. Krachtige, zachte en smaakvolle afdronk. 
   
Tempranillo |Altos | Crianza Rioja | Spanje | 2014                 5,50  26  
Aangname, intense aroma's. Volle rode wijn met tonen van vanille,  
zwarte bessen en de aardse Spaanse zonovergoten grond.  
Lange fruitige afronk. 
    
Pinotage | Kanonkop kadette  |Zuid-Afrika | 2016                  6   28 
Elegante aroma's van rood fruit, pruimen en specerijen. 
Krachtig, vol in de mond, zachte tannines, Lange kruidige afdronk  
  
Shiraz | Paul de Viliers | Zuid-Afrika | 2015                   6,25   29 
Kruidige geur van tabak, drop en chocolade. Volle  wijn,  
smaken van zwart bessenfruit, en kruiden krachtige tannines.  
Lange afdronk. 
 
Rosso di Montalcino | Italië | 2015                    6,75   31 
Expressieve geur waar vooral klein rood fruit overheerst. 
Zacht, met stevige tannine en blijvende afdronk. 
    
Bolsignano | Quarantanni Toscana IGT |Italië | 2014                                       6,25    29 
De wijn heeft een prachtige robijnrode kleur met paarse reflexen. 
Intense geur van rijpe bosvruchten en hints van bloemen. 
Stevige, volle, ronde wijn met zachte tannines. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
WIJNEN ROOD 
 
Bolsignano | Rosso Di Montalcino  | Italië | 2015                 8,50    39 
Een ferme structuur met een goede balans, finesses en diepte geven deze  
robijnrode Toscaan een bijzondere klasse.  
6 Maanden gerijpt in eikenhouten vaten voor een bijzondere smaak. 
Intense geur van bloemen en rijpe vruchten.  
Stevige, volle, ronde wijn met mooie tannines. 
 

Bolsignano | Brunello Di Montalcino DOCG | Italië | 2013               12,75      59 
Dit is de meest prestigieuze wijnsoort uit Toscane.  
De basisdruif heet Sangiovese Grosso en is intussen top-erkend op mondiaal niveau. 
De wijn heeft een  karakteristieke en intense geur van bosvruchten met opmerkelijke 
tonen van tabak en prettige nuances van vanille. Een volle body gevolgd door een 
opmerkelijke hoeveelheid rijpe tannine en een lange warme nasmaak. 
 
Ripasso "Monteré" | Tinazzi | Italië | 2014                   7,50    35 
Rood en zwart fruit; voornamelijk pruimen en kersen, kruiden,  
balsamico. Vol, balans, zachte tannine, lange afdronk. 
    
Primitivo di Manduria Imperio LXXIV |Italië | 2016        39 
Krachtige neus van donker fruit en specerijen. Volle, ronde smaak  
met  fruitimpressies, vlezigheid, beetje hout, frisheid in de afdronk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
SPECIALE SELECTIE WIT 
 
Chardonnay | Mrs Englisch lanzerac | Zuid-Afrika | 2016   55 
Aroma's van exotisch fruit met een lichte vanille toets. 
11 maanden houtrijping geven een  volle krachtige aanzet, met veel structuur, 
frisse zuren en een lange afdronk. 
 
Chassagne Montrachet | Bouchard | Frankrijk      79 
Zeer fijne neus, mineraal, elegante florale toetsen.  
Door het verouderen ontwikkelt hij toetsen van gekonfijt wit fruit. 
Zeer intense smaken, Krachtige structuur en zeer evenwichtig. 
  
Riesling Ortswei | Gut Hermannsberg | Duitsland | 2014   59 
Gut Hermannsberg wordt beschouwd als de beste rieslingwijngaarden van de Nahe. 
Ortswein staat gelijk aan 1er cru.  Rijpe geur, citrusfruit als limoen en pompelmoes 
Volle rijpe smaak en lange afdronk. 
    
Albarino Limousin | Spanje | 2015      59 
Strogeel met groenachtige, gemiddelde intensiteit, kruiden, laurier, 
venkel, balsamico, licht kruidig, witte bloemen (mimosa), fijne rokerige tonen  
en steenfruit. Vette nasmaak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
SPECIALE SELECTIE ROOD 
    
Assemblage Atamisque | Argentinië | 2015     55 
Complexe aroma's van violet en rood fruit, een lichte kruidigheid met toetsen van 
vanille. Heel evenwichtige smaken van rood bosfruit en zwarte peper. Heel 
geconcentreerd met krachtige tannines en een fijne zuurtegraad. Intense en lange 
afdronk. 
   
Amarone Classico doc. "La Bastia" | Tinazzi | Italië    69 
Geur van rijp fruit, pruimen en vanille. 
Krachtig, met een evenwichtige structuur, complex en lange afdronk. 
  
Paul Sauer | Kanonkop | Zuid-Afrika | 2014     69 
Deze Bordeaux blend ruikt naar zwarte en rode bessen. Een zeer complex  
boeket met toetsen van zwarte en rode bessen, mokka en een zekere kruidigheid. 
Harmonieus en heel elegant. 
 
Pinot Noir | Gevrey Chambertin | Albert Bichot | Frankrijk | 2013  85 
Aroma van rood en zwart rijp fruit, bramen en boskruiden. Met de jaren voegen zich 
daar eerder animale toetsen, pelsgeuren, musc aan toe. 
Volmondig, voluptueus en smeuïg met een perfect evenwicht tussen de sterke  
structuur en de fijne tanninen.  
 
Bolsignano | Brunello Di Montalcino DOCG | Italië | 2013               12,75      59 
Dit is de meest prestigieuze wijnsoort uit Toscane.  
De basisdruif heet Sangiovese Grosso en is intussen top-erkend op mondiaal niveau. 
De wijn heeft een  karakteristieke en intense geur van bosvruchten met opmerkelijke 
tonen van tabak en prettige nuances van vanille. Een volle body gevolgd door een 
opmerkelijke hoeveelheid rijpe tannine en een lange warme nasmaak. 
 


