Wijnkaart
DE RODE WIJNEN UIT FRANKRIJK
RHÔNE
Côte Rotie
Domaine De Rossiers 1996

Haut Medoc
€ 49,50

BEAUJOLAIS
Fleurie 2007
De wijn der verliefden,
een bloemrijk bouquet

€ 33,50

Château Belgrave 2001
Krachtige, levendige diep
rode volle wijn

€ 52,00

Château Garonne ste Gemme 2004
Cru Bourgeois, een mooie volle
wijn met veel diepgang

€ 35,50

Languedoc
Brouilly 2006
Een volle, ronde neus met
kersen en frambozen

€ 28,50

Julienas 2006
Een fruitige smaak met
een zachte afdronk

€ 28,50

Château Beauregard 2002
Stevige, volle wijn uit het zuiden van
Frankrijk

€ 41,00

Saint Emilion

BOURGOGNE
Gevrey Chambertin 2001
Forse en krachtige wijn met
een diep rode kleur

€ 52,00

Vosne Romanée 2003
Een goede wijn, behoeft geen krans

€ 49,50

La Romanée 1982
Harmonieuze combinatie van geur,
kleur en smaak. De absolute top
uit de Bourgogne!

€ 157,00

Chambolle Musigny 2004
Een volle rode wijn uit de Côte d’Or,
voor de liefhebber

€ 53,50

Château Soutard 1999
Een topper in zijn jaar met een mooie
neus en heerlijke afdronk

€ 58,50

Château Beard la Chapelle 2002
Traditioneel bereide, genuanceerde
cru, heel mooi op dronk

€ 38,50

Margaux

BORDEAUX
Pomerol
Château Gouprie 2004
Een combinatie van fermheid
en gratie

€ 43,50

Château Vieux Chevrol 2004
Prachtige vrouwelijke afdronk

€ 46,50

Château Bel Air 2004
Veel geur en smaak,
een liefdevolle wijn

€ 48,50

Château Tour Massac 2003
Een echte margeaux en heerlijk op
smaak. Met een vleugje van Château
La Tour
Les Ailes de Rauzan-Gassies 2001
De tweede wijn van dit château, dat
ook eigenaar is van château Margaux.
Een subliem glas wijn…
Château Cantenac Brown 2003
Een beroemde Grand Cru, die nog wat
jong lijkt, maar al heel mooi op dronk
is met veel mooie smaken

€ 43,50

€ 47,50

€ 53,00

Pauillac
La Gabara de Croizet-Bages 2001
De tweede wijn van het chateau
Croizet-Bages. Een echte volle, vette
wijn met een lange afdronk en veel
bouquet

€ 47,50

Wijnkaart
DE WERELD WIJNEN VAN BUITENZORG
ITALIË

ZUID AFRIKA

Cesari Soave Classico Superiore
Deze witte wijn is fris en fruitig van
smaak met een droge afdronk
Bortolusso
Deze prachtige witte wijn heeft veel
weg van de Tokay Pinot Gris…

€ 25,00

Avontuur Estate Chardonnay
Deze wijn biedt een breed scala aan
verfijnde fruit- en toastgeuren, een
krachtige wijn met veel diepgang

€ 37,00

CHILI

Pergolino
Een smaakvolle, delicate rosé

€ 30,00

Valpolicella Classico Superiore
Een droge, zachte rode wijn met een
kruidige afdronk

€ 29,00

Barolo, Dezzani tradizione
Een geraffineerde,
wereldberoemde volle rode wijn

€ 54,00

Serras de Azeitão Branco
Strogeel, goed gerijpt fruit, sappig en
vullend met een spannende kruidige
ondertoon

€ 25,00

Serras de Azeitão Tinto
Granaat rode kleur, soepel van smaak
met frisse zuren, mooie ronde afdronk

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

CALIFORNIË
Talus Chardonnay
Heerlijke fruitige wijn met in de neus
citrus fruit, appel en een lichte
rokerigheid

€ 26,50

€ 26,50

Talus Zinfandel
De smaak is vol, rijp en tanninerijk
met een typische, peperige ondertoon
€ 25,00
€ 5,00

SPANJE
Alevida Rueda
Het bouquet is fruiting, met verrassende aroma's, kortom een heerlijk
glas witte wijn

Alempué Pro Carmenère
Een wijn met kruidige tonen, zoals
witte peper en zachte fruit aroma’s
van kersen en zwarte bessen

€ 25,00

MG Reserva Carmenère
Gewoon een heerlijke rode wijn

PORTUGAL

Prosecco
Per fles
Per glas

Alempué Pro Sauvignon Blanc
100% Sauvignon Blanc, de kleur is
groengeel met intense aroma’s van
fruit, zoals peren, perzik en citrus

€ 25,00

€ 29,00

AUSTRALIË

€ 25,00

Brown Brother
Een allemans vriend met een fruitige
smaak

DE WITTE WIJNEN UIT FRANKRIJK
ELZAS

LOIRE

Pinot Blanc
Een zachte wijn met een afdronk
die zijn weerga niet kent

€ 27,00

Sancerre
Een heerlijke wijn met een
zeldzame klasse

€ 37,50

Gewurztraminer
Een rijke, kruidige wijn

€ 35,00

€ 38,50

Riesling
Mooie, volle, krachtige wijn
met ver weg een zoetje

€ 35,00

Pouilly Fumé
Een weelde van geur en verfijnde
eigenschappen

Pinot Gris
Mooi samenspel van verschillende
smaken en geuren

BOURGOGNE
€ 29,00

Chablis
Zachte, droge wijn met een mooie,
lange afdronk

€ 32,50

Meursault
Deze 1e cru van Les Pierres
moet u geproefd hebben…

€ 76,00

