Witte wijnen
Grüner Veltliner 2014 Grüner Veltliner

12,5% VOL. Wachau, Niederösterreich, Oostenrijk – Wijnhuis: Winzer Krems
• Wereld- klantenbeoordeling 8.4 van 10
• Deze wijn is met een 8 beoordeeld in De Grote Hamersma 2015 en 2016
Het witte druivenras dat domineert is de Grüner Veltliner, een volstrekt Oostenrijkse
specialiteit. Een frisse fruitige wijn met een sappige smaak met frisse zuren,
abrikozen en appels.
Glas € 5,25 / Fles € 23,00

Reyneke Organic 2013 Sauvignon 87%/ Semillon

13% VOL. Stellenbosch, Zuid-Afrika – Wijnhuis: Reyneke Wines
• Wereld- klantenbeoordeling 9.6 van 10
Reyneke is een van de pioniers van de biodynamische wijnbouw in Zuid-Afrika.
Deze wijn is sprankelend lichtgeel van kleur en heeft in de geur elementen van
kruisbessen en citroenschil met op de achtergrond aroma’s van wilde bloemen.
De smaak is fris en delicaat met een goede zuurgraad, waarbij die van de groene
appel lang blijft hangen. Deze wijn is op dronk en erg lekker.
Glas € 5,75 / Fles € 25,00

Trapiche Broquel Torrontés 2013 Torrontés 95%/Sauv. Blanc

14% VOL. Cafayate Valle/ Torrontés, Argentinië – Wijnhuis: Trapiche
• Wereld- klantenbeoordeling 8.8 van 10
Dit is een fantastische en volle Torrontés van het huis Trapiche. De wijn heeft een
iets zoetige geur – maar het blijft een droge wijn – met fruitige en bloemige noten en
een pittig karakter. De Torrontés druif zorgt voor meer frisheid van een deel van de
Sauvignon Blanc. Het is deze unieke frisheid en lichtheid van de smaak van deze
wijn die door wijncritici werd gewaardeerd met diverse hoogste onderscheidingen
bij internationale wedstrijden in Japan, Verenigd Koninkrijk en Argentinië.
Glas € 6,50 / Fles € 28,50

Rode wijnen
Reyneke Organic 2013 Shiraz 92%/ Cab. Sauvignon

14% VOL. Stellenbosch, Zuid-Afrika – Wijnhuis: Reyneke Wines
• Wereld- klantenbeoordeling 9.6 van 10
Reyneke is een van de pioniers van de biodynamische wijnbouw in Zuid-Afrika.
Deze wijn heeft een robijnrode kleur met in de geur veel fruit, zoals rode bessen
en kersen in combinatie met kruidige elementen zoals kruidnagel en witte peper.
De smaak is erg soepel en rond met veel fruitinvloed, afronding is zacht en lang.
Glas € 5,75 / Fles € 25,00

Ripasso Valpolicella 2013 Corvina Veronesa/Rondella

13,5% VOL. N-W van Verona, Italië – Wijnhuis: Cantina di Negrar
• Wereld- klantenbeoordeling 8.6 van 10
Dit is een wijn met het certificaat ‘classico superiore’. Een krachtig wijn met gerijpt
rood fruit, een vol, rijk en krachtig karakter met iets van kruiden, chocolade en
pruimenjam. Verder gemaakt van rode kersen, krachtig met een hint van zoet,
afgerond en zacht.
Glas € 6,25 / Fles € 27,50

Trapiche Broquel Malbec 2013 Malbec

14,5% VOL. Mendoza, Argentinië – Wijnhuis: Trapiche
• Wereld- klantenbeoordeling 9.0 van 10
Dit is een fantastische volle en rijpe Malbec uit Mendoze van het huis Trapiche.
Bijna zwart van kleur met in de geur indrukken van zwart fruit, tabak, vanille en
cacao. Door de rijping van 15 maanden op nieuw Frans en Amerikaans eiken
heeft de wijn zich ontwikkeld tot een heerlijke complexe wijn, met een krachtige
en rijke smaak.
Glas € 6,50 / Fles € 28,50

Pinot Noir Begude 2014 Pinot Noir
Pinot Gris Reserve 2013 Pinot Gris

13% VOL. Elzas, Frankrijk – Wijnhuis: Domaine Fernand Engel
• Wereld- klantenbeoordeling 9+ van 10
Alle wijnen van Domaine Fernand Engel hebben het certificaat ‘L’agriculture
biologique’. Een karakteristieke witte wijn die in zijn fraaie aroma tonen van rijp
fruit, kruiden en bloemen bezit. De volle, ronde en sappige smaak is heerlijk
aromatisch. Een prachtige wijn.
Glas € 7,50 / Fles € 32,50

Sancerre Terroirs 2014 Sauvignon Blanc

12,5% VOL. Sancerre / Centre Loire, Frankrijk – Wijnhuis: Domaine Sylvain Bailly
• Wereld- klantenbeoordeling 8.8 van 10
De bleekgele kleur van deze wijn doet niet vermoeden dat de neus een c ombinatie
is van stuivend fruit met witte bloemen en citrus. Deze wijn is elegant, delicaat,
puur en fruitig. De wijn heeft een rijke smaak en is bijzonder aromatisch. De afdronk
is ontzettend lekker en sappig.
Glas € 8,50 / Fles € 37,50

Chablis 2014 Chardonnay

12,5% VOL. Chablis, Frankrijk - Wijnhuis: Domaine de Biéville (L.Moreau)
• Wereld- klantenbeoordeling 9.2 van 10
Een zeer mooie fruitig wijn met citrus en grapefruit, maar ook abrikoos en rijpe
peer in de neus. In de smaak een gebalanceerde wijn met een fris en rijk pallet.
Een geweldige wijn.
Glas € 9,00 / Fles € 39,50

12,5% VOL. Limoux, Frankrijk – Wijnhuis: Domaine Begude
• Wereld- klantenbeoordeling 8.8 van 10
Domaine Begude produceert voortreffelijke ‘cool climate’ wijnen met een mooie
expressie van het terroir. De druiven zijn van de beste kwaliteit dankzij het geloof
in een gezond, duurzaam milieu door de geheel ecologische verantwoorde werkwijze. Dit is een jonge Pinot die prachtig in balans is met fruit van aalbessen,
frambozen en aardbeien, met een krachtige en rijpe smaak.
Glas € 7,50 / Fles € 32,50

Puynormond Montagne St. Emilion M
 erlot 90%/Cab. franc.

13,5% VOL. Saint-Émilion /Bordeaux, Frankrijk – Wijnhuis: Chateau Puynormond
• Wereld- klantenbeoordeling 9.0 van 10
Deze wijn komt uit de streek Montagne St. Emilion en hier worden uitsluitend rode
wijnen gemaakt. Dit is een aangenaam geconcentreerde wijn met een rond en
zacht karakter. De wijn heeft een mooie robijnrode kleur met aroma’s van zwarte
bessen, bramen en kersen. Een elegante en soepele wijn met milde tannines.
Glas € 8,25 / Fles € 36,50

Rioja Reserva 2009 Garnacha/Tempranillo

13,5% VOL. Rioja, Spanje – Wijnhuis: Bodegas Carlos Serres
• Wereld- klantenbeoordeling 8.6 van 10
• Bodegas Carlos Serres was het eerste bedrijf dat wijnen uit Spanje exporteerde en daarmee Rioja internationaal op de kaart heeft gezet. Deze wijn heeft
de geur van rijp donker fruit en houttonen. De wijn is elegant in de mond, met
goede balans en een harmonieuze krachtige afdronk. Dit is een top wijn.
Glas € 9,00 Fles € 39,50

Huiswijnen
Santa Alvara Reserva 2014 Chardonnay Reserva

13,5% VOL. Valle Central, Chili – Wijnhuis: Lapostolle
• Wereld-klantenbeoordeling 9.2 van 10
Bij dit beroemde Chileense wijnhuis is kwaliteit gegarandeerd.
Mooi vol van smaak met een lichte houttoets.
Aroma’s van meloen en peer en een frisse ondertoon.
Glas € 4,25 / Fles € 19,50

Le Haut Païs 2014 Sauvignon Blanc

11,5% VOL. Dordogne, Frankrijk – Wijnhuis: Perigord
• Bekroond tot ‘Excellent wine’ op Spaans wijnconcours Los Supervinos
• Medaille D’or Concours Agricole Paris 2015
Een klassieke Zuidfranse Sauvignon Blanc met de stuivende geur van rijp geel
fruit, snoepjes en kruisbessen. Een mooie wijn met een mild, fris en rijk karakter.
Glas € 4,25 / Fles € 19,50

Mousserende wijnen
Prosecco Maldini Frizzante Prosecco-‘Glera’

11,5% VOL. Regio Veneto, Italië – Wijnhuis: Maldini
• Wereld- klantenbeoordeling 8.2 van 10
Deze prosecco is strogeel van kleur met een plezierige, lichte en delicate geur met een
karakteristiek bouquet van appel. Fluwelig, droog en fruitig van smaak met een mooie
zuurgraad en lange afdronk.
Glas € 4,50 / Fles € 19,50

Pierre Delize Brut C
 hardonnay/Pinot Noir/ Pinot Meunier

8,5% VOL. Bourgogne, Frankrijk – Wijnhuis: Piere Delize
• Wereld- klantenbeoordeling 8.2 van 10
Deze brut is een elegante en feestelijke mousserende wijn met een fraaie balans tussen
milde zuren en rijp zomers fruit. Dit is een perfecte aperitief wijn, maar deze brut is door zijn
samenstelling ook erg goed te gebruiken als Kir Royal.
Glas € 4,50 / Fles € 19,50 / Kir-Royal Glas € 5,00

Champagnes
Beaumet Cuvée Brut Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier

Sonnenkarten Kellerei 2014 Riesling/Silvaner

8% VOL. Rheinhessen (Mosel), Duitsland – Wijnhuis: Zimmermann, Graeff & Müller
• Wereld-klantenbeoordeling 8.6 van 10
De wijn is fonkelend licht geel van kleur, met een frisse fruitige geur met nuances
van appel, abrikoos en peer, aangevuld met een vleugje muskaat. Fijn zoet, sappig
en heerlijk fris van smaak.
Glas € 4,25 / Fles € 19,50

12% VOL. Epernay, Frankrijk – Wijnhuis: Beaumet
• Wereld- klantenbeoordeling 9.0 van 10
Deze Champagne is een goudgele Brut met consistent parende belletjes, van een
luxueuze zachtheid. Impressies van toast met een hint van amandelen en verse
roomboter in de fijne smaak die nobel en droog eindigt op een frisse citrustoon.
Serieuze klasse van Beaumet, een huis dat beschikt over een groot aantal ha.
Premier- en Grand Cru wijngaarden.
Fles € 75,00

Beaumet Cuvée Brut Rosé P
 inot Noir 70% / Pinot Meunier
Santa Alvara Reserva 2013 Merlot Reserva

13,5% VOL. Valle Central, Chili – Wijnhuis: Lapostolle
• Wereld- klantenbeoordeling 9.2 van 10
Bij dit beroemde Chileense wijnhuis is kwaliteit gegarandeerd.
Een volle wijn met lichte houttinten, veel smaak van zwart fruit, maar een
echte zachte Merlot afdronk. Een ongekende mooie smaak en volheid.
Glas € 4,25 / Fles € 19,50

Santa Alvara Carmenere Reserva 2013 Carmenere 90%/Cab.

14,5% VOL. Valle Central, Chili – Wijnhuis: Lapostolle
• Wereld- klantenbeoordeling 9.2 van 10
Bij dit beroemde Chileense wijnhuis is kwaliteit gegarandeerd. Deze wijn heeft een
diepe intense paarse kleur. De geur is aantrekkelijk kruidig met rijke aroma’s van
rood en zwart fruit. De smaak is goed in balans met een lange volle afdronk met
veel sappig fruit en kruidige tonen en zachte tannines. Mooie rode wijn gemaakt
door Alexander Marnier familie van de overbekende ‘Grand Marnier’.
Glas € 4,25 / Fles € 19,50

Tarani Gamay 2014 Rosé - Gamay

12% VOL. Toulouse, Frankrijk – Wijnhuis: Vinovalie
• Wereld- klantenbeoordeling 9.2 van 10
Een lekkere rosé met tonen van rode besjes, frambozen en veel rood fruit
en een levendige zuurgraad. In de mond komen deze tonen ook terug.
Een fijne rosé die niet alleen in de zomer lekker is.
Glas € 4,25 / Fles € 19,50

12% VOL. Epernay, Frankrijk – Wijnhuis: Beaumet
• Wereld- klantenbeoordeling 8.9 van 10
Dit is een ultraverfijnde Champagne Brut Rosé, voor het grootste deel bestaande uit Pinot
Noir, aangevuld met Pinot Meunier. Een briljant zalmroze champagne met robijnrode reflectie. Decadente verfijning, smeltend zachte aardse aarbei, parelend fris dankzij belletjes
zó fijn, dat wij ze alleen met de term ‘speldenprik-mousse’ kunnen omschrijven. Krachtig,
vineus met een lange, zachte fruitige afdronk die krokant droog eindigt. Helemaal goed!
Fles € 75,00

Dessertwijnen
Nectar PX dulce Pedro Ximenez

15,5% VOL. Jerez de la Frontera, Spanje – Wijnhuis: Gonzalez Byass
• Wereld- klantenbeoordeling 9.5 van 10
Dit is een donkerbruine, zoete dessertwijn. Deze heeft de smaak van rozijnen en zongedroogde vijgen. Deze 100% PX – eigenlijk een sherry – heeft 3 jaar in het ‘solera
systeem’ doorgebracht. De rijping in dit systeem en de rijke PX-druif maken Nectar tot
een krachtig en volle zoete sherry. Deze Nectar leent zich uitstekend voor bij het dessert
als (vanille)ijs, chocolade of (espresso)koffie. Het gevaar bij deze Nectar is dat u nooit
meer een andere dessertwijn wilt drinken.
Dessertglas € 3,50

Lafage Muscat de Rivesaltes witte Muscat 15%

15% VOL. Perpignan/Pyreneeën, Frankrijk – Wijnhuis: Domaine Lafage
• Wereld- klantenbeoordeling 9.2 van 10
• Robert M. Parker waardering 88 van 100
Dit is een mooie dessertwijn met een briljante, goudgele kleur. De herkenbare muskaatgeuren
stuiven het glas uit, vooraf druiven, rozen, gedroogde abrikoos en pruimen. Een volle en rijpe
smaak met veel tonen van gedroogd fruit (abrikozen, rozijnen) en karamel. Rijk geurend en
zacht van smaak. Iets kruidig met een klein zoetje, lychees en fruitcocktail.
Dessertglas € 3,50

