Wijnen

Huiswijnen
WIT:

Chenin Blanc Finch Mountain

18,50

Zuid Afrika, Robertson, WO Robertson, 2016
Helder lichtgele kleur. Opwekkend boeket. Droge, zachte en fruitige smaak.
Vis, lichte voorgerechten en als aperitief.

ROOD:

Selection Cazal Viel Rouge

18,50

Frankrijk, Zuid-Frankrijk, IGP Pays d'Oc, 2015
Fris rode kleur, aroma's van rood fruit. Gemakkelijke, soepele smaak met karakter.
Een allemansvriend, een 'vin de plaisir' met volop fruit.
Heerlijk bij kaas en tal van vleesschotels.

ROSÉ:

Brana Vieja Garnacha – Rosé

18,50

Spanje, Navarra, DO Navarra, 2015
Verfrissende, fruitige rosé met aroma's van rood fruit.
Vis- en kipgerechten. Een perfecte lunchwijn en tevens een prima aperitief.

Champagnes & Mousserende wijnen
Donini Prosecco Frizzante
Italië, Veneto, DOC Prosecco Treviso

20

mooie, licht gouden kleur. Sterke aroma's van fruit en acacia bloemen. De mousse is
verfijnd. Zachte, frisse smaak met een elegante afdronk van gekonfijt fruit.
Als aperitief met een hapje. Ook lekker bij lichte maaltijden als pasta en salade.

Salentein Sparkling Cuvée Exceptionnelle Brut

29,50

Argentinië, Mendoza, Valle de Uco – Mendoza
Heldere goudgele wijn met een typerende en aantrekkelijke glans van Pinot Noir.
Aroma's van groene appel en citrus fruit met een hint van geroosterd brood.
Heerlijk om zó te drinken of als aperitief voor aanvang van uw diner. Oesters of sushi.

Champagne Pol Roger Brut Reserve

75

Frankrijk, Champagne, AC Champagne
Een elegante champagne waarin de Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay in balans
zijn. Goudgele tint en verfijnde mousse. Een zweem van witte bloesem en een lange
indrukwekkende afdronk
Aperitief Champagne. Een amuse met garnaaltjes, bij oesters of andere kleine vishapjes.

Champagne Bollinger “Special Cuvee”

98

Frankrijk, Champagne,
Een van de mooiste Champagnes van het tophuis Bollinger uit Ay.
Prachtige mousse, vol van smaak en aangenaam droog.
Aperitief, salades met schaal-en schelpdieren, visgerechten, kalfsvlees en gevogelte.

Witte wijnen
Nederland
Pinot-gris, Müller-Thurgau, Auxerrois. Apostelhoeve Cuvée XII

29

Hugo Hulst & Zoon, Maastricht, Nederland 2015
Fonkelende lichtgele kleur. In de geur abrikozen, vijgen en een vleugje peer. Droge inzet,
zacht en zuiver met frisse zuren. Mineraal, iets amandel, verfijnd en mooi in balans.
Apéritief, zeevruchten, Aziatisch getinte gerechten.

Duitsland
Riesling Trocken, Haus Klosterberg, Markus Molitor

25

Duitsland, Mosel, QbA Mosel, 2015
Kristalheldere, frisse witte wijn met aroma's van rijp fruit in combinatie
met verse kruiden. Tonen van steenvruchten en krachtige mineralen.
Gerookte zalm, salades, sashimi en Aziatische gerechten.

Weissburgunder Trocken Weingut Georg Mosbacher

27

Duitsland, Pfalz, 2015
Fonkelend lichtgele kleur, rijpe, elegante geur met tonen van kruidig wit fruit. Volle, ronde
smaak met veel wit fruit en sap, gezond, smaakrijk en zuiver. Intense afdronk.
Asperges, gebakken en gegrilde visgerechten, witvlees en bij zachte romige kazen.

Oostenrijk
Gruner Veltliner, Kamptal, Spiegel

25

Oostenrijk, Kamptal, DAC Kamptal, 2015
Fruitige, klassieke witte wijn met een intrigerend pepertje in de smaak. Zachte
zuurstructuur en een opmerkelijke vruchtengeur. Levendig, elegant met mineralen in de
afdronk.
Gevogelte, wit vlees of rijke visgerechten.

Frankrijk
Pinot Blanc Ribeauvillé

21,50

Frankrijk, Alsace, AC Alsace, 2015
Fraaie, helder strogele kleur. Opwekkend, fris geurend bloemig boeket
en lichte kruidigheid. Soepele frisse smaak, zonder harde zuren.
Als aperitief en o.a. bij asperges met eieren, ham, nieuwe aardappelen en gewelde boter.
Verder ook bij salades en lichte visgerechten.

Chardonnay Laurent Miquel Père et Fils l'Artisan 2014

21

Heerlijke geuren van wit fruit en florale aroma's in de neus. Volle, romige aanzet
en smaak ondersteund door vanille aroma's. Goede structuur en mooie afdronk.
Gerechten met vis en gevogelte.

Chardonnay –Viognier Laurent Miquel Père et Fils

19,50

Frankrijk, Zuid-Frankrijk, IGP Pays d'Oc, 2015
Goudgeel met de mooie geur van bloemen en aromatisch fruit. Het bouquet is fris,
maar vol met de smaak van vers fruit en een hint van amandel.
Aperitiefwijn of bij visgerechten, salades of wit vlees.

Viognier Laurent Miquel Père et Fils Nord-Sud

22,50

Frankrijk, Zuid-Frankrijk, IGP Pays d'Oc, 2015
Goudgeel van kleur met groene schittering. In de neus herkent men florale tonen
en subtiel fruit. Prachtige structuur en rijk van smaak met fris exotisch fruit,

Sauvignon Blanc Destinea

19,50

Frankrijk, Loire, IGP Val de Loire, 2015
Fruitige, expressieve neus. Zuiver boeket met aroma's van kruisbes.
Fraaie zuren en een soepele, aangename smaak. Kracht, frisheid en elegantie.
Visgerechten en salades. Vegetarische, oriëntaalse gerechten en geitenkaas.

Sancerre La Chatellenie

34

Frankrijk, Loire, AC Sancerre, 2015
Bleek, witgoud en fonkelend. Breed geschakeerd zuiver parfum
met iets van asperges, buxus en kalk, knisperend en sappig. Vol en zacht in de mond.
Gerookte en gebakken of gegrilde vissoorten en bij salades en geitenkaas.

Saint Véran Cuvee Prestige Guerrin

33

Frankrijk, Bougogne, Mâconnais 2015
Aroma’s van wit fruit, mineralen en zachte houttonen.
Mooie balans tussen zuren en het fruit. Enkele maanden gerijpt op eikenhout.
Visgerechten, wit vlees, salades en geitenkaas.

Santenay Blanc "Les Hâtes" Vincent en Sophie Morey

52

Frankrijk, Chassagne-Montrachet, Bourgogne, Côte de Beaune, Santenay 2014
Iets geel in de kleur met een verleidelijke intense geur. In de mond vol en rijk, een mooie
aromatische frisheid, zuiver en uitnodigend met licht eiken met een soepele afdronk.
Gebraden gevogelte, gerookte en gebakken visgerechten, gerechten met witte roomsauzen
en morieljes, kreeft en andere schaal- en schelpdieren.

Verdejo Enaria Ramon Bilbao

25

DO Rueda 2015
Authentieke aroma’s van de Verdejo druif samen met gedroogde perzik
maken deze wijn lekker fris met een uitstekende balans en structuur.
Gegrilde of gebakken vis of garnalen.

Chili
Sauvignon Blanc Errázuriz Estate Series

19,50

Chili, Aconcagua Costa, Aconcagua Valley, 2016
Bleekgele kleur met groenachtige tinten. Met tonen van citrus en aroma's van tropisch fruit
zoals passievrucht. Hints van tomatenbladeren en groene chilipepers.
Visgerechten, kip en schaal en schapldieren

Chardonnay Errazuriz Estate

19,50

Chili, Casablanca Valley, 2015/2016
Bleekgeel van kleur. Neus met aroma’'s van intens vers fruit en gedroogd fruit en subtiele
tonen van karamel. Verfrissend palet met levendige zuren en een elegante rijkheid aan
smaak.
Als aperitief bij visgerechten, schaal- en schelpdieren en oosterse gerechten.

Chardonnay Errázuriz Wild Ferment

34

Chili, Casablanca Valley - La Escultura Vineyard, 2014
Strogele kleur met groenachtige tinten. De wijn heeft een fruitige geur van ananas, papaja
en een florale touch. Geuren van toast en noot geven complexiteit en elegantie aan de wijn.
In de smaak mandarijn, ananas en nectarines.
Heerlijk in combinatie met zalmfilet, kip met venkel en dragon,

Argentinië
Sauvignon Blanc Portillo

19,50

Argentinië, Mendoza, Alto Valle de Uco - Mendoza, 2016
Een fris stuivende fruitige wijn. In de geur roze grapefruit, exotisch fruit en
groene appels. Sappige zuren in de smaak die perfect in balans zijn.
Mosselen, lichte visgerechten en schaaldieren.

Sauvignon Blanc Salentein Barrel Selection

27

Argentinië, Mendoza, Alto Valle de Uco - Mendoza, 2016
Intens en rijp aroma. Peren, vijgen en citrus. Kruidige tonen als buxus, tijm en witte peper.
Maaltijdsalades met schaal- of schelpdieren en geitenkazen.

Chardonnay Salentein Barrel Selection

27

Argentinië, Mendoza, Alto Valle de Uco - Mendoza, 2016
Elegant en romig. Vol, rijk en zwoel aroma van vanille, honing, caramel, banaan, rijpe
ananas en ander tropisch fruit. In combinatie met fijne vanille en een lichte 'toast' sensatie.
Zeebaars, zwaardvis zeetong en tonijn. Kip en kalfsvlees.

Rosé
Cinsault - Syrah Rosé, Laurent Miquel Père et Fils

21,50

Frankrijk, Zuid-Frankrijk, IGP Pays d'Oc 2015
Een frisse, fruitige, droge wijn. Subtiel, met heerlijke fruitaroma's van aardbeien en rode
bessen en een perfecte balans. De Syrah geeft de mooie kleur en heerlijke rode vruchten in
de smaak.
Perfect als aperitief en bij frisse salades

Rode wijnen
Duitsland
Spätburgunder “trocken” Manz

25

Duitsland, Rheinhessen, 2014
Heldere, lichtrode kleur. Geurig met iets van kruidnagel en aardbeien.
De smaak is rijp met een klein zoetje, kersen, pruimen en toffee. Zwoel in de afdronk.
Lichte vleesgerechten en gevogelte.

Pinot Noir Haus Klosterberg, Markus Molitor

35

Duitsland, Mosel, QbA Mosel, 2014
Mooie heldere robijn kleur. Zeer complexe wijn met veel finesse. Aroma's van kersen,
bosbessen, cassis, vanille, cacao, witte peper en drop. Het zuurgehalte is mooi in balans. De
wijn heeft een mooie zachte mondvulling. Complexe en lange finale. Gastronomische wijn.
Wild, gebraden witvlees en rijpe kazen

Spätburgunder “trocken” Georg Mosbacher

48

Duitsland, Pfalz, 2013
Robijnrode kleur. In de geur gedroogd fruit met een zweem van kaneel en gebrande koffie.
Sappige smaak met uitbundig rood fruit en een kruidige toon. Zachte tannines die deze
wijn een goede structuur en balans geven
Gevogelte, rood vlees gerechten. Gerechten met paddenstoelen en truffel. Zachte kazen

Oostenrijk
Zweigelt Novemberlese

26

Oostenrijk, Kamptal, DAC Kamptal, 2012
De druiven van deze rijke donkerrode wijn worden pas in november geplukt, vandaar de
naam van de wijn. Getooid met een prachtig bouquet van zure kersen, nougat en chocolade.
Te serveren bij gebraden gevogelte en wildgerechten

Frankrijk
Château Cazal Viel Rouge Vieilles Vignes

20

Frankrijk, Languedoc Roussillon, AC Saint Chinian, 2014
Complexe fruitige neus en kruidige tonen van zwarte peper en kruidnagel.
Rijke, volle aanzet met rijpe tannines en een fluwelige, lange afdronk.
Gegrild rood vlees, spare-ribs, wild en rijpe, romige kazen

Moulin-à-Vent Domaine Champagnon,

30

Frankrijk, Beaujolais, Chenas 2014
Mooi rode kleur. Krachtige, rijpe, en complexe gekruide wijn. Vol en intens van smaak, met
een lange afdronk.
Hert of ander verfijnd wild, gevogelte, wit vlees of Oosterse schotels.

Côte de Brouilly A.C. Château Thivin Les sept vignes
Frankrijk, Beaujolais 2014

33

Heldere kersenrode kleur. In de geur herkennen we sappige
bosvruchten en aardbei. Fruitige aanzet en direct een mooie
balans en prettig fruit. Mooie zuren, lieflijk. Heel licht pepertje in afdronk. Erg
lekker en elegant.
Vleesgerechten en niet te zware wildgerechten

Ventoux Caves des Papes, Ogier

19,50

Frankrijk, Vallée du Rhône, AC Ventoux, 2015
Krachtige smaken, gedomineerd door zwart fruit en subtiele suggesties van kruiden.
Rijk en vol met zachte tannines.
Gegrild vlees, rood en wit vlees en jonge belegen of romige kazen.

Vacqueyras Boiseraie Ogier

32

Frankrijk, Rhône, AC Vacqueyras, 2014
Een discrete hint van eik met een boeket van rozemarijn en tijm.
In de mond, kersen en viooltjes. Rijke en krachtige wijn met een lange afdronk.
Wildgerechten en rijke vleesgerechten.

Rasteau Hélianthe

27

Frankrijk, Rhône, AC Rasteau 2013
Robijnrode wijn met prettige aroma’s van rood fruit en kruiden (peper). Vettig en fruitig in
de mond. Complete wijn met een mooie structuur en een fraaie lengte.
Drink deze wijn bij rijke vleesgerechten en wild. Ook lekker bij rijke kaassoorten.

Beaumes de Venise Domaine de Coyeux

24

Frankrijk, Rhône, Beaumes de Venise Yves et Catherine Nativelle
Cinsault, grenache, mourvèdre en syrah. Felrood van kleur en een stevige, warme gekruide
geur. In de smaak rood fruit, kersen en specerijen, naast tonen van leer en iets hout.
Smaakvolle, rijke afdronk met iets van kruidkoek na.
roodvleesgerechten, haarwild en vederwild, stoofschotels, en harde kazen.

Gigondas A.C. du Domaine des Bosquets

45

Frankrijk, Gigondas 2014
Helder robijnrode kleur met diepere kern. Kersen en bessen in de geur en smaak,
complexer, zuiver, frisheid en zuiverheid hebben boventoon.
Mooie zuren, fris middendeel, rijpe tannines, bessig fruit blijft met karakteristiek pepertje.
Rood vlees, klein gevogelte (duif, kwartel) en diverse kaassoorten.

Santenay Gravieres 1er cru Jessiaume Pere et fils.

39,50

Frankrijk, Côte de Beaune, Bourgogne 2008
Krachtige, intense wijn met verfijnde aroma’s van rood fruit en zachte aardsheid.
Rijpe en zachte tannines.
Rood (gegrild) vlees en wild.

Chorey-lès-Beaune Arnoux Père et Fils,

49

Frankrijk, Côte de Beaune, Bourgogne 2013
Dieprood van kleur, een rijk bouquet van rode vruchten, als kers, framboos. Milde en
aangename smaak met mooi fruit, wat aardse nuances en een soepele en verfijnde afdronk.
Wild, gevogelte, rood vlees met een fijne saus van truffel of een mooie gerijpte kaas.

Fixin, Domaine Michel Magnien

55

Frankrijk, Côte de Nuits, Bourgogne, Morey-St-Denis 2011
Fluweel zachte kleur, bloemige en geparfumeerde wijn, typisch Fixin. Geuren van
kreupelhout, muskus en lichte dierlijke tonen. Rijk en toch gebalanceerd
Rood vlees, wild en gerijpte kazen.

Beaune Boucherottes 1er Cru Fernand & Laurent Pillot

65

Frankrijk Bourgogne,Côte de Beaune, Bourgogne, 2009
Granaatrode kleur, in de neus een aangename kruidigheid, zwart fruit als cassis en braam.
In de mond een volle smaak, rijk, gezond fruit, mooie zuren met een verfijnde, zachte
structuur.
Rood vlees, wildgerechten, kazen.

Aloxe-Cortone, Arnoux Père et Fils

68

Frankrijk, Côte de Beaune, Bourgogne, Chorey-les-Beaune 2011
Diepe, donkere kleur. In de neus rood fruit, zwarte bessen en kruiden als
peper, nootmuskaat. In de mond een volle smaak, rond en soepel, zacht
maar tegelijk met een krachtige structuur. Goede, rijpe tannines in de afdronk.
Rood vlees, verfijnde wildgerechten en kazen.

Gevrey-Chambertin 'Les Seuvrées' Vieilles Vignes
Domaine Michel Magnien, Morey-St-Denis

115

Frankrijk Côte de Nuits, Bourgogne 2012
Fraai gekleurde pinot noir met een rijke, complexe neus. Aroma’s van rijp klein zwart fruit,
viooltjes alsmede wat dierlijke tonen, een hint van koffie en lichte kruidigheid. Idem in de
smaak, met daarbij een zacht mondgevoel. Mede doordat het fruit afkomstig is van 60 jaar
oude stokken is de finale lang, complex en aangenaam
. Wild, rood vlees met een fijne saus of een mooie gerijpte zachte kaas.

Pommard 1er Cru "Grand Clos des Epenots" Domaine De Courcel, 195
Frankrijk Côte de Beaune, Bourgogne 2009
Zeer krachtige, rijke Pommard. Duidelijke Pommardstijl, geconcentreerd, met intense
aroma's vanfruit. Dikke structuur, diepte, rijpende tannines en tonen van specerijen.
Wildgerechten of zachte, belegen kazen

Château La Raz Caman
27
Frankrijk, Bordeaux, Côte de Blaye, A.C. Blaye Côtes de Bordeaux
Diepe robijnrode kleur. Frisse, zuivere geur met overheersend rijp
fruit (kersen en zwarte bessen) in combinatie met een prettige kruidigheid. Rijke
smaak, mooie zuren, koffie en chocoladetonen, rijp fruit en een rokerige
kruidigheid. Complex.
Haarwild, rood vlees, volle kazen.

Château Laborde
Frankrijk, Bordeaux, AC Haut-Médoc Cru Bourgeois, 2012

30

Mooie Karmijnrode kleur. Aroma’s van rijp fruit zoals frambozen en kersen. Een wijn met
een zeldzame elegantie en rondheid met zachte taninne.
Wild, entrecote en lamsvlees.

Château Haut Piquat

32

Frankrijk, Bordeaux, AC Lussac Saint-Emilion, 2010
Complexe neus. Mooie briljant paarse kleur. Krachtig fruit,
geconcentreerd, cassis, zwarte bessen, iets kruidigs, beetje hout, vanille.
Vlees en gevogelte zoals eendenborst, entrecôte en tournedos.

Syrah – Grenache Laurent Miquel Père et Fils

19,50

Frankrijk, Zuid-Frankrijk, IGP Pays d'Oc, 2014
Een uitnodigende neus met rijp rood fruit en een hint van peper en drop.
Een goede structuur; intens met een mooie finale.
Diverse vleessoorten, wild, rijpe kazen of gekruide gerechten.

Verenigde Staten
Kendall Jackson Vintner's Reserve Zinfandel
Verenigde Staten, Californië, Coastal Vineyards, 2012

33

Het prototype van een Zinfandel! Rustieke wijn met aroma’s van pruimen en donker fruit.
Stevige tannines. Accenten van ceder en kruiden brengen de wijn naar een prachtige
afdronk, die lang aanhoudt.
Aanbevolen bij rood vlees, wildgerechten en stevige kaassoorten

Francis Coppola Diamont collection Zinfandel
Verenigde Staten, Californië, Paso Robles, 2013

35

Violet rode kleur, solide struktuur met rijpe tannines ; aardbeien, pruimen, zwarte
woudbessen & kruidnagel. Hoofdzakelijk Zinfandel met 23% Petite Sirah ; rijping op
Franse vaatjes gedurende 12 maanden.
Aanbevolen bij rood vlees, lams en varkensvlees.

Francis Coppola Diamont collection Syrah-Shiraz
Verenigde Staten, Californië, Central Coast, 2013

35

.Deze Coppola heeft een mooie zwoele geur met veel peper, pruimen, kersenfruit en vanille.
En een hint van kruidnagel en chocola. Mooi getypeerd shiraz, heel intens met een soepele
afdronk. Krachtige rode wijn.
Aanbevolen bij rood vlees, Steak au poivre, en lamsvlees

Spanje
Monte Llano Tempranillo

19,50

Spanje, Rioja, DOC Rioja, 2014
Deze heerlijke rode wijn is rood violet van kleur met een paarse glans en gemaakt van 100%
Tempranillo. Wijn met een mooie structuur, een neus van rijp donker fruit en een
plezierige afdronk.
Aanbevolen bij rood vlees, lichte wildgerechten en stevige kaassoorten

Argentinië
Malbec Portillo

19,50

Argentinië, Mendoza, Alto Valle de Uco - Mendoza, 2016
Donkerpaars met een rode gloed. Pittig rood fruit, aalbessen met een tipje kaneel.
Ronde en zacht zoete aanzet. Elegant rood fruit. Kersen, framboos en aalbessen.
Rood vlees en wild.

Merlot, Salentein Barrel Selection

27

Argentinië, Mendoza, Alto Valle de Uco - Mendoza, 2015
Een fraaie, robijnrode wijn met aroma's van rood fruit, kruiden en cederhout.
Fluweelzacht, met een mooie structuur.
Lamsvlees, wild, paté en jonge kazen.

Malbec, Salentein Barrel Selection Malbec

27

Argentinië, Mendoza, Alto Valle de Uco - Mendoza, 2015
Intens en smaakvol. Met de aangename aroma's van rijpe pruimen, cacao en een hint van
vanille.
Gegrild vlees, wild zoals hazenpeper.

Salentein Numina Malbec
Argentinië, Mendoza, Valle de Uco - Mendoza, 2013

52

Intense en heldere donkerrode kleur. Gevarieerde geur, met aroma's van blauwe en zwarte
bessen en spicy tonen zoals zwarte peper en kruidnagel. Een wijnzachte en ronde smaak met
een elegante afdronk.
Steak en ander rood vlees, wildgerechten

Salentein Primus Malbec

65

Argentinië, Mendoza, Valle de Uco - Mendoza, 2012
14 maanden rijping op nieuwe Franse eiken en 1 jaar op fles. Een inktachtige, zwartrode
wijn met een intens aroma van zwarte bessen, bramen, vanille, tabak en specerijen. In de
smaak zwarte pruimen en zwarte bessen. Lange krachtige afdronk.
Stevig rood vlees, wildgerechten, hazenpeper.

Chili
Carmenère Errázuriz Max Reserva

29

Chili, Aconcagua Valley, Aconcagua Valley, 2014
Intense robijnrode kleur met mooie paarse tinten met aroma’s van zwarte peper, paprika en
noten.Tonen van koffie en pure chocolade en smaken van donker fruit en vijgen.
Te drinken bij rood vlees, kruidige recepten en kazen

Montes Purple Angel

59,50

Chili, Colchagua Valley, Colchagua Valley - Apalta Vineyard, 2010
Aroma's van zwart fruit, chocolade, sigaren kistjes en kruidigheid. De wijn heeft
veel finesse en elegantie in de smaak. Volle wijn, rijpe tannine en een degelijke structuur.
Rood vlees of wild met een pittige saus.

Australië
Shiraz Yalumba Patchwork Yalumba Winery

29

Australië, Barossa Valley 2013
De wijn heeft een sappige donkere kersen, drop, kruiden en wilde bloemen smaak. De wijn
heeft een fluweelachtige textuur en in de afdronk komen pruimen tevoorschijn met wat
zuren die het fruit omhoog halen.
Prachtige als aperitief, maar vooral erg lekker bij mooi rood vlees en wildgerechten.

Cabernet Sauvignon & Shiraz Yalumba The Signature

68

Australië, Barossa Valley 2013
Een uitzonderlijke wijn met aroma’s van zoete pruimen en bramen, chocolade, mokka,
peper en tabak. Een stevige fruitsmaak en een heerlijk lange afdronk..
Yalumba The Signature is een wijn voor liefhebbers van bijzondere wijnen. Perfect in
combinatie met rood vlees en wild.

Italië
Cabernet Sauvignon Nero Negroamaro

19,50

Italië, Puglia, IGT Puglia, 2011
Bouquet van zwarte pruimen, rozijnen, zoetige specerijen, koffie en chocolade
te ontdekken zijn. Een zachte, vlezige en volle wijn met heerlijk rood fruit.
Pastagerechten en volle sauzen, vlees en lichte wildgerechten

Nero d’Avola Epicuro

22

Italië, IGT Sicilia/Terre Siciliane, 2013
Granaatrood met een variatie aan intensiteit. Volle aroma's van kersen en kruiden.
Zachte, warme en elegante smaken.
Stoofschotels, roodvlees, jonge/belegen kazen

Corvina, Cabernet, Merlot Appassilento Farina
Italie, Veneto

25

Chocolade en mokka, met een volle smaak met tonen van kersen, rood fruit en gedroogde
bloemen. Het vinificatieproces van deze wijn is drie keer zo lang als normaal. Vandaar de
naam Appassilento. Afgeleid van Appassimento (het drogen van druiven) en Silento (rust)
Rood en geroosterd vlees, lamsvlees en milde kazen

Negroamaro Masca Del Tacco Salice Salentino
Italie, Erchie 2011

35

Deze wijn is zacht en fruitig met aroma's van rood fruit, kruiden en hout.
In de smaak kruidige tonen en vanille, tabak, hout en cacao.
Lamsvlees gegrild rood vlees, wild en kazen.

Ripassa Valpolicella Zenato

36,50

Italië, Veneto, DOC Valpolicella Superiore, 2010
Volle, krachtige robijnrode wijn met een geur van rijpe kersen.
Intens, zeer verfijnd en krachtig boeket.
Wild, gegrild vlees, rijke vleesgerechten en rijpe kazen.

Amarone Classico Zenato
Italië, Veneto, DOC Amarone della Valpolicella, 2009
Diepe kruidige aroma's. Rijk aan fruit en een mooie complexe afdronk
hartige maaltijden, gegrild vlees en wild.

59,50

Dessertwijnen
Vendanges d'Autrefois Saussignac

(0,5)

20

Frankrijk, Bergerac, AC Saussignac, 2011
Gemaakt van de Sémillon druif. Rijpe abrikoos, gedroogde vruchten, honing en rozijnen.
Duidelijke aroma's van de botrytis (edele rotting) waarneembaar.
Fruitige, niet al te zoete desserts zoals lichte fruitsalades, lichte ijssoorten,
witte chocolade, room waarin vanille en lichte puddinkjes, Blauwe kaassoorten en
ganzenlever.

Muscat de Rivesaltes Cazes (0.375)

20

Frisse zoete wijn van 50% Muscat d Alexandrie en 50% Muscat Petit Grain. Aroma’s van
citrusvruchten, exotische vruchten, perzik en abrikoos. Complexe en fraaie rijke smaak.
Desserts met fruit en vanille en blauwschimmelkaas.

Rivesaltes Grenat Cazes (0.375)

20

Gemaakt van 100% Grenache Noir. Intense aroma’s van wilde aardbeien en rood fruit.
Ondanks hoge restsuikers absoluut niet “log” .
Chocolade, sorbets van rood fruit en aardbeien.

