Witte wijnen
Huiswijn
Balance, Zuid-Afrika
Glas
4.00
Karaf 25 cl
7.00
Karaf 50 cl
14.00
Fles
20.00
Aroma's van citrus met goed geïntegreerde eiktoetsen met een mooie
aciditeit.
Sud-Ouest
Guillaman, Côtes de Gascogne Moelleux (zoet)
24.00
Zoete witte wijn met de nodige frisheid, met aroma's van gekonfijte
vruchten en honing.
Guillaman, Côtes de Gascogne
21.00
Dit domein hoort tot het beste wat deze appellatie te bieden heeft.
Vermelding in Le Guide Hachette des Vins. Frisse en aromatische wijn,
met aroma's van citrus en exotische vruchten.
Bourgogne
Pascal Renaud, Mâcon Solutré-Pouilly
32.50
Neus : witte perzik, florale toetsen, limoen Mond : mooie aanzet met veel
frisheid, mondvullend, mineraal. Lange afdronk.
Dubreuil-Fontaine, Bourgogne Aligoté
30.00
Citrus en bloesem noten, heel fris in de mond met een volle smaak.
Gérard Tremblay, Petit Chablis
30.00
Chablis is natuurlijk Chardonnay maar anders en introverter als de
doorsnee Chardonnay
Luquet Bourgogne Pavillon, Chardonnay
30.00
Een 100% Chardonnay van wijngaarden uit de buurt van Fuissé. Mooie,
gele kleur met in de neus rijp exotisch fruit met een zachte toets.
Typische Bourgogne met de vettigheid van Chardonnay, zacht exotisch
fruit en een passende, onderliggende zuurtegraad.

Val de Loire
Vignoble de Thouaré, Muscadet
Het aroma is fris en mineralig

27.00

Leyda Valley, Chili
Santa Ema Amplus Chardonnay
28.00
Wijn met intense aroma's van rijp tropisch fruit. In de mond fruitig en goed
in balans met een mooie finale.
Marlborough, Nieuw-Zeeland
Summerhouse, Sauvignon Blanc
26.00
Wijn met aroma's van meloen en limoen en grassige toetsen. Qua palet
mooie toetsen van rijp tropisch fruit en lichte kruidigheid. De wijn heeft
een mooie aciditeit die het geheel een mooie structuur geeft.
Onderscheidingen in diverse wijngidsen.
Alsace
Dopff et Irion, Pinot Gris
32.00
Complexe aciditeit met toetsen wit fruit, pompelmoes en toetsen van
kaneel.

Rosé wijnen
Huiswijn
Balance, Zuid-Afrika
Glas
4.00
Karaf 25 cl
7.00
Karaf 50 cl
14.00
Fles
20.00
Wijn met aroma's van frambozen en pruimen in de neus, met toetsen van
aardbei en framboos in de mond.
Provence
Le p’tit Ramatuelle
22.00
Krokante rosé met een lichtroze kleur, met toetsen van fris rood fruit.
Aix
35.00
Een geweldige verfijnde, droge en zeer smaakvolle rosé met smaken van
rood bosfruit, kersen, aardbeien en verse vijgen. In de neus aroma's van
rijpe mandarijntjes, frambozen en bosaardbeien. Gold Medal 2016 Mondial
Rosé te Cannes!
Emporda, Spanje
Ullones
24.00
Zachte rosé met stevige structuur. Kleur van rozenblaadjes, snoepjesroze.
Aroma's van rood fruit. In de mond fris met een tikje restsuiker, maar met
een ruggengraat van aangename, frisse zuren. Bronzen medaille op
'Woman and Wines of the World' in Monaco (2014)

Rode wijnen
Huiswijn
Balance, Zuid-Afrika
Glas
4.00
Karaf 25 cl
7.00
Karaf 50 cl
14.00
Fles
20.00
Aroma's van rode vruchten en ceder. De wijn doet denken aan een jonge
Bordeaux, maar met soepeler tannines. Mooie afdronk.
Langedoc-Rousillon
Caude Val, Merlot
20.00
Wijn van het domein Paul Mas te Pézenas. Aroma's van zwarte bessen en
pruimen, met wat cacaotoetsen. Wijn met soepele rijpe tannines.
Easy Rider
Een fruitige toetsen met een volle smaak.

30.00

Bourgogne
Champs Lalot, Givry 1er Cru
55.00
Aroma's van rood fruit, kers en framboos met licht getoaste en
vanilletoetsen. In de mond : rijp, rood fruit met een getoaste toets
Bordeaux
Château. Granchamp, Montagne St.-Emilion
29.00
Fraaie volrode Bordeaux met een pittig aroma van rood fruit en toetsen
van eikenhout.
Rioja (Spanje)
Gran Oristan, Gran Reserva
20.00
Wijn met een fruitige neus van bramen en frambozen met licht animale
toetsen. Veel rood en zwart fruit met een impressie van hout.
Maule Valley (Chili)
Terranoble Carmenère Gran Reserva
35.00
Deze krachtige wijn heeft een dieprode kleur en ontwikkelt complexe
aroma's van rijp zwart fruit , koffie en kruiden met een geroosterde toets.

