Mousserend

Druiven

Prosecco Giall'oro Spumante - Ruggeri

Glera

€ 13,50

45% Pinot Noir, 33% Chardonnay en 22
% Pinot Meunier

€ 45,00

Deze Giall'oro Prosecco Spumante van Ruggeri & Co heeft een goudgele kleur, op de
neus indrukken van appel en perzik en een florale noot. Mooi droog met een krachtige
en romige mousse.

Champagne Première Cuvée Extra Brut - Bruno Paillard
Deze Champagne Première Cuvée Extra Brut van Bruno Paillard heeft aroma’s en
smaaktonen van citroen, groene appel, peer, noten en brioche brood. Rijp, elegant en
geconcentreerd. Heerlijk als aperitief of bij oesters en schaal- en schelpdieren.

Wit

Druiven

Tramoya - Bodegas Don Diego

Verdejo

Deze Tramoya Verdejo van Bodegas Don Diego heeft aroma’s en smaaktonen die doen
denken aan zacht wit fruit en steenvruchten zoals peer, witte perzik en abrikoos.
Zuiver, aromatisch en verfrissend. Heerlijk als zomers aperitief, bij salades, lichte
visgerechten en groene asperges.

€ 8,00

Wit

Druiven

Domaine des Montarels Elevé en Fûts

Chardonnay

€ 10,00

Sauvignon Blanc

€ 10,00

Sauvignon Blanc

€ 21,95

Chardonnay

€ 13,50

Deze Chardonnay, Elevé en Fûts heeft aroma’s en smaaktonen van gekonfijt citrusfruit,
perzik, toast, vanille en honing. Heerlijk te combineren met romige visgerechten,
schaaldieren zoals kreeft en ook kip.

Touraine - Domaine des Corbillières
Deze Sauvignon Touraine van Domaine des Corbillières heeft delicate aroma’s van
bloemen en fruit zoals citroen, peer en nectarine. Heerlijk als aperitief, geitenkaas en
schaal- en schelpdieren.

Sancerre - Domaine du Nozay
Deze Sancerre van Domaine de Nozay heeft zuivere aroma’s van citrusfruit, groene
appel, peer en nectarine. Heerlijk als aperitief, bij asperges, geitenkaas en schaal- en
schelpdieren.

Esk Valley - Chardonnay
Licht Houtgerijpte frisse Chardonnay. Mooie ingetogen wijn met gebalanceerd gebruik
van eikenhouten vaten

Wit

Druiven

Saint-Véran Les Clos de Poncetys - Domaine des Poncetys

Chardonnay

€ 19,50

Deze Saint-Véran Clos de Poncetys van Domaine des Poncetys heeft aroma’s en
smaaktonen van peer, perzik, gedroogde vruchten, noten en geroosterd brood. Heerlijk
bij kreeft, gerookte zalm, quiches, kip en diverse kazen.

Domaine des Lauriers

Viognier

€ 8,95

Viognier

€ 27,50

Deze Viognier van Domaine des Lauriers heeft uitgesproken aroma’s van rijp fruit en
bloemen. In de smaak een fijne zuurgraad en elegante body met smaaktonen van peer,
perzik, ananas en witte peper. Heerlijk als zacht aperitief, bij groentegerechten, bij
garnalen, coquilles, kreeft, kip, zachte kazen en bij de Aziatische keuken.

Viognier de Rosine - Domaine Ogier
Deze Viognier de Rosine van Domaine Ogier heeft een lichtgele kleur. In de neus een
verleidelijk bloemenparfum met aroma´s van witte perzik, abrikoos, mandarijn,
sinaasappel, viooltjes, vanille, honing en een lichte toast. Vol in de mond met een
stevige textuur en smaakintensiteit, elegant en zacht. Heerlijk te combineren met
visgerechten zoals kreeft, zeebaars, tarbot en gekruide pittige gerechten uit de
Oriëntaalse keuken.

Wit

Druiven

Azienda Agricola Zenato

Pinot Grigio

€ 9,00

Deze Pinot Grigio van Azienda Zenato heeft een lichtgele kleur en frisse aroma's van wit
fruit en bloemen. De smaak is zacht en doet denken aan peer, witte perzik en bloesem.
Dit maakt de Pinot Grigio uiterst geschikt als aperitief, maar ook als begeleider van
frisse visgerechten en salades.

Bodegas y Viñedos Merayo

Godello

€ 10,75

Grüner Veltliner

€ 13,50

Deze Godello van Merayo is een heldere lichtgele wijn in het glas met intense aroma’s
van groene appel, nectarine, citrusfruit en venkel. Deze wijn is heerlijk als aperitief of
bij zeevruchten en visgerechten.

Franciscus - Salomon Undhof
Deze Grüner Veltliner is bedoelt om jong te drinken en is zuiver en verfrissend. In het
glas een lichtgele kleur en aroma’s van citrus, groene appel, peer en nectarine. Heerlijk
als aperitief, bij oesters of lichte salades met vis en gegrilde groenten.

Rose
Fleur – Rosé

80% Grenache en 20% Cinsault

€ 13,50

De neus wordt gedomineerd door citrusvruchten. Mond is delicaat en rond met een
mooie lengte. De lichte zalmkleur, de krachtige aroma's van witte perzik en grapefruit
met een vleugje abrikozen maken het heerlijk fris en aangenaam. Het is een zeer mooie
gebalanceerde en elegante Provence rosé die je zintuigen zal prikkelen.

Rood

Druiven

Primitivo - Lunatico

Primitivo

€ 8,50

Deze Primitivo heeft een intense robijnrode kleur met reflecties van violet. In de neus
komen intense aroma’s naar voren van rood fruit en kruiden. Heerlijk zacht en vol.

Montepulciano d'Abruzzo Rosso Tralcetto - Cantina Zaccagnini
Deze Montepulciano d'Abruzzo Rosso Tralcetto heeft een robijnrode kleur in het glas
en aroma’s van zwart fruit en kruiden. Smaken doen denken aan zwarte kersen,
bramen, toast en eucalyptus. Het volle fruitkarakter en de toegankelijke tannines
maken deze wijn geschikt bij pasta’s, gegrild vlees en kaas.

Montepulciano

€ 11,50

Rood

Druiven

Ripassa - Azienda Agricola Zenato

85% Corvina, 10% Rondinella en 5%
Oseleta

€ 18,50

Sangiovese

€ 16,50

Nebbiolo

€ 55,00

75% Merlot en 25% Cabernet Franc

€ 20,00

Deze Ripasso Valpolicella van Zenato heeft aroma’s en smaaktonen van rijp fruit zoals
bosbessen, bramen, pruimen en zwarte kersenjam. Daarnaast is een licht karakter van
vanille en karamel te herkennen. Heerlijk bij wildgerechten, gegrild vlees en oude
kazen.

Chianti Classico - Castello la Leccia
Deze Chianti Classico van Castello la Leccia heeft aroma’s van frambozen en donkere
kersen en is kruidig. In de afdronk specerijen van zoethout en kruidnagel. Goed te
combineren met stoofschotels, roodvlees en kazen.

Barolo, San Giovanni - Azienda Agricola Gianfranco Alessandria
Deze Barolo San Giovanni van Alessandria heeft een grote complexiteit en een enorm
bewaarpotentieel. Heerlijk bij gerechten met paddenstoelen, truffel en fijne
bereidingen van rundvlees.

Lalande-de-Pomerol - Château Bourseau
Deze Lalande de Pomerol, Château Bourseau heeft op de neus rood fruit, zoals
aardbeien, kersen, frambozen en een lichte kruidigheid van laurier, vanille en zoethout.
De smaak is vol en fluwelig, evenwichtig en soepel. Heerlijk te combineren met rood
vlees en stoofvlees.

Rood

Druiven

Givry 1er Cru, Servoisine - Domaine Joblot

Pinot Noir

€ 32,00

Spätburgunder (Pinot Noir)

€ 19,50

65% Syrah, 35% Grenache

€ 11,00

70% Grenache, 17% Mourvèdre, 10%
Syrah en 3% Cinsault

€ 45,00

Deze Givry 1er Cru, Servoisine van Domaine Joblot heeft aroma's van verse rode
kersen, bosbessen, vanille, gesteente en aarde. De wijn heeft een mooie gelaagdheid
en hoewel hij in zijn jeugd al erg aantrekkelijk is kan hij makkelijk 10 jaar bewaard
worden. Heerlijk bij gevogelte en kalfszwezerik.

Spätburgunder Rotwein - Weingut Schneider
Deze Spätburgunder Rotwein van Weingut Schneider heeft aroma’s van rijpe
aardbeien, rode kersen, bramen en toast. Goed te combineren met gevogelte en licht
gekruid rood vlees.

Costières de Nîmes, Domaine Rouge
Deze Domaine rouge van Domaine de Poulvarel heeft een donkere paarse kleur en
aroma’s van blauwe bessen en aardbeien. De wijn heeft smaken die doen denken aan
donker rood fruit, vleugje pepermunt en is vol en rond in de mond. Goed te
combineren met rood vlees, harde kazen en de BBQ gerechten.

Châteauneuf-du-Pape Rouge - Domaine les Cailloux
Deze prachtige Châteauneuf-du-Pape, Les Cailloux van Domaine les Cailloux heeft rood
fruit met een zachte houttoon. Indrukken van leer en kruiderij, zachte en harmonieuze
tannines en een lange afdronk. Heerlijk in combinatie met gevogelte en gerechten met
lamsvlees en wild.

Zoet

Druiven

Moscato d'Asti - Ca' del Baio

Moscato Giallo

€ 12,00

Sémillon, Sauvignon Blanc

€ 34,00

Deze Moscato d'Asti heeft een heldere strogele kleur en een fijne, constante mousse.
De aroma’s van steenvruchten zoals abrikozen, perziken en lindebloesem zijn
uitgesproken maar licht en fris van smaak. De wijn wordt traditioneel geserveerd bij
panettone en brioche brood en is ook heerlijk bij romige of fruitige desserts en
natuurlijk de Meringue van The WineKitchen

Raymond-Lafon Sauternes - Château Raymond-Lafon
Deze Sauternes van Raymond-Lafon heeft zachte, zoete smaken van tropisch fruit,
sinaasappelschil, vanille en honing met verfijnde zuren. Heerlijk te combineren met foiegras, Aziatische keuken, kazen en desserts. Deze wijn presenteert zich het best bij een
temperatuur van 14 °C, dit is belangrijker dan hem te decanteren.

Alcoholvrij
Jus de Pomme Pétillant (0% alc.) - Domaine Dupont

100% ciderappels

€ 10,00

Deze Jus de Pomme Pétillant (oftewel mousserende appelsap) is 100% natuurlijke
appelsap zonder toegevoegde suiker, of andere kleur- en smaakstoffen. Het is een
gezond en elegant, fris drankje zonder alcohol.

Bestellingen kunnen worden doorgegeven op nummer
020 345 13 27

of

020 822 19 63

Andere wijnen zijn in overleg eventueel mogelijk. Bel ons gerust.

