RODE WIJN
PER FLES

Pinot Noir | Guy Allion | Touraine, Frankrijk
Een sappige, lichtvoetige rode wijn uit de Loire. Door een lichte houtlagering
heeft deze wijn naast elegant fruit ook een kleine bite.
Druivensoort: Pinot Noir

€ 27,50

Jaraba Seleccion Especial | La Mancha, Spanje
Een kruidige, volle wijn door 12 maanden rijping op Frans eikenhout. Naast
zondoorstoofd fruit en milde tannine een lange en aangename afdronk.
Druivensoort: Tempranillo, Merlot en Cabernet Sauvignon

€ 27,50

Negroamaro Privata | Cantine Due Palme | Apulië, Italië
Zachte en volle wijn uit het Zuiden van Italië met tonen van roodfruit en luxe
eikenhout. Een mooie begeleider van milde vleesgerechten.
Druivensoort: Negroamaro

€ 24,50

Chateau Cap Saint Martin | Côtes de Blayes, Frankrijk
De diepgang heeft deze wijn te danken aan zijn oude wijnstokken. Een
klassieke en soepele Bordeaux.
Druivensoort: Merlot en Cabernet Sauvignon

€ 26,50

Chateau Musar 2015 | Bekaa Valley, Libanon
Een bijzondere krachtige wijn met een eigen smaak. Na zes jaar kelderrijping
wordt deze krachtpatser vrijgegeven. Perfect bij een stevig stuk vlees of wild.
Druivensoort: Cabernet Sauvignon, Cinsault en Carignan

€ 62,50

to all questions

WINE IS THE ANSWER
Deze wijnkaart is met zorg samengesteld door onze vinoloog
Mark Bergevoet en bevat zowel klassieke als moderne wijnen.
Van Frankrijk tot Libanon en van Zuid-Afrika tot Nieuw-Zeeland.
Bij het samenstellen van de kaart is er rekening gehouden met
een belangrijke pijler in onze bedrijfsvoering: duurzaamheid.
Veel van de wijnen zijn biologisch of biodynamisch en worden
aangegeven met het logo

. Hiermee dragen we niet alleen

ons steentje bij aan het milieu, maar zorgt het ook voor een
meer zuivere en beter te herkennen druif en land.
Heeft u vragen over een specifieke wijn of wilt u advies voor de
perfecte wijn-spijscombinatie? Onze collega's adviseren u

DESSERT WIJN

graag!

PER GLAS

Sauternes | Châteah Petit Védrines | Bordeaux, Frankrijk
Deze bekende zoete wijn heeft door edele rotting, ofwel Pourriture Noble,
verfijnde zoete tonen van gedroogde abrikoos, ananas en nectarine. Heerlijk
voor bij desserts, maar ook bij blauwschimmelkaas.
Druivensoort: Semillon en Muscadelle

€ 6,25

HUISWIJN

WITTE WIJN
€ 27,50

M Selection | Wit | Sauvignon Blanc
Elegante, florale aroma’s met citrusfruit. Zeer levendige, maar
zachte smaak.

€ 4,50

€ 21,00

Grüner Veltliner | Organic | Sepp Moser | Oostenrijk
Biodynamisch. De smaak is helder en puur en van de meest aangeplante
druif van Oostenrijk gemaakt.
Druivensoort: Grüner Veltliner

M Selection | Wit | Chardonnay
Aroma’s van boomgaardfruit, vooral peer en abrikoos. Hinten
van tropisch fruit en bloemen.

€ 4,50

€ 21,00

Riesling reserve | Engel | Elzas | Frankrijk
Een heerlijke klassieke Riesling uit het Noordoosten van Frankrijk. Een
duidelijke Rieslingneus met milde, frisse tonen en rijpfruit in smaak.
Druivensoort: Riesling

€ 32,50

M Selection | Wit | Pinot Grigio
Mild, rond en kruidig met hinten van meloen
en amandel. Heeft een klein zoetje.

€ 4,50

€ 21,00

€ 35,00

M Selection | Wit | Blanc Moelleux (zoet)
Lekker rijp geel fruit in de neus. De smaak is knisperend fris en
heerlijk zoet.

€ 4,50

€ 21,00

Chardonnay DMZ | Stellenbosch | Zuid-Afrika
Door het laten klinken van Barok muziek is de druiventeler 'De Morgenzon'
ervan overtuigd dat de druivenstokken een boost krijgen en de allerbeste
druiven worden geproduceerd.
Druivensoort: Chardonnay

€ 36,50

2 Familias | Wit | Chardonnay/Semillon | Chili
Deze wijn geurt heerlijk naar limoen, perzik, meloen en citrus.
De smaak is fris, sappig en zacht.

€ 5,00

€ 24,50

Hãhã Sauvignon Blanc | Marlborough | Nieuw-Zeeland
In de taal van de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland, de Maori,
betekent "Hãhã" smakelijk en weelderig. Smaak is stuivend en fris met
kruisbes, mango, limoen en passievrucht.
Druivensoort: Sauvignon Blanc

M Selection | Rosé
Rijke aroma’s van rood bessenfruit en perensnoepjes.

€ 4,50

€ 21,00

€ 62,50

M Selection | Rood | Merlot
Aantrekkelijke aroma’s van bramen en hinten van drop. Een
smakelijk palet van rijp fruit en zachte afdronk.

€ 4,50

€ 21,00

Pouilly Fuissé "Vieilles Vignes" | Domaine Jacques Saumaize
Een mooie complexe witte Bourgogne met tonen van gekonfijte appel,
abrikoos en brioche. Perfect met zalm, pastagerechten en licht gevogelte.
Druivensoort: Chardonnay

M Selection | Rood | Cabernet Sauvignon
Aroma’s van zwarte en rode bessen. De smaak is rijk en krachtig.

€ 4,50

€ 21,00

2 Familias | Rood | Cabernet/Carménère | Chili
Zwarte bessen, kersen en chocolade in de geur. De wijn is
intens, opwekkend en vol.

€ 5,00

€ 24,50

M Selection | Mousserend | Cuvée Prestige
Fris, delicaat, droog, levendige bubbels, appel en citrus

€ 6,00

PER FLES

ROSÉ WIJN

WIJN VAN HET
MOMENT

PER FLES

€ 27,50

Toos | Côtes de Provence |
Frankrijk
Gemaakt door de kleinkinderen
van Toos van der Valk. Heerlijk
zacht met een frisse, levendige
afdronk die doet denken aan
bosaardbeitjes.
Druivensoort: Grenache, Cinsault
en Syrah

€ 30,00

Afgestemd op het seizoen,
de gerechten op de
menukaart en speciale
gelegenheden. Vraag onze
collega's naar de wijn van
het moment.
€ 6,00 per glas

