WIJNKAART

BUBBELS

CAVA

glas

ﬂes

Cava Tutatis Brut
4.50
25.00
Cava is het Spaanse equivalent van de welbekende Franse Champagne. Bewonder deze
Cava zijn volle frisheid wanneer de bruisende, levendige belletjes aan de oppervlakte komen. De aangename levendige afdronk is een echte invitatie om het glas opnieuw te vullen
en nogmaals te genieten.

CHAMPAGNE
Veuve Clicquot

glas

ﬂes

9.00

54.00

“R” de Ruinart Brut

75.00

Ruinart ‘Blanc de Blancs’

95.00

Ruinart Rosé brut

95.00

WITTE WIJNEN PER GLAS

HUISWIJN
Fuenteseca Blanco

16 cl

75 cl

glas

ﬂes

3.00

16.00

Land : Spanje - Utiel Requena
Druiven : Macabeo en Sauvignon
Deze elegante en ﬁjne witte wijn vertoont aroma’s van citrus en peren. In de aanvang is hij erg
vinnig en mineralig met een lange, droge afdronk.

WITTE WIJNEN PER GLAS
De Muller ‘Chardonnay’

7,5 cl

16 cl

75 cl

2.10

3.60

18.10

Land : Spanje - Tarragona
Druiven : Chardonnay
Rijkelijke witte wijn. De fermentatie en de rijping op droesem in nieuwe eikenhouten vaten geven
een mooie gouden, glanzende kleur met een fruitig, heerlijk gevarieerd aroma. Hij heeft een persoonlijkheid die alleen grote wijnen kunnen bieden.
Chardonnay du Monde : Verkozen tot beste Chardonnay van Spanje
Guia Peñin : 89 points verkozen tot beste witte wijn van deze appellatie

Sciara Terra Nera ‘Zibibbo’

2.60

4.60

22.95

Land : Italië - Sicilië
Druiven : Zibibbo
Deze rijke wijn uit Sicilië heeft een frisse fruitige neus met een toets van rijpe mandarijnen. In de
mond heeft hij een rijke aanzet met een erg lange en complexe afdronk.

La Motte ‘Sauvignon’

2.80

4.90

24.55

Land : Zuid-Afrika - Franschhoek
Druiven : Sauvignon
Deze wijn heeft een aantrekkelijke groene tint, en in de mond is er een mooi evenwicht tussen exotische aroma’s zoals litchi en ananas, en groene aroma’s, zoals groene peper en groene appel. De
volle smaak verrast met een verfrissende en aanhoudende afdronk.

Château Saint Robert ‘Poncet Deville’

3.70

6.40

32.15

Land : Frankrijk - Graves AC
Druiven : Sauvignon en Sémillon
Strogele, fonkelende robe. De rijpe sauvignon geeft de wijn de bloemige geur van acacia. Deze
rijke en ronde wijn is ﬂuweelzacht en de houtsmaak zeer discreet.Elk jaar komt er weer een juweeltje dit kleine château… de verrassende buurman van het bekende Château Yquem.
Reeds 7 maal winnaar van de Coup de Coeur in Le Guide Hachette des Vins.

RODE WIJNEN PER GLAS

HUISWIJN
Fuenteseca Tinto

16 cl

75 cl

glas

ﬂes

3.00

16.00

Land : Spanje - Utiel Requena
Druiven : Bobal en Syrah
Deze wijn vertoont een violette kleur, heeft cassis en bessen in de neus. Het is een erg expliciete en
fruitige wijn met een mooie volle aanvang.

RODE WIJNEN PER GLAS
Boland Cellar ‘Shiraz’

7,5 cl

16 cl

75 cl

1.80

3.90

19.40

Land : Zuid-Afrika - Paarl
Druiven : Shiraz
Het Mediterrane klimaat en de bodemgesteldheid in Paarl zijn bijzonder geschikt voor de teelt van
shirazdruiven. Ze ontwikkelen er een rijk, intens en kruidig aroma. Opvallend is de rijke, intense
kleur en de aroma’s van pruimen en kruiden. Een wijn met ‘body’.

Ripasso ‘Biscardo’ Superiore

2.50

5.40

27.00

Land : Italië - Veneto
Druiven : Corvina, Rondinella en Molinara
Het bouquet is rijk en complex, met duidelijke tonen van kersen en op de achtergrond chocolade.
De smaak is droog, zacht met een volle harmonieuze balans. De afdronk is lang en aangenaam.
Ripasso is een traditionele methode waarbij gedurende de 2e fermentatie de most in kontakt wordt
gebracht met de warme gedroogde druivenschillen van waaruit de Amarone wijnen zijn geperst.

El Regajal

3.60

7.80

39.00

Land : Spanje - Vinos de Madrid
Druiven : Tempranillo, Cab. Sauvignon, Syrah en Merlot
Mooie heldere violet kleur. Krachtige aroma’s van zwarte vruchten (cassis en braambessen), kruiden (peper en kruidnagel) en ﬁjn hout. In de mond is hij evenwichtig, sappig en krachtig met een
mooie lange evenwichtige afdronk.
Guia Peñin : 93 points verkozen tot beste wijn van deze appellatie

Château Jean Faure

9.25

16.20

80.90

Land : Frankrijk - Saint Emilion Grand Cru
Druiven : Cabernet Franc, Merlot en Malbec
Deze wijn werd als “uitzonderlijke wijn voor zijn appellation” geklasseerd. Robijnrode kleur. Elegante neus van rode en zwarte vruchten ondersteund door een ﬁjn vleugje hout. De smaak is uitermate overvloedig met een ﬂuwelen textuur. De aroma’s van fruit zijn hoewel intens bedwelmend
reeds zeer goed samengevloeid. Zeer lange, krachtige afdronk benadrukt door elegante houtparfums. Een prachtige wijn. Dit is de directe buur van Cheval Blanc. GaultMillau : 17/20

