WIJN VAN DE MAAND :

Glas

Fles

Point Gruner Veltliner 2020 - Niederosterreich, Oostenrijk

7,00

32,00

14,00

65,00

Heel frise geuraanzet vol cirus en kruidigheiddie gevolgd wordt door een loepzuivere
smaak met strakke mineralen, rijpe citrus en tintelende zuren

Champange Hostomme-Blanc de Blancs-Grand Cru – Chouilly

Klassevolle fijne champagne die perfect de maaltijden kan begeleiden met zijn zachte
romige smaak en opwekkende frisheid. Komt uit een zeeer funtioneel en verzorgd bedrijf
in Chouilly,een Grand Cru dorpje, de wijngaarden liggen op heel goed kalkgronden.

WIJNSUGGESTIES :
WIT
Strydom - 2019, Sauvignon Blanc - Western Cape, Zuid-Afrika

26,00

Gewurztramine Spatlese, Franz Hahn – Pfalz, Duitsland

28,00

Dombeya Chardonnay – Stellenbosch, Zuid Afrika

38,00

Deze stuivende frisse 100% Sauvignon Blanc komt uit Bapier/Stellenbosch. Dit is een frisse,
levendige stijl van de Sauvignon Blanc. In het glas heeft de wijn een lichte strogele kleur
met een groene zweem.

De Anselmann Gewurztraminer Spatlese wordt gemaakt van laat geplukte Gewurztraminer druiven.
De wijn is aromatisch, met florale toetsen en karakteristiek smaken van roos en ychee.

De wijn toont tonen van verse citrus, zoals sinaasappelschil, citroen en limoen. Hints van amandelen
En butterscotch volgen. Er is een goede complexiteit met een lange romige getextureerde afdronk.

Via Edetana Blanco 2020 – Terra, Alta, Spanje

39,00

Minerale en kruidige neus met een venkel en tijm ‘gelift’ door een lichte
florialiteit, afkomstig van de Viognier.

ROOD
Poggiotondo Chanti Superiore 2017/18 ‘Organic’ – Chanti, Italie

Mooi boeket met vooral nuances van irissen, rode & zwrte kersen. Gul karakter met rijp
zwart fruit, onderliggende fijne zwartegraad waarin rijpe tannines versmolten liggen.

Circus Malbec – Mendoza, Argentinie
Fel kersenroodmet flinke bloedrode kern en veel tranengladiatoren. Daarna een
aromatisch circus propvol zwart,mineraal bosfruit, blauwe en zwrte pruimen,
gedroogde tabak en tapenade.

7,50

47,00

34,00

ROOD
BARBARDILLO (BULLSEYE WINE) – Cadiz, Spanje

€ 21

Aantrekkelijke kersenrode kleur, intens, vol nuances, fruitige aroma.
De smaak maakt aantrekeningen van zoethout en rijp rood fruit.

GRAN CERDO ‘THE LOVE WINE’ – La Rioja, Spanje

€ 25

Een fruitige rode wijn, gemaakt in de Rioja Alta. Hele trossen worden
Gefermenteerd in ondergrondse tanks van cement. Malolactische fermentatie
neemt een jaar in beslag. Dit maakt de wijn en rond.

MERLOT SYRAH MAVRUD – Sukar, Bulgarije

€ 40

Deze biodynamische wijn wordt gemaakt door de pianist Ivo Varnabov.
Ongeveer 20% van de Syrah houtgelagerd op nieuwe Franse barriques
en de rest werd grootgebracht op Inox.

NERO DI LUPO – Vittoria (Sicilie), Italie

€ 49

In de neus van een duidelijke geur van krieken, gedroogd hout en kruiden.
Lekker fruitig, levendig en veel finesse.

POGGIOTONDO CHANTI SUPERIORE 2017/18 ‘Organic’

€ 47

– Chanti, Italie
Mooi boeket met vooral nuances van irissen, rode & zwrte kersen.
Gul karakter met rijp Zwart fruit, onderliggende fijne zwartegraad waarin
rijpe tannines versmolten liggen.

CIRCUS MALBEC – Mendoza, Argentinie
Fel kersenroodmet flinke bloedrode kern en veel tranengladiatoren. Daarna een
aromatisch circus propvol zwart,mineraal bosfruit, blauwe en zwrte pruimen,
gedroogde tabak en tapenade.

€ 34

WIT
BARBARDILLO (SEAFOOD WINE) - Rueda en Sanlucar, Spanje

€ 21

Een buitengewoon blend van de sherry-druif Palomino fino uit het Zuiden met de frisse
Verdejo uit het Noorden, dit alles gemixt in een heerlijk drinkbare droge witte wijn.

VINHAS VELHAS BRANCO, LUIS PATO - Bairrada, Portugal

€ 34

Deze aromatische witte wijn is helder en fris met een kruidigheid en
een subtiele nootachtigecomponent om de citrusvructen mooi aan te vullen.

WILTINGER RIESLING, VON KESSELSTAT - Mosel, Duitsland

€ 43

Een frisse, levendige riesling met een goede zuurgraad. Veel sappigheid.

Fijne citrus (limoen) samen met primaire tonen van honigmeloen en witte perzik.

“WILD BOY” AU BON CLIMAT - Santa Barbara, Californie

€ 55

‘Wild Boy’ duit op het gebruik van wilde indigene gisten. Een witte wijn uit
Santa Barbara die een selectie chardonnay druiven uit het wijnjaar 2017 bevat.

RIPPER CHARDONNAY - Murray Darling, Australie

€ 24

Heerlijk zacht, mooie concentratiemet een suberbe balans fruit/frisheid,
Een uitstekende begeleider van allerhande vis en schaaldieren gerechten.

VIA EDETANA BLANCO 20120- Terra Alta, Spanje

€ 39

Minerale en kruidige neus met een venkel en tijm ‘gelift’ door een lichte
florialiteit, afkomstig van de Viognier.

DOMBEYA CHARDONNAY - Stellenbosch, Zuid Afrika

€ 38

GEWURZTRAMINER SPATLESE, FRANZ HANH – Pfalz, Duitsland

€ 28

De wijn toont tonen van verse citrus, zoals sinaasappelschil, citroen en limoen. Hints van amandelen
en butterscotch volgen. Er is een goede complexiteit met een lange romige getextureerde afdronk

De Anselmann Gewurztraminer Spatlese wordt gemaakt van laat geplukte Gewurztraminer druiven.
De wijn is aromatisch, met florale toetsen en karakteristiek smaken van roos en ychee.

STRYDOM - 2019, SAUVIGNON BLANC - Western Cape, Zuid-Afrika

€ 26

POINT GRUNER VELTLNER 2020 – Niederosterreich, Oostenrijk

€ 38

Deze stuivende frisse 100% Sauvignon Blanc komt uit Bapier/Stellenbosch. Dit is een frisse, levendige
stijl van de Sauvignon Blanc. In het glas heeft de wijn een lichte strogele kleur met een groene zweem.

Heel frise geuraanzet vol cirus en kruidigheiddie gevolgd wordt door een loepzuivere
smaak met strakke mineralen, rijpe citrus en tintelende zuren

ALBAMAR ALBARINO 2020 – Riax Baixas, Spanje

Subtiele Albarino, met mooie noten van witte blomen, elegante citroenzuur aroma’s, zeer harmonieus en fris

€ 45

CHAMPAGNE
HOSTOMME-BLANC de BLANCS-GRAND CRU – Chouilly,

€ 65

Klassevolle fijne champagne die perfect de maaltijden kan begeleiden met zijn
zachte romige smaak en opwekkende frisheid. Komt uit een zeeer funtioneel
en verzorgd bedrijf in Chouilly,een Grand Cru dorpje, de wijngaarden liggen op
heel goed kalkgronden.

ROSE
MOUNTIAN ROSé, BARBADILLO – Barbastro, Spanje

€ 21

Lekere drinkrosé uit de Pyreneen, Somontano. De uniek blend van twee rode
druiven, Cabarnet en Merlot zorgen voor a typische aromas en een krachtige afdronk.

SAKE
SAKE SAKATA JOKINGEN KARAKUCHI JUNMAI – Yamagata, Japan
Als een droge riesling met dezelfde mineraliteit. In de mond is het gevoel
als licht gealcoholiseerd geparfumeerd water, het is een beendroge zuivere
sake die kan dienen als aperitief of bij gestoomde vissen of paling.

€ 55

CAVA
CAVA ARTE LATINO -Catalonie, Spanje
Gemaakt volgens de traditionele principe , of te wel te vergelijken met een
Champagne, maar op basis van de druivensoorten Macabeo, Parellada en Xarel-lo.

€ 38

