
Sjieke wijnen per glas 
MOUSSEREND 

CAVA RESERVA,  CATALUNYA MAS XAROT         7,50   37,50 

Aroma's van geroosterd wit fruit, noten, aromatische kruiden en elegante tonen van reductie. Lange, aromatische afdronk 

 

WIT                0.15  0.75 

Verdejo & sauvignon rueda, bodegas naia                 5,50   27,00 

In de geur aroma’s van tropisch fruit met tonen van venkel en vers gemaaid gras. De smaak is fris en levendig. 

Een aromatische wijn met een lange afdronk.  

Riesling trocken MÖSEL, MARKUS MOLITOR HAUS KLOSTERBERG    8,00  40,00 

Deze witte parel is pittig en sappig en heeft een mooie zuurgraad. Hij sluit af met  

een heerlijke aanhoudende afdronk.  

garganega  Soave veneto, dal cero         6,50   32,50  

Een rijk boeket met heerlijke aroma’s van acaciabloemen, rijpe wit fruit en gedroogde noten (amandelen).  

De smaak is warm en zacht, vol met een fantastische structuur en een intense lange afdronk. 

godello MONTERREI, FRAGO DO CORVO          7,75   37,50 

De wijn heeft een soepele aanzet waarna je gekruide peer, honing en ananas proeft. Hij is vrij rond van smaak  

met op de achtergrond verfrissende zuren voor de balans. Een zeer verrassende wijn 

Chardonnay “macon Villages” Bourgogne, domaine faiveley   9,00   45,00 

Rijke intensieve aroma’s van rijp wit en tropisch fruit met tonen van citrus. De smaak doet vol aan. 

 

rood 

merlot stellenbosch, spier estate          5,50   27,50 

Rijk aan nuances van rijp rood fruit zoals bramen en bessen.  

Deze worden afgewisseld met hinten van toffee, vanille, kruiden en een toasty tint.  

Cabernet Sauvignon & Merlot & Syrah & Grenache “terre de bussiÈre”,   8,50   42,50 

RhÔne domaine de la janasse 

Deze wijn is een aangename verrassing die zorgt voor een explosie van kracht, fruit en concentratie!                                   

Garnacha & syrah & monastell & malbec “el Varsitil” Valencia, amanoVo  6,50   32,50 

In de neus vers rood fruit en licht geroosterde aroma's. In de mond rond, licht gekruid met een volle, lange afdronk. 

Pinot nero trentino, girelli cembra          7,50   37,50 

Door houtlagering krijgt Cembra Pinot Nero haar verfijnde karakter. De weelderige geuren en smaken van bosbessen,  

frambozen en kersen zijn goed te herkennen 

Primitivo Salento, Doppio Passo           6,75   33,50 

De smaak is subliem, intens en overweldigend. Vol fruit. Bramen, kersen, pruimen en cassis met zeer zachte tannines 

 

trÈs sjiek per glas wit & rood by coravin 

Viognier, RhÔne domaine de la janasse         10,50   45,00 

Deze Viognier wordt klassiek gemaakt en blinkt uit door de combinatie van kracht en finesse. In de geur hinten van honing,  

abrikoos en perzik. De smaak is romig met hints van exotisch fruit en een beetje marsepein 

Verdejo “edicion especial”, Valencia amanovo        10,50   45,00 

Deze limited edition wijn verrast met zijn intense smaak van fruit, rijpe perzik, abrikoos, een subtiele laag vanille, kruiden,  

vleugjes mineraliteit en een zeer verfijnde zuurgraad 

Bobal Sexto elemento, Valencia bodegas sexto elemento     12,50   55,00 

De druiven zijn afkomstig van wijnstokken van 70 tot 80 jaar oud waardoor de wijn heel veel diepgang heeft. Krachtig ,  

vol en fluweelzacht. Boordevol zwart fruit met eikenhout die duidelijk aanwezig is. Desondanks heeft de wijn veel frâicheur 

Barollo docg 2013 2014, piËmont marchesssi di barollo       17,50   85,00 

Intense geuren van kruiden, vanille, hazelnoten, drop, cacao en wilde rozen. De wijn heeft een volle, elegante smaak  

en een goede body. De tonen van kruiden en hout blenden perfect same 


