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PRECISO GRILLO SICILIA
italië | Grillo | 5 | 25
Strogeel van kleur met geuren van citroen, limoen en exotisch fruit.
Soepel en toegankelijk.
Straw yellow in color with scents of lemon, lime and exotic fruits.
Smooth and accessible.
TORRE DE VEJEZATE VERDEJO
Spanje | Verdejo | 5.5 | 27
Aroma’s van citrus, meloen en bloemige tonen.
De smaak is fris, rond en knisperend.
Aromas of citrus, melon and floral notes.
The taste is fresh, round and crispy.
RÉSERVE ST. MARTIN CHARDONNAY
Frankrijk | Chardonnay | 6 | 30
Strogeel van kleur met aroma’s van citrus, ananas en perzik.
Zachte rond smaak met tonen van perzik en hazelnoot.
Straw yellow in color with aromas of citrus, pineapple and peach.
Soft round taste with notes of peach and hazelnut.
CHÂTEAU DES EYSSARDS SAUVIGNON BLANC SEMILLON
Frankrijk | Sauvignon, Semillon | 6.5 | 32.5
Licht geel van kleur. Stuivende geur van citroen, limoen en kruisbessen.
Fris met tonen van citrus en een aanhoudende afdronk.
Light yellow in color. Expressive scent of lemon, lime and gooseberry.
Fresh with notes of citrus and a lingering aftertaste.
DOMAINE VRIGNAUD CHABLIS
Frankrijk | Chardonnay | 62.5
Knisperend frisse wijn met elementen van citrus, appel en geel steenfruit.
De smaak is zeer rijk aan mineralen, met een vriendelijk rond mondgevoel
en een spannende afdronk.
Crispy fresh wine with elements of citrus, apple and yellow stone fruit.
The taste is very rich in minerality, with a friendly round mouthfeel and
an exciting aftertaste.
GÉRARD FIOU SANCERRE

Frankrijk | Sauvignon Blanc | 57.5
Intens krachtig bouquet van steenfruit met rokerige aroma’s van kruiden.
Perfect in balans, delicaat met steeds nieuwe facetten in de smaak.
Intense bouquet of stone fruit, smoke and herbs.
Perfectly balanced, delicate with new developing nuances in the taste.

WIJNEN | WINES

WILLY BAUER CELLAR 99 GRÜNER VELTLINER
Duitsland | Grüner Veltliner | 33
Helder strogele kleur met een groene zweem, fris en jeugdig boeket met lichte aroma’s
van citrus, appel en witte peper. De smaak is levendig en fris met lengte in de afdronk.
Bright straw yellow color with a green tinge, fresh and youthful bouquet with light aromas of
citrus, apple and white pepper. The taste is lively and fresh with length in the aftertaste.
MAISIN CENTAURÉE VIOGNIER
Frankrijk | Viognier | 35
Bleek citroengeel van kleur, Typisch viognier aroma’s van perzik,
abrikoos, en bloemen. Een rijke droge smaak in de mond met frisse zuren.
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CAVA ARTELATINO BRUT

Spanje | Macabeu, Xarel-lo | 7 | 27.5
Helder strogeel van kleur. In neus aroma’s van groene appel, citrus en toast.
Levendig in de mond met een zachte mousse.
De afdronk is fris.
Bright straw yellow in colour. In the nose aromas of green apple, citrus and toast.
Lively in the mouth with a soft mousse.
The aftertaste is fresh.
CHÂTEAU MARTINOLLES CRÉMANT DE LIMOUX
Frankrijk | Chardonnay | 32.5
De prachtige goudgele kleur straalt uit het glas.
De geur is complex en intens met met indrukken van brioche, boter,
kruiden en veel fruit (citrus, ananas en kweepeer). Vol en rijk
van smaak met opnieuw lekker wat specerijen, elegante frisse nuances
en een opmerkelijk lange afdronk.
The beautiful golden yellow color radiates from the glass.
The nose is complex and intense with impressions of brioche, butter, spices and
lots of fruit (citrus, pineapple and quince). Full and rich in the mouth with again
some spice, elegant fresh nuances and a long aftertaste.
CHAMPAGNE TAITTINGER BRUT RÉSERVE

Frankrijk | Chardonnay | 40 (375 ml) | 75
Een zuivere, verfrissende, verfijnde champagne met nootachtige aroma’s
en een delicate milde mousse.
A pure, refreshing champagne with nutty aromas and a delicate mild mousse.
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TORRE DE VEJEZATE TEMPRANILLO
spanje | tempranillo | 5 | 25
Aroma’s van rood en donker fruit zoals frambozen en bosbessen
aangevuld met tonen van hazelnoot en amandelen.
De smaak is mooi in balans, rond en vol fruit.
Aromas of red and dark fruits such as raspberries and blueberries
complemented by notes of hazelnuts and almonds.
The taste is nicely balanced, round and full of fruit.
RÉSERVE ST. MARTIN MERLOT

Frankrijk | Merlot | 5.5 | 27.5

Donkerrood met aroma’s van zwarte bessen, zwarte kersen en lichte
kruidigheid. Soepel en rond in de mond.
Dark red in color with aromas of black currant, black cherry and
some spicyness. Smooth and round in the mouth.
PARINI MONTEPULCIANO

italië | Montepulciano | 6 | 30

Dit is een fruitbom met een mondvol kersen, aardbeien en bessen.
Plezierige wijn met een prachtige prijs/kwaliteitsverhouding.
Een aanrader om te delen met vrienden.
This is a fruit bomb with a mouthful of cherries, strawberries and redcurrants.
Pleasant wine with a wonderful price/quality ratio.
Highly recommended to share with friends.
DON JACOBO RIOJA RESERVA

Spanje | Tempranillo, Grenache | 42
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L’OUSTALET LUBERON

frankrijk | Cinsault, Grenache, Syrah | 5.5 | 27.5
Heldere rosé met een boeket van rood fruit met tonen van aalbessen
en granaatappel. Frisse rosé met een lichte minerale afdronk.
Bright rosé with a bouquet of currants and pomegranate.
Fresh wine with light mineral aftertaste.
CHÂTEAU MIRAVAL CÔTES DE PROVENCE ROSÉ

Frankrijk | Cinsault, Grenache, Rolle, Syrah | 49.5
Bleek zalmroze van kleur met aroma’s van vers rood fruit en bloemen.
Elegante wijn met frisse zuren en delicate tonen van fruit. Absolute top!
Pale salmon rosé with aromas of fresh red fruit and flowers.
Elegant wine with fresh acidity and delicate notes of fruit. Top rosé!

ZOET WIT | SWEET WHITE
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KLOSTERHOF ST. MICHAEL WINZERKRONE
duitsland | 4.75 | 25.75 (1000 ml)
Wit met een fris zoetje! Een mild droge, lichte, helderwitte wijn met fruitige aroma’s.
Kan ook on-the-rocks!
White with a fresh sweetness! A mild dry, light, crisp white wine with fruity aromas.
Also suitable on-the-rocks!

Intens robijnrood van kleur met tinten van baksteen. Intense aroma’s van
specerijen, eiken, donkerfruit en vanille.
Zet krachtig in met gerijpte tannine en een lange afdronk.
Intense ruby red
 in color. Intense aromas of spices, oak, dark fruit and vanilla.
The wine is powerful with matured tannins and a long finish.
CHÂTEAU LA MENOTTE LALANDE DE POMEROL
Frankrijk | Merlot, Cabernet | 47
Dieprood met paarse tinten. Met aroma’s van zwarte kersen, bramen,
mint en kruiden. Fruitig en zacht in de mond.
The color is deep red with purple hues. Aromas of black cherries, blackberries,
mint and spices. Fruity and soft in the mouth.
RÉGIS DE VALLIÈRE BOURGOGNE PINOT NOIR
Frankrijk | Pinot Noir | 57.5
Wat een kleur voor pinot noir! Zeer fijn fruit in de neus met een mix van
aardbei, kers en zwarte bes. Een elegant en fijn karakter,
levendig in de mond met een soepele afdronk.
Gekoeld drinken en volop genieten.
What a deeply colored pinot noir! Very fine fruit on the nose with a mix of
strawberry, cherry and blackcurrant. An elegant and restrained character,
lively in the mouth with a smooth aftertaste.
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