MOUSSEREND

WIT

MOUSSEREND
Moët & Chandon Brut Imperial
glas 12,50 ◆
Champagne, Frankrijk ◆ Druiven: Pinot Noir, Pinot Meunier & Chardonnay
Deze champagne is een gebalanceerde mix van de drie druivensoorten. Het zorgt voor een
elegante en harmonieuze sensatie met een fris pallet van citrusfruit.

fles 70,00

WIT
◆
A la nòstra Sauvignon Blanc
glas 4,50
fles 22,50
Saint-Guilhem-le-Désert, Languedoc, Frankrijk ◆ Druif: Sauvignon Blanc
Heerlijke Sauvignon Blanc. Lichtgeel van kleur met groene tinten. In de geur en smaak aroma’s
van citrus en witte bloemen. Een frisse, ronde wijn met een heerlijke afdronk.
◆
A la nòstra Chardonnay
glas 4,50
Saint-Guilhem-le-Désert, Languedoc, Frankrijk ◆ Druif: Chardonnay
Mooie Chardonnay met gouden gloed en groene tinten in de kleur. Een volle, sappige wijn
met tonen van appel, noten en iets romigs. Een volle wijn met een evenwichtige smaak.

fles 22,50

Bernardus Sauvignon Blanc
glas 8,00
◆
Californië, Verenigde Staten Druif: Sauvignon Blanc
In de geur heldere, grassige tonen. De smaak wordt gekenmerkt door aroma’s
van tropisch fruit, grapefruit, kruisbessen, citrusvruchten en gras.

fles 39,50

◆

Rueda Verdejo Monasterio de Palazuelos 			
Rueda, Spanje ◆ Druif: Verdejo
Deze 100% Verdejo wijn is strogeel met een groene schittering. De wijn heeft aroma’s van
onder meer grapefruit, sinaasappel, peer, appel, anijs en bloemen. Een volle, fruitige wijn
met een mooie droge afdronk.

fles 22,50

Saint-Véran Domaine Simonin 		
fles 42,50
Bourgogne, Frankrijk ◆ Druif: Chardonnay
Deze Saint-Véran heeft een mooi gouden kleur met groene schittering. In de geur veel fruit,
een neus vol met bloemen en verfrissende aroma’s. Frisse, volle smaak met hinten van sappig
(wit) fruit en een voortreffelijke balans. Gemaakt van handgeplukte druiven.
Fourrey Chablis Premier Cru Côte de Léchet 		
fles 45,00
Chablis, Frankrijk ◆ Druif: Chardonnay
Een Chablis premier Cru geeft in alle facetten meer dan een ‘gewone’ Chablis. Door de ligging
van de wijngaard op het zuidoosten, profiteert deze van de vroege ochtendzon. Hierdoor rijpen
de druiven vrijwel altijd mooi. In de bodem van Côte de Léchet bevinden zich veel schelpjes en
restanten van schaal- en schelpdieren. Dit wijst erop dat hier oorspronkelijk zeebodem is geweest.
Bernardus Chardonnay 		
fles 49,50
◆
Californië, Verenigde Staten Druif: Chardonnay
Zeer kenmerkende aromatische, kruidige en mollige wijn. Weelderig en welhaast stoer van smaak.

Vraag naar onze selectie bijzondere wijnen buiten deze kaart en vraag naar onze actuele jaargangen.

ROSÉ

ROOD

ROSÉ
◆
Fleur de l’Amaurigue
glas 6,25
fles 30,00
Côtes de Provence, Frankrijk ◆ Druiven: Grenache en Cinsault
Een typische Provence rosé met een prachtige zalmachtige kleur, rijk met aroma’s van grapefruit en
banaan en een hint van kruiden.

ROOD
◆
A la tieuna Merlot
glas 4,50
fles 22,50
Saint-Guilhem-le-Désert, Languedoc, Frankrijk ◆ Druif: Merlot
Een verfijnde Merlotwijn met tonen van rood fruit (rode bessen en frambozen) en iets kruidigs.
Een zachte, ronde wijn met veel smaak en een mooie afdronk.
◆
Bodega Norton Finca la Colonia Malbec
glas 5,50
fles 27,50
Mendoza, Argentinië ◆ Druif: Malbec
De geur is complex met rijp, zoetig fruit en kruidige aroma’s die doen denken aan zwarte peper.
◆
Scagliola Barbera d’Asti ‘Frem’
glas 7,50
fles 37,50
Piemonte, Italië ◆ Druif: Barbera
Granaatrode wijn met intense neus en krachtig bouquet. De wijn is traditioneel opgevoed in grote
houten vaten van Sloveens eiken. In de smaak heeft deze wijn tonen van wilde bessen en bramen.
De wijn heeft veel diepte en een perfecte verhouding tussen zuren en bitters.

Rioja Viña Zearra Crianza 		
fles 32,00
Rioja, Spanje ◆ Druiven: Tempranillo, Garnacha en Mazuelo
Deze verfijnde wijn is een crianza, wat wil zeggen dat de wijn minimaal 1 jaar op eiken vat gerijpt
heeft en 2 jaar op fles. De crianza zearra heeft een zachte smaak en niet dat hele zware vanille,
zoals vele Rioja wijnen wel hebben.
Monferrato Rosso DOC ‘Azörd’ 		
fles 49,50
Piemonte, Italië ◆ Druiven: Barbera, Nebbiolo en Cabernet
Krachtige, gestructureerde rode wijn met kruidige aroma’s en lange afdronk. Azörd betekent ‘gevaar’
in het Piemontese dialect en dat zit hem vooral in het feit dat liefhebbers deze wijn blijven drinken.
Deze wijn is gemaakt van gelijke hoeveelheden Barbera, Nebbiolo en Cabernet druiven.
Barbera d’Asti Superiore ‘Sansi’ 		
fles 55,00
Piemonte, Italië ◆ Druif: Barbera
Een prachtige volronde wijn uit het noorden van Italië. Gemaakt van de Barberadruif. Deze wijn
is opgevoed op houten vaten gedurende 12 maanden. Het resultaat is een volle, warme wijn met
veel geconcentreerde smaak. In de smaak heeft deze wijn tonen van wilde bessen en bramen.
Deze wijn heeft veel diepte en een perfecte verhouding tussen zuren en bitters.
Bernardus Pinot Noir Santa Lucia Highlands 		
Californië, Verenigde Staten ◆ Druif: Pinot Noir
Fijne geur waarin iets van boter, hout en prachtig rood fruit opvalt. Gevolgd door een
harmonieuze volle smaak met aroma’s van rood fruiten een fraaie tanninestructuur.

fles 59,50

Château Mangot Saint Émilion Grand Cru 		
fles 65,00
Bordeaux, Frankrijk ◆ Druiven: Merlot, Cabernet Franc en Cabernet Sauvignon
Volle, krachtige Bordeauxwijn met tonen van zwart fruit en vanille. In de smaak veel sap en iets
kruidigs. Deze prijswinnende Saint Émilion wordt zorgvuldig gemaakt en rijpt 12 tot 16 maanden
op eikenhouten vaten, waarvan ieder jaar 1/3 wordt vernieuwd.
Vraag naar onze selectie bijzondere wijnen buiten deze kaart en vraag naar onze actuele jaargangen.

