
 

 

WIJN VAN DE MAAND :       Glas       Fles 
Point Gruner Veltliner 2020 - Niederosterreich, Oostenrijk  8,00          34,00 
Heel frisse geuraanzet vol citrus en kruidigheid. Niet alleen een originele maar ook een bijzonder smakelijke  
en verfrissende wijn uit Oostenrijk! Heerlijke Grüner Veltliner, vinificatie in samenspraak met grootmeester Nigl. 
 

South Afrika-Dombeya Chardonnay-Stellenbosch         38,00 
Raszuivere Chardonnay. Het resultaat is een uiterst verleidelijke en rijke Chardonnay met aroma’s van toast,  
peer, meloen en kaneel. Vol en rijk van smaak met toetsen van vanille, citrusfruit en bezegeld met een aanhoudende afdronk. 
 

WIJNSUGGESTIES : 
WIT 
Australia – Ripper Chardonnay – Murray Darling                       32,00 
Fonkelende frisse kleur, aantrekkelijk boeket, typisch Chardonnay. Heerlijk zacht, mooie concentratie met superbe balans 
fruit/frisheid. Een uitstekende begeleider van allerhande visgerechten en schaaldieren. 
 

South Afrika – Strydom Sauvignon Blanc – Stellenbosch                        32,00 
De neus is zeer fijn, typisch Sauvignon Blanc, me, steenvruchten en limoen. In de smaak wordt dat alles aangevuld  
met een heerlijke zuurtegraad, wat deze wijn zéér levendig maakt.  
 

España – Bodega Albamar Albariño – Rias Baixas             45,00 
Albamar is een magnifieke 100% Albarino met een behoorlijk minerale invloed van de nabijgelegen zee in de Ria de Arousa. 
Subtiele Albariño, met mooie noten van witte bloemen, elegante citroenzuur aroma’s, zeer harmonieus en fris.  
Eén van de toppers van de regio. 
 
 

Espana-Via Edetana Garnacha/Viognier-Terra Alta,                       40,00 
Minerale en kruidige neus met venkel en thijm 'gelift' door een lichte floraliteit, afkomstig  
van de Viognier. In de mond overheersen mineralen en subtiel, fris steenfruit, ondersteund door  
fijne Franse eik. Zeer lange, elegante en licht ziltige afdronk. Hoog gastronomische wijn. 
 

ROOD 
Italia-Poggiotondo Chianti Superiore-Toscane                   47,00 
De in Toscane geboren wijnmaker Antonini werd onlangs in 'Wine Spectator' omschreven als de meest invloedrijkste 
wijnconsultant uit Italië die 'outstanding wines' maakt. Mooi boeket met vooral nuances van rode en zwarte kersen.  
Fruitgullig karakter met rijp zwart fruit, onderliggende fijne zuurtegraad waarin rijpe taninnes versmolten liggen. 
 

Australia – Clayton Road Pinot Noir – Murray Darling                  € 36  
Mooie fonkelrode, typische Pinot Noir kleur. Het boeket geurt naar fijn, delicaat fruit  
(framboosjes, bosaardbeitjes), ook een tikje aards.  Heerlijk sappig rood fruit met een 
 tikje sous bois. Verrassend lange afdronk. Een ware ontdekking! 
 



 

 

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              € 34 

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



 

 

WHITE 

 

HOUSEWINE 

Italia – Prima Alta Pinot Grigio – Sicila              €  25 
Super mooie sappige, florale en sexy Pinot Grigio. Italiaanse flair ten top. Prima Alta! 
 

FRESH/FRUITY 
Österreich – Point Grüner Veltliner – Niederösterreich           € 38 
Heel frisse geuraanzet vol citrus en kruidigheid. Niet alleen een originele maar ook een bijzonder smakelijke en verfrissende wijn uit Oostenrijk! 
Heerlijke Grüner Veltliner, vinificatie in samenspraak met grootmeester Nigl. 
 

South Afrika – Strydom Sauvignon Blanc – Stellenbosch                          € 32 
De neus is zeer fijn, typisch Sauvignon Blanc, me, steenvruchten en limoen. In de smaak wordt dat alles aangevuld  

met een heerlijke zuurtegraad, wat deze wijn zéér levendig maakt.Heerlijke Grüner Veltliner, vinificatie in samenspraak met grootmeester Nigl. 
 

España – Bodega Albamar Albariño – Rias Baixas               € 45 
Albamar is een magnifieke 100% Albarino met een behoorlijk minerale invloed van de nabijgelegen zee in de Ria de Arousa. Subtiele Albariño, 

 met mooie noten van witte bloemen, elegante citroenzuur aroma’s, zeer harmonieus en fris. Eén van de toppers van de regio. 
 

FRUITY/AROMATIC 
España – Via Edetana Garnacha/Viognier – Terra Alta           € 40 
Minerale en kruidige neus met venkel en thijm 'gelift' door een lichte floraliteit, afkomstig van de Viognier. In de mond overheersen mineralen  

en subtiel, fris steenfruit, ondersteund door fijne Franse eik. Zeer lange, elegante en licht ziltige afdronk. Hoog gastronomische wijn. 
 

Australia – Ripper Chardonnay – Murray Darling                        € 32 
Fonkelende frisse kleur, aantrekkelijk boeket, typisch Chardonnay. Heerlijk zacht, mooie concentratie met superbe balans fruit/frisheid. 
 Een uitstekende begeleider van allerhande visgerechten en schaaldieren. 
 

Argentina – Doña Evita P.Torrontes – Mendoza Valley                  € 30 
Spectaculair geparfumeerd met lychees, gekonfijte citroen, bloedsinaasappel, zoete jasmijn en witte perzik. Daarna sensueel sappig en zestefris, 
 met roze pompelmoes, rijpe limoen, bergamot en clementine,….Vet in aanbouw, maar ‘sec’ en zelfs mineraal in de onderbouw. 
 

FULL BODIED/RICH 
France – Domaine Collotte ‘Bourgogne Blanc’ Chardonnay – Bourgogne       € 46 
Frisse en volle witte wijn uit Bourgogne. Schitterend goudgeel van kleur met een frisse uitbundige geur van citrus, tropische vruchten en een 
 botertje. Volle, frisse minerale smaak die goed in balans. Deze wijn heeft een lange afdronk. 
   

 South Afrika – Dombeya Chardonnay – Stellenbosch              € 38 
Raszuivere Chardonnay. Het resultaat is een uiterst verleidelijke en rijke Chardonnay met aroma’s van toast, peer, meloen en kaneel. 

 Vol en rijk van smaak met toetsen van vanille, citrusfruit en bezegeld met een aanhoudende afdronk. 
 

Duitsland - Gewurtztraminer Spatlese, Franz Hahn - Pfalz            € 28 
De Anselmann Gewurztraminer Spatlese wordt gemaakt van laat geplukte Gewurztraminer druiven. 

De wijn is aromatisch, met florale toetsen en karakteristiek smaken van roos en lychee. 
 



 

 

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            € 55 
als licht gealcoholiseerd geparfumeerd water, het is een beendroge zuivere 
sake die kan dienen als aperitief of bij gestoomde vissen of paling. 
 
 
 

CAVA 

CAVA ARTE LATINO -Catalonie, Spanje                          € 38 
Gemaakt volgens de traditionele principe , of te wel te vergelijken met een 
Champagne, maar op basis van de druivensoorten Macabeo, Parellada en Xarel-lo.   
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