Mousserende wijnen
Spumante Bianco Brut, Azienda Guerrieri, Marche, Italia
Heerlijke fruitige mousserende wijn met strogele kleur en fijne, aanhoudende mousse. Elegant boeket
van gemengde witte bloemen. Zachte geur, frisse en evenwichtige afdronk.

Glas

Fles

7.50

35.00

(Chardonnay, Bianchello)
Bellevista 'Alma Gran Cuvee', Franciacorta, Lombardia, Italia
Schitterende mousserende wijn. De wijn heeft een lange flesrijping, een mooie getoaste neus met noten
en honing. Strakke, verfijnde dronk met lengte en complexiteit heerlijk mond vullend, dit Italiaanse
antwoord op de Franse Champagne.

59.00

( Chardonnay / Pinot Noir / Pinot Bianco )
Gallimard Champagne Blanc de Blancs, Brut, Côtes de Bar, Frankrijk
Mooi bleekgeel van kleur. Dit is een elegante champagne met een elegante mousse. Heerlijk
aromatisch en fris in de geur. In de smaak rond en zacht. Aangenaam wit fruit, beetje citrus, lichte sur
lie en wat brioche tonen.

( Chardonnay )

65.00

Witte wijnen
Gerbino Bianco, Azienda Di Giovanna, Sicilia, Italia
Mooie rijpe combinatie van de inheemse Grillo en de wereldse Chardonnay. Sappige, fruitige wijn die fris
en doordrinkbaar is met een aangenaam bittertje wat het ietwat complexiteit geeft. Biodynamische
wijnbouw.

Glas
5.00

Fles
24.50

6.00

29.00

( Grillo, Chardonnay, Viognier )
Grauburgunder, Weingut Gehring, Rheinhessen, Deutschland
Deze Grauburgunder of Pinot Gris komt van de steile wijngaarden aan de Rijn bij Nierstein. De
citroengeel van kleur. Een wijn met een frisje, erg sappig en fruitig karakter. Zowel in de geur als in
de smaak vinden we veel fruit, zoals gele appels, peer en honingmeloen.

( Grauburgunder )
Sauvignon Blanc, Château Beynat, Bordeaux, France
Zuivere en sappige Sauvignon Blanc van de Appellation Côtes de Castillon. Met een lekker stuivend
Heerlijk verfrissend met mooie
zuren en toch niet te droog.

27.50

( Sauvignon Blanc )
Trebbiano di Lugana, Vinicola Bennati, Veneto, Italia
Een wijn uit de heuvel ten Zuiden van het Gardameer. Met een heerlijke geur van tropisch fruit, zoals
banaan en papaya met kruidige tonen van salie. Goeie structuur en fruitigheid zoals je van een Lugana
mag verwachten.

6.75

33.50

( Trebbiano )
Roero Arneis, Bric Cenciurio, Langhe, Piemonte, Italia
Heerlijk geconcentreerde Arneis met zowel uitgesproken fruit tonen maar ook zeer genuanceerde
zachte kruiden. Fijne afgeronde zuren en een lange afdronk.

33.00

( Arneis )
Bianco Marche, Azienda Guerrieri, Marche, Italia
Een rijpe, intense witte wijn van het lokale druivenras Bianchello. Met lange houtrijping. De wijn
heeft een prachtige gouden kleur. De smaak is rijk en vol, met een mooie lange afdronk. Met hinten van
rijp tropisch fruit, beetje Citrus en vooral vanille.

36.00

( Bianchello, Verdicchio )
Riesling, Bric Cenciurio, Langhe, Piemonte, Italia
Een bijzondere Riesling uit het dorp Barolo. Met 6 maanden houtrijping. Rijp exotisch fruit in de smaak
en fijne zuren, die hem zeer plezierig maken. Typische Noord-Italiaanse stijl door de mooie balans
tussen rijpheid en zuren.

( Riesling )

39.50

Chardonnay, Dampt Frères, Petit Chablis, Bourgogne, France
Deze Petit Chablis Vieilles Vignes is een mooie Chablis, met name door de 60 jaar oude stokken. In de
neus ruik je exotisch fruit, passievrucht en beetje vuursteen. Een ronde smaak van groene appel, met
het bekende "botertje" en mooie minerale tonen.

39.00

( Chardonnay )
Chardonnay, Langhe Zoi, Angelo Germano, Piemonte, Italia
Intense en complexe chardonnay uit de Piemonte. Met 8 maanden houtrijping. In de neus hinten van
exotisch fruit, vooral ananas. In de smaak frisse appel en abrikoos. De wijn is rond in de mond, vleugje
vanille en met lange elegante afdronk. Deze premium chardonnay is mild droog met een complex
karakter.

39.00

( Chardonnay)
pinot grigio, veneto, italië
Knisperende geur en heldere kleur. De Trebbiano di Lugana-druiven komen van de heuvels ten
zuidoosten van het Gardameer. De wijn heeft een heerlijke geur van tropisch fruit zoals banaan,
cantaloupe en papaya met kruidige tonen van salie. Goeie structuur en mineraliteit zoals je van een
Lugana mag verwachten.

5.50

27.00

7.75

38.00

7.00

34.00

6.75

33.00

6.25

30.50

(pinot grigio)
Domaine des chers, bourgogne blanc, frankrijk
Deze Bourgogne Blanc is een witte wijn van de Chardonnay druivensoort. De frisheid in de mond, de
tonen van peer, perzik en witte bloemen brengen een prachtige elegantie.
Mooie subtiele houtlagering zoals dat alleen in de bourgogne kan.

(Chardonnay)
Witte wijn met een DOC met een wel heel bijzondere naam, en als wijn al even bijzonder. Geurig en
geparfumeerd, met een vleugje anijs, pijnbomen, lindebloesem, amandelen en honing. Een levendige en
frisse smaak, die ook de nodige kracht heeft, mooi rond en rijp, zachte zuren, een fijn bitter, mooi
subtiel.

(trebbiano, malvasia, roscetto)
In de smaak is de wijn vol en harmonieus. Het laat een mooie balans zien tussen het rijpe fruit en de
romigheid van het houtgebruik. Levendige afdronk. Typische chardonnay aroma's van tropisch fruit en
witte perzik, aangevuld met honing en vanille door de houtrijping.

(chardonnay)
Jonny wegleitner, sauvignon blanc, neusiedlersee, oostenrijk
In de geur kruisbessen, vlierbes en wat groen. Paprika's en lekker veel fruit in de mond met een
aangename kruidigheid en een sappige afdronk.

(sauvignon blanc)
99.50
in de neus neus met een prachtige aromatische intensiteit: aroma's van buxus en witte bloemen,
vergezeld van tonen van witte perzik, salie en aromatische kruiden. De wijn vult het gehemelte met
elegantie en vastberadenheid bij het proeven, waardoor de juiste balans tussen zure frisheid en
dichtheid wordt onthuld. De afwerking is levendig, volhardend en met een mooie pittigheid."

Gewurztraminer, "Pietramontis", 2019, Villa Corniole, Trentino, Italia
Deze wijn heeft een strogele kleur. De neus heeft intense bloemige en fruitige hints van grote
complexiteit en elegantie. De smaak is evenwichtig en niet zoet maar juist droog. Representatief voor
het gebied waar hij vandaan komt. Zacht met een zeer lange afdronk.

49.00

(Gewurztraminer)
Riesling, "Gaisberg", 2018, Urban Stagard, Kremstal, Oostenrijk
Diepte, sappig fruit, mooie kruidigheid. Speels en krachtig. Koel, gestructureerd en sappig, maar vooral
puur steenfruit in zowel geur als smaak.

59.00

(riesling)
Bianchello, "Del Mare", 2019 , Guerrieri, de Marken Italia
Gemaakt van 100% oude stokken bianchello. Gegist en gelagerd op deels nieuw Frans eiken.
Aromatisch ingetogen met tonen van abrikoos, kamperfoelie en gele appel. Elegant en toch rijk van
smaak, zoetzuur, daarna droog, met volop geel en wit fruit, supersappig met eikcomplexiteit zonder
dat het hout dominant wordt. Een absoluut prachtige kwaliteit wit, uniek omdat deze wijn alleen in de
beste jaren wordt gemaakt.

65.00

(bianchello)
Vermentino, Viognier, Fiano, "Vistamare" 2020, Gaja, Bolgheri, Toscane, Italia

99.50

salie. Viognier geeft de wijn rondeur, wit steenfruit en een hint van honing, terwijl vermentino zorgt
voor fraîcheur, levendige zuren en elegantie.

(Vermentino, Viognier, Fiano)
Chardonnay, Meursault , "Les Narvaux", 2018, Rémy Jobard, Bourgogne, Frankrijk
De Domaine Rémi Jobard Meursault Les Narvaux is een 100% chardonnay komende van een biologisch
gecertificeerde wijngaard. De wijnstokken zijn maar liefst 70 jaar oud. De opbrengst voor deze
Meursault is extreem laag (zelfs voor bourgogne begrippen). De Narvaux van Jovard is een stijlvolle,
elegante wijn met tonen van groene appel, peer, munt en subtiele toen van hazelnoot. In de mond is de
wijn medium tot full-bodied, met een satijnachtig textuur en een zeer precieze finish.

(Chardonnay)

115.00

Rosé
Azienda di Giovanna, Sicilia, Italia
Elegante biologische rosé van de lokale Siciliaanse
uit wijngaarden van gebergte
in Sicilië. In de neus duidelijk rood fruit en wat hibiscus bloem. In de smaak proef een beetje frisse
framboos en lichte kruidigheid. Deze rosé is mild droog en met een minerale hint.

( Nero d' Avola )

Glas
5.00

Fles
24.50

Rode wijnen
Gerbino Rosso, Azienda Di Giovanna, Sicilia, Italia
Heerlijke sappige biologisch gemaakte wijn. Gul rood fruit en zwarte bessen in de neus. De dronk is vol
met een heerlijk kruidige randje, sappig in de aanzet en zachte tannines die de afdronk verlengen.

Glas
5.00

Fles
24.50

7.25

35.50

( Nero d'Avola, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah )
Frühburgunder, Weingut Gehring, Rheinhessen, Deutschland
Deze Frühburgunder is medium rood van kleur. Met verfijnde hout tonen van de rijping op grote houten
vaten. In de smaak en geur veel sappig fruit en wat kruidigheid. Deze wijn smaakt licht gekoeld het
lekkerst.

( Frühburgunder )
Gamay, Conservatoire Clos de Roue , Domaine Decrenisse, Coteaux Lyonnais, France
Deze wijn is gemaakt van Gamay klonen uit een zeer oude klooster wijngaard. Maar liefst 12 maanden
heeft deze op Franse barriques gerijpt. Een wijn met veel elegantie. In de smaak barst de wijn van het
donkere fruit en is volvlezig en mond vullend.

36.00

( Gamay)
Nebbiolo, Angelo Germano, Piemonte, Italie
Typische gerijpte Nebbiolo uit de wijngaarden rond het dorp Barolo. De wijn heeft een baksteen rode
kleur en oranje reflecties door de lange hout- en flesrijping. In de neus geuren van tabak, viooltjes
en rozen. In de smaak rijp gekonfijt fruit en paddenstoelen. Zachte zuren, complex en elegant tegelijk.
Dit is het kleine broertje van de Barolo.

42.50

( Nebbiolo )
Bennati Ripasso Superiore, Valpolicella, Veneto, Italia
Een intens fruitige en toch fluweel zachte wijn van gedroogde druiven uit de heuvels boven het
Gardameer. Dit Valpolicella gebied maakt de prachtige wijnen Amarone en Ripasso. Met veel
concentraat en in de smaak gedroogd fruit. Beetje "jammy" en met lange houtrijping.

39.50

(Corvina,Molinara,Rondinella)
Amarone Classico 'Marne 180', Tedeschi, Veneto, Italia
Zongerijpt fruit, een geur die krachtig uit het glas naar voren komt. Fruitig, kruidig. In de smaak is hij
zacht, rond, robuust en warm. Een fantastische volle wijn.

70.00

( Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Croatina )
Tenuta Antinori, Il Bruciato, Bolgheri, Italia
Een voortreffelijke super Tuscan van het wijnhuis Antinori. In de smaak veel gerijpt rood fruit.
Krachtig, droog en stevige, rijpe tannines.

( Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah )

70.00

Menhir pietra, primitivo, puglia, italië
Geur van bessen, kaneel en wat munt. De smaak van deze wijn is rijk en zeer zacht, volle smaken van
het zwarte fruit zoals bramen, kersen en besjes, zoetige kruiden, beetje vanille en wat krenten en
pruimen.

6.75

33.00

6.75

33.00

6.25

31.00

7.25

35.50

6.00

29.00

6.00

29.00

(primitivo)
Deze wijn heeft een heldere, paarsrode kleur. In de neus een intense geur van bosbessen, drop, honing
en kruiden. In demond een
elegante, volle smaak, intense en krachtige smaak. De tannines en de zuren zijn elegant zacht.

(barbera)
Castelion del bosco,
In de geur bessen en kersen en wat frisheid. In de mond rijpe smaken van zwart fruit met een zacht
karakter en een lange afdronk.

(merlot, Cabernet Sauvignon,)
Jonny wegleitner, heideboden reserve, neusiedlersee, oostenrijk
In de neus wat kruidigheid, zwarte en rode bessen. In de mond sappig fruit, en fijne tannines en een
prettige, sappige afdronk.

(blaufrankisch zweigel, merlot)
Chateau beynat, cotes castillon, bordeaux, frankrijk
Intense geur van zwart fruit, rijp fruit als bramen en cederhout. De smaak is mild droog, vol, met een
frisse noot van rode bessen. Een elegante wijn, die zich erg mooi expressief het terroir van Cotes de
Castillon weergeeft.

(merlot, Cabernet franc)
Vignobles vellas, max lions premium grenache, languedoc, frankrijk
De complexe, rijke aroma's van kleine rode vruchten met een toets van kersen en zachte specerijen,
aangevuld met zijdezachte tannines, charmeren van begin tot eind. Het resultaat is een volle,
evenwichtige wijn met een intens fruitig karakter

(grenache)
Pinot Noir, "Clos du Chateau" 2018, Dampt Freres, Bourgogne, France
Fijne aromatische geur van rood fruit, en (over)rijp fruit als zwarte bessen. In de neus ruik je ook wat
aardbei en paddestoelen. De kleur is medium granaat rood. De smaak is elegant, verfrissend en met
zachte taninnes.

48.00

(Pinot Noir)
Montepulciano, "Della Terra", 2018, Azienda Guerrieri, de Marken, Italia
Diep paars van kleur met een bijna inktzwarte kern. In de heerlijke geur intense aroma's van rijp
fruit, zoete bramen en hints van balsamico. De smaak is vol, welhaast crèmig met zijdezachte tannine
en fijne zuren. Het geheel is perfect in balans met een lange afdronk.

(sangiovese)

65.00

Barolo, Cru "Rue" 2015, Angelo Germano, Piemonte, Italie
Deze wijn heeft een heldere, granaatrode kleur. Je ruikt een intense geur van kersen, pruimen,
viooltjes, tabak en kruiden. Vanaf het begin heb je een echte rijpe en intense smaak. Deze heerlijk en
mooie Barolo is complex en van hoge kwaliteit en typerend voor de CRU wiingaarden van Barolo dorp.
De tannines zijn intens en toch zijdezacht. Met ook beetje frisheid in de lange fluwelige afdronk.

75.00

(nebbiolo)
Amarone Riserva, Capitèl Monte Olmi 2015, Valpolicella Veneto, Italia
robijnrood, helder en transparant in het glas. In de geur indrukken van rozijnen, vijgen en pruimen
maar ook kruiden, zwart fruit en een beetje peper. De smaak is zo mooi in balans met tonen van zwart
fruit, vijgen, zwarte pruimen, kaneel, vanille, tabak, ceder hout en nog heel veel meer. Ga er maar
lekker voor zitten deze Monte Olmi Amarone van Tedeschi is echt een feest op zich!

110.00

( Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Croatina )
Merlot, Cab, Sauv., Sangiovese, "Guidalberto", 2019 Tenuta San Guido, Toscane, Italia
In het prachtige bouquet ruiken we rijpe kersen en cassis aangevuld met salie, laurier en vanille. Een
krachtige structuur met ronde tannine. Compact met een levendige frisheid en subtiele minerale
tonen die spanning geven.

110.00

(Merlot, Cabernet Sauvignon,., Sangiovese)
85.00
In de neus rijp fruit, tabak en kaneel. In de mond kersen, bramen en fijne tannine. Weelderig, zacht en
complex.

( Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Croatina )

Dessert Wijnen, Dolce
Chardonnay Late Harvest, Domaine Decrenisse, Côteaux Lyonnais, Frankrijk
Een rijpe en complexe witte dessertwijn met smaken van rijpe appel. De wijn heeft een goudgele kleur.
De smaak is typisch aromatisch voor late harvest. Rijp fruit, edelzoet met een mooie balans met de
zuren. Heerlijk bij kazen.

Glas
6.00

Fles
42.00

( Chardonnay )
Bennati Recioto della valpolicella, Veneto, Italë
Deze recioto heeft een itens rode kleur met paarse reflecties. In de neus gedroogde druiven en ander
fruit en citrusvruchten. In de mond smaken van pruim, kers en heel rijp rood fruit. Zoet, fluwelig en
tegelijkertijd fris en zacht.

8.00

(Garganega)
L'Amico Ciliegia, Azienda Guerrieri, Marche, Italia
Een zeer bijzondere rode dessert wijn met de naam "Vriend van de Kersen" De wijn is gemaakt van
Sangiovese druiven vergist met zwarte kersen en heeft een diep roodzwarte kleur. Intense smaken
van kersen en specerijen. Rijpe kersen, licht zoet en erg mooie balans met de zuren. Fles 50 cl

6.00

32.00

( Sangiovese )

kelderrestanten
mousserend
Spumante Bianco Brut, Bric Cenciurio, Langhe, Piemonte, Italia

40.00

Witte wijnen
Château Bas d'Aumelas, Grès de Montpellier, France

36.00
37 .00

Viognier 'L Orchidee', Domaine Decrenisse, Côteaux Lyonnais, France

37.00

Pinot Grigio 'Ramato', Villa Corniole, Trentino, Italia

42.00

Chenin Blanc, le Quille, 2018, Domaine des Damoiselles, Saumur Champigny, Frankrijk

38.00

Grillo, "Helios", 2019, Azienda Giovanna, Sicilia, Italia

46.00

Riesling, Einzellage "Hipping", 2019, Weingut Gehring, Rheinhessen, Duitsland

49.00

Rosé
Azienda Guerrieri, "Rosa dei Veneti", Marche, Italia

29.50

Valtenèsi, 'RosaMara', Lombardia, Italia

39.00

Rode wijnen
Nerello Mascalese, Azienda Di Giovanna, Sicilia, Italia

34.00

Château Bas d' Aumelas, Montpellier, Frankrijk

36.00

Primitivo Salento 'Santufili', Mocavero, Puglia, Italia

7.25

46.00

Guerrieri Sangiovese Riserva Galileo

7.25

35.00

Barbera d'Alba Superiore, 'Naunda', Bric Cenciurio, Piemonte, Italia

46.00

Lagrein, Pietramontis, Villa Corniole, Trentino, Italia

47.00

Helios Rosso, Azienda Di Giovanna, Sicilia, Italia

62.00

Teroldego, "Pietramontis" 2016, Villa Corniole, Trentino, Italia

47.00

Merlot, "Terre Amoureuse", 2019, Chateau Beynat, St Emillion, France

46.00

Syrah, " l'Alchimiste Black Edition", 2016, Château St. Jean d'Aumières, Terrasses du Larzac,
France

60.00

Gamay, "Voyage de Temps", 2019 Grand Cru Moulin-à- Vent, Domaine des Chers, Beaujolais,
France

65.00

