DE WIJNKAART VAN RESTAURANT 'IN GEUREN EN KLEUREN'
Met veel zorg hebben wij deze kaart samengesteld, daarbij gebruikmakend van een select groepje importeurs.
Een voorkeur naar volle, zuivere smaken en inheemse druivenrassen om land, regio en cultuur goed tot zijn recht
te laten komen. Waar mogelijk kiezen wij voor ecologische en kleinschalige wijnbouw. Verder hanteren wij een
'vaste' opslag van € 16,- op elke fles waardoor vooral de topwijnen zeer betaalbaar blijven.

BIOLOGISCHE WIJNEN
De wijnen met het predikaat biologisch staan aangegeven op onze wijnkaart. Echter een fors aantal huizen maakt
hun wijnen wél op een duurzame en/of biologische wijze maar heeft er niet voor gekozen deze certificering aan te
vragen. Wij geven u hier graag meer informatie over!

DE INDELING
Wij hebben gekozen onze wijnkaart in te delen naar land vervolgens de aanwezige fruitaroma's en de intensiteit.
Bij de witte wijnen van friszuur & fruitig tot rijp & vol. De rode wijnen gaan van fris & sappig naar rijp & vol. Op
deze manier hopen wij het u te vergemakkelijken het juiste wijntype bij uw gerecht te vinden. Uiteraard adviseren
wij u heel graag bij het maken van uw wijnkeuze!

'OPEN' WIJNEN
Er is een groot aantal wijnen, buiten onze kaart om, die desgewenst per glas geschonken worden. Geeft u er
echter de voorkeur aan om verrast te worden, laat uw lunch of diner dan vergezellen door één van onze
zorgvuldig samengestelde wijnarrangementen.

WIJN VOOR THUIS
Wilt u een wijn thuis nog eens naproeven? Bestel gerust bij ons en uiteraard komt dan het kurkgeld van €16, per
fles te vervallen.
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HUISWIJNEN WIT
THE GREEN WINE COMPANY I.G.P. Castilla
La Mancha/Spanje
Biologische wijn gemaakt van de airén, sauvignon blanc en verdejo druivenrassen. Een
lichtgele, frisse wijn met een rijpe en fruitige smaak.

glas
fles

3,75
19,00

PINOT GRIGIO 'Gregoris' I.G.T. Veneto
Giovanni Fattori, Monteforte d'Alpone/Italië
Strogeel met wat groentinten, verfijnde geur van iets hooi, geroosterde amandelen en
walnoten. Elegante, aangenaam volle smaak met milde afdronk.

glas
fles

4,50
23,00

COGMANS KLOOF CAPE MUSCAT
Robertson/Zuid-Afrika
100% muscat de Frontignan blanc. Bleekgele kleur, fris en lichtzoet in geur met
bloemig muskaataroma. Vol en druivig, voldoende zuren op de achtergrond.

glas
fles

4,50
23,00

glas
fles

3,75
19,00

JUMILLA 'Carche'
Bodegas Bleda, Jumilla/Spanje
Monastrell druif met iets tempranillo. Fruitig en stevige wijn met zachte tannines,
vanilletonen, chocolade en pittige afdronk. Dieprood, paars van kleur.

glas
fles

3,75
19,00

COSTIÈRES DE NÎMES 'Cuvée Vermeil'
Château Guiot, St. Gilles, Côtes du Rhône/Frankrijk
Zacht rood fruit, minerale en bloemtonen met een warme, lichtkruidige afdronk. De
syrah en grenache druiven worden apart gevinifieerd en na de gisting geassembleerd.

glas
fles

4,50
23,00

HUISWIJN ROSÉ
ROSÉ VIN DE PAYS D'OC 'Domaine de Sarret'
Héritiers de Sarret, Montblanc, Languedoc/Frankrijk
Zachtroze van kleur, lichtgeurig naar fris rood fruit. 50% cabernet franc en 50% cinsault.
Smaakvol met zachte zuren en frisdroge smaak waarin aardbei en framboos.

HUISWIJNEN ROOD

WIJNARRANGEMENTEN

Wilt u een passend glas wijn bij het door u gekozen gerecht of menu?
Deze met zorg en passie geselecteerde wijnen schenken wij natuurlijk graag!
Wilt u wèl proeven maar niet al veel drinken, kies in dat geval voor de halve glazen.
Arrangementswijn vanaf €5,50 per glas

MOUSSERENDE WIJNEN

Nederland
BELLE DE COLONJES
Wijnhoeve de Colonjes, Groesbeek
Licht zalmroze wijn van de pinotin druif met aroma's van framboos, braam en brioche.
Gemaakt volgense methode traditionel met 10 maanden gistlagering.

45,50

CHAMPAGNE DELOT Brut
Delot Père et Fils, Celles sur Ource/Champagne
Gemaakt van pinot-noir met soms iets chardonnay. Bleekgele kleur met ingetogen
aroma's waarin iets fruit en toast. Afdronk fris, elegant en zacht in de mond, daarna
droog, redelijk breed en complex.

50,50
29,50
½
7,75 glas

CHAMPAGNE MANDOIS Brut
Henri Mandois, Epernay/Champagne
Aroma's van rijp fruit en limoen. Mooie complexiteit met rijke smaken van fruit, honing
en een lichte toast.

61,00

LUNETTA PROSECCO Spumante
Ca'Vit Cantina Viticolori, Trentino
Bleekgele kleur. In de neus groene appel, limoen en bloesem. Frisse smaak, mooie
balans met een schone, zuivere afdronk.

30,00
6,00 glas

PROSECCO BIO TREVISO SPUMANTE EXTRA DRY 'Terre di Marca'
Societa Agricola F.Li Corvezzo S.R.L, Veneto
Fraaie witte mousse, fijne smaak met zachte tonen van accacia, was en honing. Frisse
impressies van citrus en gist. Zacht-droge afdronk met iets mineraliteit.

31,50
6,00 glas

CAVA d'ARCIAC Brut Selecció'
Cellers de l'Arboç, Penedès
Xarello, macabeo en parellada druif. Bloemen en rijp fruit in het aroma. Zachte droge
mousse met iets appel, peer en citrus. Elegant en zuiver.

28,50

Frankrijk

Italië

Spanje

ROSÉ WIJNEN

Spanje
MUGA ROSÉ
Bodegas Muga, Haro/La Rioja Alta
Fris, sappig en krachtig. Deze rosé van 70% garnache, 20% viura en 10% mazuelo
heeft een korte lagering gehad op oude vaten waardoor geen nuances in de smaak
worden overgebracht. Klaring via eiwit geeft het authentieke Muga-karakter.

27,50

MOSBACHER ROSÉ TROCKEN
Weingut Georg Mosbacher, Forst/Pfalz
Levendige rosé, gemaakt van spätburgunder, dornfelder en merlot. Droge inzet, zeer
zuiver, zacht rijp fruit als framboos en aardbei, mooie frisheid en een fijne elegantie.

31,00

Duitsland

WITTE WIJNEN

Nederland

Frankrijk
Loire

Bourgogne

KNAPSE WITTE
Wijnhoeve de Colonjes, Groesbeek
Uit onze eigen achtertuin waar de helios en riesèl druiven zijn aangeplant op de voor dit
gebied kenmerkende löss-grond. Veel mineraliteit, frisse zuren en aroma's van appel
en peer.

30,50

APOSTELHOEVE RIESLING
Familie Hulst, Maastricht
Frisse, droge witte wijn. Royale geur, in de mond zuiver, sappig en harmonieus
met opwekkende zuren en fruitige tonen van groene appel, peer en iets abrikoos.

33,50

MENETOU-SALON 'Domaine du Loriot'
Pierre Cherrier et Fils, Verdigny
Zachte. Droge wijn met frisse tonen van citrus. Licht mineraal met het typische
stuivende sauvignon karakter. Verfijnd droog, iets vegetaal maar ook tonen van
exotische fruit.

32,50

SANCERRE 'Grande Cuvée'
Jean-Paul Balland et Fils, Bué
Volle, droge Loire-wijn van 100% sauvignon-blanc, afkomstig van oude wijnstokken.
Ronde, rijke smaak met nuances van tropisch fruit.

44,50

SANCERRE 'Clos des Bouffants'
Domaine du Colombier, Verdigny
Een stuivende, fris fruitige wijn gemaakt van de sauvignon-blanc druif. Aromatisch,
rond met een mooie minerale toets.

37,50

CHABLIS 1er Cru Fourchaume
Domaine Gerard Duplessis
Zuivere, volle chablis. Complex en mineralig. Krachtig met een lange afdronk

35,00

CHABLIS 1er Cru Beauroy
Thierry Hamelin, Lignorelles
Bleekgouden wijn met een lichtgroene weerschijn. Wit fruit en mineralen in het
bouquet en een heerlijke, krachtige en droge smaak. De Premier Cru wijngaard
'Beauroy' van Hamelin is een perceel met relatief oude stokken.

40,50

SAINT-VERAN 'Vieilles Vignes'
Domaine Corsin, Davayé
Mooie, complexe chardonnay met een goede balans, finesse, rijkheid en kracht.
Fijne tonen van noten en zacht tropisch fruit.

36,50

MEURSAULT 'Les Grands Charrons' 2012/2014
Michel Bouzereau, Meursault
Rijke, krachtige witte wijn met een stevige neus. Verfijnde aroma’s van fruit,
noten en hout. Een ronde afdronk, goede balans en heel zuiver gemaakt.

69,50

5,55 glas

22,50

21,00

37,50

½

½

½

WITTE WIJNEN

Elzas

RIESLING LIEU-DIT HARTH 'Tradition'
Bernard Schoffit, Colmar
Complexe, evenwichtige smaak van zacht fruit o.a. peer en zuidvruchten en
een voor riesling kenmerkende frisheid.

35,00

Rhône

CONDRIEU 'Pagus Luminis' 2013
Domaine Chèze, Limony
Verleidelijke witte wijn van de viognier-druif met een zwoele fruitstructuur
van rijpe peer en perzik, een aroma waarin amandel(spijs) te herkennen is.

59,00

SOAVE 'Vintage Edition'
Bertani/Costeggiola
Intense verrassende geur, aroma's van vlierbloesem, salie en munt. Mooie zuren,
abrikoos en perzik. Lang aanhoudende afdronk.

40,50

SOAVE 'Motto Piane'
Giovanni Fattori, Monteforte d'Alpone
Vroeg geplukte garganega druiven worden 4-6 weken op stromatten bewaard om in te
drogen. Ontving 91 punten in The Wine Spectator. Gelige kleur en fraai van geur. Rijp
wit fruit, mint, peer en bloemen. Zachte frisse zuren met een volle, krachtige smaak.

34,50

Toscane

VERNACCHIA 'Ab Vinia Doni'
Azienda Agricola Casale Falchini, Panizzi/San Gimignano
Strogeel van kleur. Royale geur van licht eiken en rijp fruit. Vollle, complexe en frisse
smaak met wat groente-tonen. Heel elegant en rond van karakter.

37,50

Friuli

SAUVIGNON 'Colli Orientali del Friuli'
Livio Felluga, Brazzano di Cormons
Zeer aromatische geur van venkel, buxus en iets mint. Frisse,rijke
smaak waarin asperges en zacht, rijp fruit mooi in harmonie zijn met frisse zuren.

41,50

Alto Adige

GEWURZTRAMINER CAMPANER
Kellerei Kaltern (Viticoltori Caldaro), Kaltern
Intens kruidig aroma met kaneel en mint. Droog en vol van smaak, rijk en
zwoel, met zachte frisse zuren en een kruidige, lange afdronk.

37,00

RIAS BAIXAS ALBARINO 'Granbazán Ambar'
Agro de Bazán, Vilanova de Arousa
Frisse, smaakopwekkende wijn met een rijk en elegant karakter.
Zuiver en lang van afdronk, modern Spaans van karakter.

38,00

Italië
Veneto

Spanje
Galicia

WITTE WIJNEN

…Spanje
Baskenland

GETARIAKO TXAKOLINA 'D.O.'
Txomin Etxaniz
Op steile hellingen direct boven de oceaan hangt dit inheemse druivenras hondarrabi
op latwerk. Een bleke, heldere kleur met een groene zweem. Aroma's van rijpe citrus
met licht gerookte, minerale accenten. Fris, elegant en prikkelend in de mond.

35,00

Portugal

QUINTA DE RELIGÃES LOUREIRO
Quinta de Religães, Bairros, Vinho Verde
Gemaakt van de loureirodruif. Volle wijn met een mooie balans tusxsen frisheid en
romigheid. Rijk in smaak met een goede balans in de zuren.

29,50

Duitsland

KERNER
Jürgen Ellwanger, Winterbach, Württemberg
Mooie frisse wijn van de vrij onbekende kerner-druif. In de geur bloesem, honing en
fijne kruiden. Goede harmonie en een lange, frisse afdronk.

31,50

OPPENHEIMER SACKTRÄGER Riesling Spätlese
Weingut Manz, Weinolsheim/Rheinhessen
Frisse en open geur. Zachte, sappige smaak met frisse zuren. Appel en een klein zoetje
in de afdronk.

34,50

GRAUBURGUNDER SPÄTLESE TROCKEN
Weingut Fam. Petri, Herxheim am Berg, Pfalz
Hangeplukt en 100% grauburgunder. In de geur fruit en licht rokerig en kruidig. Een
mooie subtiele afdronk.

31,00

Oostenrijk

GRÜNER VELTLINER 'Kammerner Renner'
Weingut Schloss Gobelsburg, Kamptal
Geconcentreerde, krachtige smaak en een complexe structuur met
een gezonde, intense fruitsmaak, schitterende zuren en een minerale toets.

46,50

Chili

LEYDA SAUVIGNON BLANC 'Garuma'
Viña Leyda, Apoquindo
In de geur rijpe citrus aroma’s zoals grapefruit gecombineerd met
frisse groene limoen met een hint van groene Chileense pepers.

30,00

Zuid-Afrika

CHARDONNAY 'Missionvale'
Bouchard Finlayson, Klein Hemel en Aarde Vallei
Helder en zachtgeel van kleur. Een aangename, rijpe chardonnay geur met
licht citrus. Complex van smaak met de frisheid van witte perzik en iets
van kumquats verweven met elegant Frans eiken.

45,50

NieuwZeeland

TE MATA ESTATE ‘WOODTHORPE VINEYARD’ CHARDONNAY
Te Mata Estate, Havelock North
Droge, minerale inzet, zachte zuren, complexe smaak waarin lichte fruittonen,
zoals verse vijgen en nectarine, die een mooie balans vormen met de
subtiele smaak van hazelnoot en eiken.

36,00

RODE WIJNEN

Nederland

Frankrijk
Bourgogne

Bourgogne

CABERNET 'Cortis'
Wijngaard de Colonjes, Groesbeek
Krachtige en kruidige rode wijn die 18 maanden rijping op houten Assman-vaten heeft
gekregen. Volle en krachtige Bordeaux-stijl wijn.

31,00

BOURGOGNE PINOT NOIR
Domaine Robert Sirugue, Vosne-Romanée
Helderrode pinot noir met rijpe kersen en lichte koffienuances in de geur.
Een ronde, soepele en sappige smaakstuctuur

38,00

POMMARD PREMIER CRU 'Les Rugiens' 2001/2006
Domaine De Courcel, Pommard
Zeer krachtige, rijke Pommard gemaakt van pinot-noir. Geconcentreerd, met intense
aroma's van fruit. Dikke structuur, diepte, rijpe tannines en tonen van specerijen.

145,50

Loire

AMPELIDA 'P.N. 1328'
Ampelidae, Manoir de Lavauguyot, Marigny-Brizay
Frisse organisch geproduceerde pinot noir van de eigenzinnige wijnmaker Frédéric
Brochet. Geurig, een hint van bosaardbei en een verrassende soepele lange afdronk.

37,00

Rhône

MAS DE LIBIAN 'Khayyâm'
Côtes du Rhône Villages
Mas de Libian, Saint-Marcel d'Ardèche
In de smaak duidelijk fruit zoals bosbes en braam, een kruidige toon, rijpe tannines en
zuivere afdronk. Ongefilterde wijn van biologische teelt. Gecontroleerd en
gecertificeerd door U.L.A.S.E. Grenache, syrah en mourvèdre.

34,50

CHATEAUNEUF-DU-PAPE 'Les Craus Centenaires'
J.Deydier et Fils
Dieprood van kleur met een hint van granaat. Diep en intens van structuur, breed palet
aan kruiden in de geur met zoethout, chocolade en bessen. Klassiek en gespierd.
Grenache-stokken uit 1896 en jonge syrah-druif op één van de beste terroirs.

73,00

Sud Ouest

MADIRAN 'Vieilles Vignes' - Château Laffitte-Teston
Jean Marc Laffitte, Maumusson
Deze wijn van de tanat-druif bezit een fijne, harmonieuze geur waarin mokka,
chocolade, vanille en pruimen als gevolg van de opvoeding op nieuwe eikenhouten
vaten, naast klein donker fruit als bosbessen en braam.

36,50

Provence

BANDOL 'Domaine du Gros'Noré' 2009/2011
Alain Pascal, La Cadière-d'Azur
Diep donkerrood van kleur. Stevige, doordringende geur waarin zwoel, rijp fruit, iets
tabak en specerijen. Karaktervolle wijn met een afdronk vol finesse.
Mourvèdre, grenache en cinsault.

49,50

'06

RODE WIJNEN

CHÂTEAU RAMAFORT
Médoc-Cru Bourgeois
Les Domaines CGR, Blaignan
Een krachtige wijn uit een groot jaar. Modern gemaakte Médoc met een klassieke stijl.
Soepel en vol karakter met zachte tannines. 50% cabernet-sauvignon, 50% merlot.

35,00

PINOT NERO BLAUBURGUNDER
Kellerei Kaltern (Viticoltori Caldaro), Kaltern
Helderrode kleur, framboos en bosbes in de geur. Zacht en rond in de smaak met rijp
rood fruit en een zwoele kruidigheid. Lange, zeer plezierige afdronk.

31,00

TIEFENBRUNNER LAGREIN Schloss Turmhof
Schlosskellerlei Turmhof, Niclara, Sud-Tirol
De pergola's zijn typerend voor deze streek. Deze robijnrode wijn van de lagrein druif is
krachtiger en steviger dan de meeste soortgenoten uit de omgeving,

39,50

QUERCIABELLA CHIANTI CLASSICO
Agricola Querciabella, Ruffoli di Greve
Royaal bouquet van fruit. Zachte, zeer verfijnde smaak, krachtig en vol, waarin tonen
van hazelnoot en zoethout. 80% sangiovese, 15% cabernet-sauvignon, 5% merlot.

45,50

LA VELONA 'Brunello di Montalcino' 2006
Tenuta la Velona, Montalcino
Royaal bouquet van fruit. Zachte, zeer verfijnde smaak, krachtig en vol, waarin tonen
van hazelnoot en zoethout. 80% sangiovese, 15% cabernet-sauvignon, 5% merlot.

60,00

Trentino

FORADORI TEROLDEGO ROTALIANO 2009/2010
Azienda Agricola Foradori, Mezzolombardo
In de neus rood fruit. Warme, volle inzet met rijp fruit, iets eiken, rijk en krachtig en
tevens verfijnd, gezond fruit, milde zuren, alles goed in balans.

41,50

Piemonte

BARBARESCO 'Basarin Vigna Gianmaté' 2011
Giacosa Fratelli, Neive
Van de nebbiolo-druif. Intense, delicate geur die soms aan viooltjes doet denken.
Aangenaam zachte smaak, droog, krachtig en fruitig met zachte tannines in de
afdronk.

44,00

Bordeaux

Italië
Alto-Adige

Toscane

19,50

25,50

½

½

RODE WIJNEN

Spanje
Cataluña

MONTSANT 'Costers del Gravet' 2011
Celler de Capçanes, Capçanes
Krachtige, donkerrode houtgelagerde wijn. Stevige, zondoorstoofde structuur van fruit
en kruidentonen als ceder, paprika en kaneel. Cabernet-sauvignon, garnacha, cariñena
en tempranillo.

36,50

RIBERA DEL DUERO ARZUAGA CRIANZA
Bodegas Arzuaga Navarro, Quintanilla de Onésimo
Mooi stevig rood fruit, karakteristiek Tinto Fino met nuances van tutti frutti, chocolade
en vijgen. Zachte vanilletonen van de houtlagering. Heerlijk zacht en romig van smaak.
90% tinto-fino, 7% cabernet-sauvignon, 3% merlot.

45,00

RIOJA MUGA Reserva
Bodegas Muga, Haro
Traditioneel werkend wijnhuis, met prachtige wijnen van vermaarde kwaliteit. Een
klassieker is deze Rioja Reserva, sublieme harmonie in geur, smaak en afdronk. 70%
tempranillo, 20% granacha, 10% graciano en mazuelo.

38,50

Duitsland

SPÄTBURGUNDER Trocken
Weingut Georg Mosbacher, Forst/Pfalz
Gedroogd fruit met een zweem van kaneel en gebrande koffie in de geur. Zeer sappig
en uitbundig met rood fruit en een kruidige toon. Handmatig geoogst en een rijping
van 15 maanden op kleine eikenhouten vaten.

46,00

Oostenrijk

SCHLOSS Gobelsburg Pinot Noir 'Reserve'
Schloss Gobelsburg, Langenlois, Kamptal
Vol, helderrood en verleidelijk in geur en rood fruit. Iets hout met aardse accenten. Van
wijnranken van gemiddeld 40 jaar oud dat zorgt voor een verfijning met een opvallende
complexiteit.

76,00

BIENENFRESSER GÖTTLESBRUNNER Zweigelt Reserve
Weingut Pitnauer, Göttlesbrunn/Carnuntum
Diep rood van kleur, fruitige neus met duidelijk kersenaroma naast tonen van hout en
amandel. De smaak is romig en fris met een zachte houtinvloed. Lange en elegante
afdronk.

43,00

Ribero
del Duero

Rioja

27,50

22,00

½

½

RODE WIJNEN

Argentinië

CATENA MALBEC 'Appelations La Consulta'
Bodega Catena Zapata, Mendoza
Dieprode wijn van de malbec. Volle geur van bosfruit, tabak en een vleug vanille. Rijke
smaak van specerijen en iets mokka. Lange afdronk met gebalanceerde tannines.

33,50

Chili

LEYDA CARMENERE 'Talhuen'
Viña Leyda, Apoquind
Rijpe bramen, zwarte peper en een kruidige toon, kenmerkend voor carmenère.
Weelderig, donker fruit met ronde tannines en volmaakt van lengte.

30,00

LEYDA PINOT NOIR 'Lot21'
Viña Leyda, Apoquind
Rood van kleur. In de geur veel kers, klein rood fruit zoals aardbei. Veel smaak,
verfijnd, met in de aandronk een klein zoetje. Mooi in balans, elegant met iets eiken,
door de rijping in eiken vaten.

46,00

BOUCHARD FINLAYSON 'Hannibal' 2013
Bouchard Finlayson, Klein Hemel en Aarde Vallei
Brede, complexe smaak en nuances van rijp fruit als kersen en rode bessen, iets
gekruid, rijpe tannines, subtiel houtgebruik en warme mediterrane tonen.
44% sangiovese, 27% pinot-noir, 14% nebbiolo, 10% barbera en 5% syrah.

55,00

RIJK’S PINOTAGE 2006
Rijk’s Private Cellar, Tulbagh
De smaak heeft een touch van vanille, is kruidig met rijp kersenfruit en een enorme
concentratie met ronde,rijpe tannines. Zeer lange afdronk.

55,00

HENSCHKE 'Henry’s Seven'
Henschke, Keyneton
Donker van kleur met veel aroma’s van bosvruchten, abrikoos en anijs. Het
smaakpalet is zacht en rijk, complex met een heerlijke volle afdronk met veel
specerijen en zachte tannines. 60% syrah, 30% grenache, 5% mourvedre, 5% viognier.

57,00

THORN-CLARKE SHIRAZ BAROSSA 'Shotfire'
Thorn-Clarke Wines, Angaston
Naast duidelijk rijpe bessen, peper en vanille zijn er veel complexe tonen van bacon,
gecarameliseerde vijgen en kruiden. Mooie balans, met frisse zuren met veel kracht.

35,00
22,50

½

SHAFER CABERNET SAUVIGNON 'Napa Valley' 2001/2002
Shafer Vineyards, Napa/Californië
Rijke geur van cassis, rijp zoet fruit in de smaak. Heerlijk soepel, getoast eiken met
romige, zachte tannines. Zeer complete wijn, smaakvol en elegant.

104,00
145,50

'02
'01

Zuid-Afrika

Australië

VerenigdeStaten

DESSERT WIJNEN
per glas

Frankrijk
MUSCAT DE BEAMES DE VENISE
Domaine de Coyeux, Côtes du Rhône
Friszoete en goudoranje wijn van de muscat à petit grains. Stevig vruchtenaroma en
ronde smaak met appel, sinaasappel en honing. Duidelijke herkenning van deze
muskaatdruif.

4,15

SAUTERNES BARSAC
Chateau Simon, Bordeaux
90 % semillon, 7% sauvignon en 3% muscadelle. Zeer aromatische geur met rijp fruit,
honing en vanille. Naast een weelderige zoetheid toch een opmerkelijke frisheid.

4,75

PEDRO-XIMÉNEZ ROMATE
Bodegas Sánchez Romate, Jerez de la Frontiera
6 jaar oud. Zeer zoet met tonen van krenten, chocolade, koffie en noten.

3,50

FEILER ARTINGER BEERENAUSLESE
Weingut Feiler-Artinger, Burgenland
Gemaakt van chardonnay, welshriesling en weißburgunder. Glinsterende
Beerenauslese. Overweldigende neus met intense geuren van honing en bloesem.

7,55

RIETVALLEI ROOI MUSCADEL
Wijnlandgoed Rietvallei, Robertson
De muscat d'alexandrië rouge druiven worden zeer rijp geoogst, kleur en rijk aroma
verkrijgt men door 48 uur schilweking. Toegevoegde wijnalcohol zorgt ervoor dat er
geen vergisting meer optreedt waarna 8 maanden rijping plaatsvindt.

3,50

BIMBADGEN ESTATE 'Botrytis Semillon'
Simon Thistlewood, Hunter Valley/New South Wales
Dertig jaar oude stokken en 1 maand vergisting van de door botrytis aangetaste
druiven leveren een heerlijke dessertwijn met slechts 10% alcohol. De smaak is rijk en
zoet, licht eiken met een natuurlijke frisheid.

6,15
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