Mousserende wijn
FRANKRIJK – Champagne
Déhu Brut, chardonnay, pinot mineur en pinot noir.
Champagne met zeer fijne mousse. Wordt ook geschonken bij de Librije.

€59,50

FRANKRIJK – Champagne
Déhu Brut Rose Prestige, chardonnay & pinot mineur.
Rose champagne met een indrukwekkend bouquet.

€59,50

FRANKRIJK – Alsace
Joseph Cattin, crémant d’ Alsace, riesling, chardonnay, pinot blanc en pinot noir.
Fris fruit, denk aan appel en perzik.

€29,50

ITALIË – Veneto
Toso prosecco extra dry DOC, 100% prosecco.
Iets aromatische geur van wit fruit en bloemen.

€25,50

SPANJE - Penedès
Xenius Cava Brut, macabeo xarel lo & parellada.
Mooie mousse en voldoende ruimte voor fruit.
SPANJE – CATALUNYA
Cava mas fi, macabeo xarel lo & parellada.
Flesje van 200 ml. De smaak is levendig, elegant maar evenwichtig.

€25,50
5,50

€7,00

Rosé wijn
FRANKRIJK - Loire
Lancheteau, rosé d’anjou 2016, cabernet franc & cabernet sauvignon.
Klassieke rosé met een klein restzoetje.
FRANKRIJK – Provence
AIX 2016, grenache noir, cinsault & syrah.
Zomerse wijn door de hinten van aardbei en framboos.
SPANJE – Navarra
Bodegas alconde rosado 2016, 100% grenache
Deze droge rosé heeft een aardige body maar weet zijn fruitigheid prima te behouden.

€21,00
4,75

€29,75

€21,00

4,75

Aanbevelingen wit
SPANJE – Rioja Alta
Bodegas Heredad pangua 2015, San Asensio, 100% viura.
Opgevoed in Amerikaanse eik, krachtige wijn met gedroogd wit fruit.

€32,50

FRANKRIJK – Bourgogne
Domaine Michel Rey 2016, pouilly fuissé, 100% chardonnay.
Lichte mineraliteit, in de neus geel fruit & dragon.

€42,50

SPANJE – Rueda
Menada Nosso 2017, 100% verdejo, natuurwijn.
Dit is een vin naturel: natuurlijk gegist zonder toevoegingen, zonder toegevoegd sulfiet,
zonder gebruik van koper of sulfiet in de wijngaard. Hierdoor heeft deze wijn van de
familie Sanz in Rueda diepgang en lengte. Een avontuur in het glas.
ITALIË – Piemonte
Miliasso Roero DOCG 2017, 100% arneis
De eeuwenoude Arneis in deze goudgele prachtwijn is ooit bijna uitgestorven.
Inmiddels in zeer kleine oplage weer terug op het toneel.
Fruitig, aromatisch maar harmonieus. Authentiek Italiaans.

€38,25

€33,50

Aanbevelingen rood
FRANKRIJK – Loire
Domaine Curot 2016 Sancerre rouge, 100% pinot noir.
Deze Sancerre verrast met een charmante geur van rood fruit en viooltjes.
ITALIË – Piemonte
San Silvestro patres Barolo 2015, 100% nebbiolo
Vader der wijnen uit de Piemonte. Volle smaak, stevige structuur en zachte tannine.
Heerlijk bij wild, rood en gestoofd vlees.
AUSTRALIË – McLaren Vale
D'Arenberg The Dead Arm 2015, 100% syrah.
Dit is een van de mooiste syrah ter wereld, waanzinnig!
CHILI – Colchagua Valley
Montes purple angel 2012, 95% carmenere & 5% petit verdot.
Aurelio Montes heeft deze wijn in opdracht gemaakt van de huidige Chileense president
Sebastián Piñera. De president wilde namelijk een Chileense icoonwijn. Dat is gelukt!
Nergens ter wereld vindt u een vergelijkbare wijn.
Aroma’s van donker fruit zoals bramen en een heerlijke kruidigheid.
Mooie volle fruitsmaak met rijpe tannine. Levendig in de mond met veel finesse en elegantie.
Bij elke slok wordt deze wijn nóg mooier.

€41,00

€42,50

€75,00

€80,00

Kelderwijn wit
FRANKRIJK – Rhône
Stéphane Vedeau 2015, Clos Bellane Valres les Echalas, 100% Roussane.
Top wijn uit de Rhône. Elegante, strakke wijn.

€49,50
1 fl.

FRANKRIJK – Bordeaux
Mouton Rotschild 2014, cadet reserve graves, semillion & sauvignon blanc.
Aangenaam fruitig, begeleid door verschillende tonen van citrus en mineralen.

€31,50
3 fl.

DUITSLAND – Pfalz
Stepp 2016, 100% pinot gris
Vol fruit, licht exotisch een aanrader.

€27,00
4 fl.

SPANJE – Castilla y Leon
Telmo Rodriguez 2017, verdejo & viura.
Telmo is een wijnmaker die door heel Spanje wijngaarden bezit die
historie, topterroir en kwaliteit bundelen. Fruit, relatief weinig houtinvloed
en toegankelijkheid kenmerken zijn wijnen.
PORTUGAL – Alentejo
Esporão 2014, private selection, 100% semillion.
Uitgeroepen als één van de beste wijnen van Portugal.
Een overweldigende neus van tropisch
en rijp geel fruit die mooi in balans valt met het 'toasty' van het eikenhouten vat.
PORTUGAL – Vinho Verde
Figurão 2016, Loureiro, Trajadura & Arinto.
Beste witte druivenrassen van de streek:
Loureiro , die een aromatisch tintje toevoegt, Trajadura voor de elegantie
en Arinto voor de zuurgraad en mineraliteit . Het resultaat is een uitgebalanceerde delicate wijn .
De invloed van de Atlantische Oceaan voegt schittering en frisheid toe.

€24,50
2 fl.

€48,50
4 fl.

€23.50
1 fl.

CHILI – Colchagua Valley
Montes reserva 2016, 100% sauvignon blanc.
Complete wijn met fijne zuren.

€24,50
5 fl.

ARGENTINIË – Mendoza
Trapische Broquel 2014, 95% Torrontés & 5% sauvignon blanc.
Een tropsiche parel.

€26.50
3 fl.

Kelderwijn rood
FRANKRIJK – Limoux
Domaine Begude 2015, 100% pinot noir.
Fruitig en tikje aards, geur van framboos en smaak van aardbeien.

€32,00
1 fl.

VERENIGDE STATEN – Napa valley
Francis ford coppola 2013, zinfandel & petit syrah.

€38,50

Wijn van de bekende regisseur van o.a. the godfather & King Kong.

2 fl.

Witte wijn
FRANKRIJK – Languedoc
Marcel Martin 2016, 100% chardonnay.
Onze huiswijn, frisse soepele wijn.
FRANKRIJK – Languedoc
Domaine Félines 2017, 100 % Picpoul de Pinet.
Heerlijk zachte en sappige wijn.
FRANKRIJK – Alsace
Joseph Cattin 2017, 100% pinot blanc.
Deze wijn importeren wij zelf uit de Alsace.

€21,00
4,75

€24,00

€21,00
4,75

FRANKRIJK – Alsace
Domaine Eugene Meyer 2017, 100% pinot gris.
Biodynamisch, een wijn om van te genieten.

€27,75

FRANKRIJK – Bourgogne
La chablisienne 2017, le finage, chablis, 100% chardonnay.
Frisse wijn met lichte zuren.

€29,50

FRANKRIJK – Bourgogne
Domaine Michel Rey 2016, pouilly fuissé , 100% chardonnay.
Lichte mineraliteit, in de neus geel fruit & dragon.

€42,50

FRANKRIJK – Bourgogne
Domaine la rue 2016, puligny Montrachet 1er cru, 100% chardonnay.
Rijp geel fruit, rokerig in de neus. Mooie volle wijn met lichte zuren.

€75,50

FRANKRIJK- Bougogne
Clos de Tavannes 2015, Santenay blanc premier cru, 100% chardonnay
Elegant, verfijnd met subtiel romige toets.
FRANKRIJK – Loire
Domaine curot 2017, Sancerre, 100% sauvignon blanc.
Franse klassieker, frisse wijn heerlijk bij visgerechten.
FRANKRIJK – Loire
Noblesse de Loire 2017, 100% sauvignon blanc.
Op het terras als aperitief of als begeleider bij het eten.

€61,50

€33,00

€23,50
5,00

DUITSLAND – Rheinhessen
Weingut Geil 2016, 100% riesling.
Met zijn edele zuren en heerlijke sappigheid een onklopbare prijs kwaliteit verhouding.

€26,50

OOSTENRIJK – Weinviertel
Weingut Pfaffl 2016, 100% grüner veltliner.
Heerlijke frisse witte wijn met lichte zuren en een klein prikje op de tong.

€25,50

ITALIË – Piemonte
Marziano Abbona Cinerino 2016, 100% viognier.
In de geur en smaak complex, verfijnde houtaroma’s, geel fruit van abrikoos lichte vanilletonen.

€40,00

ITALIË – Piemonte
Miliasso Roero DOCG 2017, 100% arneis.
Authentiek Italiaans. De eeuwenoude Arneis in deze goudgele prachtwijn is ooit bijna uitgestorven.
Inmiddels in zeer kleine oplage weer terug op het toneel. Fruitig, aromatisch maar harmonieus.
ITALIË – Piemonte
Toso, moscato d’ Asti, 100% prosecco.
Heerlijk bij chocolade en fruitige desserts.
ITALIË – Sicilië
Anterra 2017, 100% pinot grigio.
Veel appel en limoen, lekker verfrissend.

€33,50

€24,50
5,00

€23,50
5,00

SPANJE – Rioja Alta
Bodegas Heredad pangua 2015, San Asensio, 100% viura.
Opgevoed in Amerikaanse eik, krachtige wijn met gedroogd wit fruit.

€32,50

SPANJE - Rìas Baixas
El Camino 2017, 100% Albariño.
Heerlijk bij zeevruchten, op het terras of lichte lunch.

€25,00

SPANJE – Rueda
Menada Nosso 2017, 100% verdejo, natuurwijn.
Dit is een vin naturel: natuurlijk gegist zonder toevoegingen, zonder toegevoegd sulfiet,
zonder gebruik van koper of sulfiet in de wijngaard. Hierdoor heeft deze wijn van de
familie Sanz in Rueda diepgang en lengte. Een avontuur in het glas.

€38,25

HONGARIJE - Tokaj-Hegyalja
BIO Hétszõlõ, Tokaji, 100% furmint.
Een biologische spatzuivere, mineralige geur met tonen van rijpe peer, citrus en kruiden.
De smaak is iets kruidig en heeft veel volume en karakter.

€27,50

VERENIGDE STATEN – Napa valley
Francis Ford Copolla 2016, 100% chardonnay.
Wijn van de bekende regisseur van onder andere the godfather & King Kong.

€34,50

NIEUW-ZEELAND – Marlborough
Misty Cove 2017, 100% sauvignon blanc.
Vol en sappig met indrukken van passievrucht en citrusfruit.

€25,25

ARGENTINIË – Mendoza
Kaiken estate 2017, sauvignon blanc & semillion.
Geurige wijn met aroma's van groene appel en meloen en een frisse lange afdronk.

€27,00

ZUID AFRIKA – Swartland
Survivor wil yeast 2017, 100% chardonnay.
De houtrijping is mooi geïntegreerd, wijn met hints van havermout en limoen in de neus.

€24,50

ZUID AFRIKA – Stellenbosch
Waterkloof Circumstance 2016, 100% sauvignon blanc.
Complexe en verrassend volle wijn.

€33,50

ZUID AFRIKA – Somerset
False bay slow 2015, 100% chenin blanc.
Afkomstig van biodynamische wijngaarden. Romig en exotisch. De wijn heeft lengte en structuur.

€23,50

Rode wijn
FRANKRIJK – Languedoc
Marcel Martin 2017, 100% merlot.
Onze huiswijn, sappige soepele wijn.
FRANKRIJK – Bordeaux
Chateau piney 2014, Saint Emillion grand cru. 80% merlot & 20% cabernet sauvignon.
Krachtige volle Franse klassieker.

€21,00
4,75

€38,50

FRANKRIJK – Bordeaux
Chateau Couronneau 2015, Bordeaux superieur. Bordeaux Blend.
€27,50
Neus van rood fruit zoals kersen en bramen. Daarnaast is er is een licht pepertje en zoethout aanwezig.
Biodynamische wijn.
FRANKRIJK – Bourgogne
Domaine roux pere et fils 2011, santenay premier cru grand, 100% pinot noir.
Excellente wijn voor de liefhebber, heerlijk bij niet te zware gerechten.

€61,50

FRANKRIJK – Loire
Domaine Curot 2016 Sancerre rouge, 100% pinot noir.
Deze Sancerre verrast met een charmante geur van rood fruit en viooltjes.

€41,00

FRANKRIJK – Rhône
Xavier vignon, 2016, grenache, syrah & monastrell.
Xavier Vignon bewijst zich met deze wijn als een ‘meester van het zuiden’.

€27,50

DUITSLAND – Rheinhessen
Weingut geil 2017, 100% pinot noir.
Onklopbare prijs kwaliteit verhouding. Soepele en fruitige rode wijn.

€26,50

ITALIË – Puglia
Miopasso, primitivo 2016, 100% primitivo.
Verfijnd en zijdeachtig, in de neus donker rijp fruit zoals zwarte bessen.

€22,50

ITALIË – Piemonte
San Silvestro patres Barolo 2015, 100% nebbiolo
Vader der wijnen uit de Piemonte. Volle smaak, stevige structuur en zachte tannine.
Heerlijk bij wild, rood en gestoofd vlees.

€42,50

ITALIË – Veneto
Torre del Falasco, Amarone della Valpolicella 2012, 100% corvina.
€68,50
Top wijn uit noord-Italië. De smaak is krachtig en vol, mooi afgerond.
Een echte 'powerwijn', maar dan wel met veel finesse en elegantie. Excellente wijn voor de liefhebber.
ITALIË – Veneto
Torre del Falasco, ripasso della Valpolicella 2016, Corvina Veronese, Corvinone & Rondinella
Het kleine broertje van de amarone.
SPANJE – Rioja
Telmo rodriguez LZ, rioja DOC 2017, 100% temperanillo.
Soepeler dan de meeste rioja, weinig tannine en een fijne begeleider.
SPANJE – Ribera del Duero
The guvnor 2014, 100% temperanillo.
In de smaak is de wijn vol, sappig en zacht. De houttonen zijn mooi verweven in de wijn.
SPANJE - Valencia
Bodegas Arraez Vividor Bobal, 2015. 100% bobal.
Een lust voor het oog maar ook zeker in de mond!
In de smaak zachte kruiden en noten van balsamico, vanille en een tikkeltje kaneel.

€32,50

€27,50
5,75

€28,00

€25,00

Hongarije - Monoszló
Liszkaji Cuvée 2010, cabernet sauvignon, cabernet franc & pinot noir.
Van de Hongaars-Nederlandse wijnmaker Mihály Lizkay.
Geur van kers, zwarte bes, rijp rood fruit, sappig, rijk.
In de smaak wat koffie, tabak en kruiden naast wat chocolade en vanille in de afdronk.
Rijk, zwoel en toch elegant.

€24,50

VERENIGDE STATEN – Napa valley
Francis Ford Copolla 2015, claret Diamond collection, 100% cabernet sauvignon.
Wijn met grote complexiteit & een uitstekende balans.

€41,50

AUSTRALIË – McLaren Vale
D'Arenberg 2015 The Dead Arm, 100% syrah.
Dit is een van de mooiste syrah ter wereld, waanzinnig!

€75,00

CHILI – Colchagua Valley
Montes purple angel 2012, 95% carmenere & 5% petit verdot.
Aurelio Montes heeft deze wijn in opdracht gemaakt van de huidige Chileense president.
De president wilde namelijk een Chileense icoonwijn. Dat is gelukt!
Nergens ter wereld vindt u een vergelijkbare wijn.
Aroma’s van donker fruit zoals bramen en een heerlijke kruidigheid.
Mooie volle fruitsmaak met rijpe tannine. Levendig in de mond met veel finesse en elegantie.
Bij elke slok wordt deze wijn nóg mooier.
CHILI – Colchagua Valley
Montes reserva, 2016, Cabernet Sauvignon 85% & Merlot 15%
Zuiver en geconcentreerd met subtiele houttonen.
ARGENTINIË – Mendoza
Bodegas trapiche, broquel 2015, 100% malbec.
Bijna zwart van kleur, een heerlijke rijpe wijn.
In de geur indrukken van zwart fruit ondersteund door tonen van tabak, vanille en cacao.
ARGENTINIË – Mendoza
Kaiken ultra 2016, cabernet sauvignon & malbec.
Gebalanceerde complexe smaak van bosbessen vanille en krenten.
ZUID AFRIKA – Franschhoek
The Chocolate block 2013/2014, syrah & cabernet sauvignon.
De wijn heeft een mooie afdronk met zachte tannine.
In de geur vind je bessen, donker fruit, peper en kruiden.
Dit is iets heel bijzonders, laat u verassen!

€80,00

€27.50
6,00

€28,50
6,75

€35,00

€55,00

