WIJNKAART
BUBBELS/BUBBLES

CAVA D’ARCIAC BRUT, SPAIN
Bloemen en rijp fruit in het aroma. Zachtdroge mousse in de
mond met iets appel, peer en citrusfruit in de smaak. Goede
vulling, elegant en zuiver.

glas

fles

5

29.50

This wine has flowers and ripe fruit in the aroma. A soft dry mousse in the
mouth with a bit of apple, pear and citrus fruit in the taste. Rich, elegant
and pure.

CHAMPAGNE/CHAMPAGNE
DELOT GRANDE RESERVE BRUT, FRANCE
Frisse, elegante inzet met een zachte mousse. Schoon en
zuiver in de mond, aangenaam droog, redelijk breed en
complex.

69.50

The wine has a fresh, elegant base with a soft mousse. Clean and clear in
the mouth, pleasantly dry, reasonably wide and complex.

ROSÉ/ROSÉ

2017 PRINCIPATO PINOT GRIGIO BLUSH,
IGT DELLE VENEZIE, ITALY
Wat opmerkelijk is voor deze wijn is de lichte roze kleur,
verkregen uit de koperkleurige schillen van de Pinot Grigio
druif. In zijn neus vol rood fruit van bosaardbeien en iets
bloemig. In de smaak fris rood fruit, licht romig, kruidig en
heerlijk soepel met een verkwikkende afdronk.

5

27

5.50

31.50

What is remarkable for this wine is the light pink colour, obtained from the
copper-coloured peels of the Pinot Grigio grape. The smell has tones of red
fruit, wild strawberries and something floral. The taste has tones of fresh
red fruit, slightly creamy, spicy and deliciously smooth with an invigorating
aftertaste.

2017 CHÂTEAU PAQUETTE, CÔTES DE PROVENCE,
FRANCE
Bij de eerste pluk wordt een klein deel van de druiven
geoogst, die nog niet geheel rijp zijn. Dit om de uiteindelijke wijn een gegarandeerde frisheid mee te geven. Enkele
weken daarna wordt de oogst afgerond met druiven in volle
rijpheid, die voor een volle, rijpe smaak zorgen.
At the first harvest only a small part of the grapes is harvested, which are
not quite ripe. This is to give the final wine a guaranteed freshness. A few
weeks later, the harvest is completed with grapes in full maturity, which
provide a full, ripe taste

WIJNKAART
WITTE WIJN/WHITE WINE
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5
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2016 COTEAUX DU LANGUEDOC ‘LES ROMANES’,
VIGNERONS DU SOMMIÉROIS, LANGUEDOC, FRANCE
Een combinatie van Roussanne en Grenache blanc. Deze
tropische wijn met tonen van perzik, bloemen en witfruit
heeft een lange fijne afdronk. Dit gebied met veel kalk en
leisteen in de bodem heeft een laag rendement met hoge
kwaliteit.

5.25

29.95

2017 DOMAINE OCTAVIE, SAUVIGNON
TOURAINE, LOIRE, FRANCE
Een Sauvignon Blanc zoals hij hoort te zijn. Fris, droog, Grannny Smith en buksus. Domaine Octavie werkt volgens Terra
Vitis waarbij respect voor natuur, milieu en bodem voorop
staan. Tevens staat dit domaine bekend als een van de beste
van de Touraine. Een wijn die u op elk moment kunt drinken.

5.50

31.50

6.75

39.50

2017 DOMAINE DE PAJOT LES 4-CÉPAGES, IGP
CÔTES DE GASCOGNE, SUD-OUEST, FRANCE
Domaine de Pajot werkt volledig biologisch en is een
typische Gascogne stijl. Een frisse knisperende witte wijn.
Soepel en aangenaam fris met in de smaak ananas en
mango.

Domaine de Pajot works entirely organic and is a typical Gascony style
wine. A fresh and crispy white wine. Smooth and pleasantly with notes of
pineapple and mango.

A combination of Roussanne and Grenache blanc. This tropical wine with
notes of peach, flowers and white fruit has a long fine aftertaste. This area
with lots of lime and slate in the soil has a low return with high quality.

A Sauvignon Blanc as it should be. A fresh, dry, Grannny Smith and buxus
flavoured wine. Domaine Octavie produces its wines according to Terra
Vitis where respect for nature, environment and soil are paramount. This
domaine is also known as one of the best in Touraine. A wine that you can
drink at any time.

2017 DOMAINE ZINCK, PINOT GRIS ‘PORTRAIT’,
ELZAS, FRANCE
De handgeplukte druiven van deze Pinot Gris worden
biologisch en gedeeltelijk biodynamisch geoogst. Een droge
witte wijn met een hint van abrikozen en perzik, wat
notigheid en een botertje.
The hand-picked grapes of this Pinot Gris are harvested biologically and
partially biodynamically. A dry white wine with a hint of apricots and
peach, slightly nutty and a little butter.

WIJNKAART
2017 AAN DE BREEDE BEEK, JOHANITTER, NIJKERK,
NETHERLANDS
Deze beschutte wijngaard aan de breede beek is slechts
3 hectare, er wordt hier wijn gemaakt op een duurzame
manier en met respect voor de bodem en natuur. Een fris vol
mondcontact en een een fris zuurtje in de afdronk.

glas

fles

6.75

42.50

6.50

37.50

7

42.50

This sheltered vineyard ‘aan de breede beek’ is only 3 hectares, wine is
made here in a sustainable way and with respect for the soil and nature. A
fresh full of mouth contact and a fresh acidity in the aftertaste.

2017 APOSTELHOEVE, MÜLLER THURGAU,
MAASTRICHT, NETHERLANDS
Een begrip in Nederland, dit wijnhuis maakt met veel passie
en liefde de wijnen. De wijnstokken hebben het niet makkelijk met ons klimaat. De druiven groeien op steile hellingen
en op beschutte plekken waar de druiven het goed doen. De
wijn is fruitig, mild en licht mineralig.
A well-known name in the Netherlands, this winery produces its wines
with passion and love for the wines. The vines do not grow easily with our
climate. The grapes grow on steep slopes and in sheltered places where the
grapes do well. The wine is fruity, mild and slightly mineral.

2017 LIMOUX ‘ODYSSÉE’ CHARDONNAY,
CHÂTEAU RIVES-BLANQUES, FRANCE
De beste druiven worden handmatig geselecteerd voor deze
wijn en binnen 2 uur geperst. Deze wijn heeft zowel een
natuurlijke rijping als een houtrijping gehad. De wijn heeft
een volle rijke inzet met mooie zuren. Boeiend met eiken in
de afdronk.
The best grapes are manually selected for this wine and pressed within 2
hours. This wine has both a natural ripening and wood aging. The wine
has a full rich commitment with beautiful acids. Captivating with oak in the
aftertaste.

2015 CHARDONNAY BLAUW, HASPENGOUW, BELGIUM
Goudgele kleur. In de geur klassiek chardonnay met tonen van
hout, brood en wit fruit, zeer speciaal. In de mond opnieuw veel
fruit, droog, rijk met aangename zuren en zachte tonen van
hout/vanille.
A golden yellow colour. In the fragrance classic chardonnay with notes of
wood, bread and white fruit, very special. In the mouth again a lot of fruit,
dry, rich with pleasant acidity and soft notes of wood and vanilla.

45

WIJNKAART
RODE WIJN/RED WINE
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2017 CÔTES DU RHÔNE ‘BOUT D’ZAN’, MAS DE
LIBIAN, RHÔNE, FRANCE
Biologische wijn gemaakt van de Grenache (80%) en Syrah
(20%). Je proeft bosbes, braam, specerijen en gekonfijt fruit.
De wijn is niet gefilterd en kan wat depot ontwikkelen.

6.50

35

2016 RISEIS, MONTEPULCIANO D’ABRUZZO,
ABRUZZO, ITALY
Een mono cepage van de montepulciano druif. Een volle rode
wijn, aangenaam fris en de zwoele afdronk van kersen.

5.50

31

2015 WEINGUT MANZ, SPÄTBURGUNDER TROCKEN
RHEINHESSEN, GERMANY
Spätburgunder is ook wel bekend als Pinot Noir. De smaak
van kersen, pruimen en toffee. De druiven worden vergist en
5 maanden gerijpt in grote houten vaten.

7.50

42.50

2017 MONTSANT LES TAULES DE FLOR EN FLOR, CELLER
DE CAPÇANES, CATALUNYA, SPAIN
Het ruwe terrein zorgt ervoor dat de druiven alleen handmatig
geplukt kunnen worden. Dit is een biologische wijn, waar u
duidelijk het fruit en de kruidigheid in proeft. Door de zachte
tannines is deze wijn heerlijk op elk moment.

The rough terrain ensures that the grapes can only be picked manually. This is
an organic wine, where you clearly taste the fruit and the spiciness. Because
of the soft tannins, this wine is delicious at any time.

2017 THORN DORNFELDER, LIMBURG, NETHERLANDS
Volgens het KNMI is dit het droogste stukje van de Benelux,
de omstandigheden op de wijngaard zijn zeer gunstig voor
deze stevige druif. Deze Nederlandse wijn heeft verrassend
veel rood fruit en sap.

According to KNMI, this is the driest part of the Benelux, the conditions on
the vineyard are very favourable for this sturdy grape. This Dutch wine has a
surprisingly amount of red fruit and juice.

Organic wine made from the Grenache (80%) and Syrah (20%). You taste
blueberry, blackberry, spices and candied fruit. The wine is not filtered and can
develop some depot.

A mono cepage of the montepulciano grape. A full red wine, pleasantly
fresh and the sultry aftertaste of cherries.

Spätburgunder is also known as Pinot Noir. The taste of cherries, plums and
toffee. The grapes are fermented and ripened for 5 months in large wooden
barrels.

WIJNKAART
DESSERTWIJN/DESSERTWINE

S.A. DOMAINE DES SCHISTES, VDN SOLERA,
RIVESALTES, FRANCE
Amberkleurig met een rijk aroma van gedroogd fruit, tabak en
honing, karakteristiek voor de oude Rivesaltes uit de regio. In
de smaak iets van walnoten, honing en sinaasappelschil met
een rijk en zwoel mondgevoel dat lang nablijft.

glas

7

An Amber coloured wine with a rich aroma of dried fruit, tobacco and
honey, characteristic of the old Rivesaltes from the region. The taste has
something of walnuts, honey and orange peel with a rich and smooth
mouthfeel that lasts for a long time.

2017 VOUVRAY ‘CUVEE CLOS DE VAUX’ DEMI SEC,
LOIRE, FRANCE
Biologische wijn gemaakt van de Chenin Blanc druif. Alleen
de rijpste druiven worden in passages met de hand geplukt.
Door deze manier van plukken zorgt de wijnmaker voor het
karakteristieke bloemige en honingzoete karakter van de
wijn.
Organic wine made from the Chenin Blanc grape. Only the ripest grapes
are picked by hand in passages. By this way of picking, the winemaker
ensures the characteristic floral and honey-sweet character of the wine.

7

fles

