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

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 2018, cabernet franc & cabernet sauvignon.
Klassieke rosé met een klein restzoetje.

€21,00
4,75

FRANKRIJK – Provence
AIX 2018, grenache noir, cinsault & syrah.
Zomerse wijn door de hinten van aardbei en framboos.

€29,75

FRANKRIJK – Provence

€23,50

Gris de seigneurs 2018, cinsault & grenache.

5,50.

Licht van kleur, bleekroze. Droog, fris en iets mineraal.
Met lekker veel rood fruit en iets grapefruit, zowel in geur als smaak.
Zomer in het glas!
SPANJE – Navarra
Bodegas alconde rosado 2016, 100% grenache
Deze droge rosé heeft een aardige body maar weet zijn fruitigheid prima te behouden.

€21,00

Witte wijn
FRANKRIJK – Languedoc
Marcel Martin 2018, 100% chardonnay.
Onze huiswijn, frisse soepele wijn.
FRANKRIJK – Languedoc
Domaine Félines 2017, 100 % Picpoul de Pinet.
Heerlijke terras wijn.

€21,00
4,75

€24,00

FRANKRIJK – Languedoc
Maison Aubes réserve 2016, 100% vermentino.

€24,50

Heerlijk volle wijn, gelagerd op Frans nieuw eik.

5,65

FRANKRIJK – Alsace
Joseph Cattin 2018, 100% pinot blanc.
Deze wijn importeren wij zelf uit de Alsace.
FRANKRIJK – Alsace
Domaine Eugene Meyer 2017, 100% pinot gris.
Biodynamisch, een wijn om van te genieten.
FRANKRIJK- Bougogne
Vincent Girardin 2015, santenay. 100% chardonnay.
Elegant, verfijnd met subtiel romige toets.

€23,75
4,75

€27,75

€61,50

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 Romy 2017, 100% chardonnay.
Fijne stijl Bourgogne, met in de neus geuren van ananas, licht rokerig en iets kruidigs.
Romige aanzet met frisse fruit tonen, tot slot een heerlijke bite.
FRANKRIJK – Loire
Domaine curot 2018 Sancerre, 100% sauvignon blanc.
Franse klassieker, frisse wijn heerlijk bij visgerechten.
FRANKRIJK – Loire
Noblesse de Loire 2018, 100% sauvignon blanc.
Op het terras als aperitief of als begeleider bij het eten.

€27,50

€33,00

€23,50
5,00

DUITSLAND – Rheinhessen
Weingut Geil 2017, 100% riesling.
Met zijn edele zuren en heerlijke sappigheid een onklopbare prijs kwaliteit verhouding.

€26,50

DUITSLAND – Rheinhessen
Raddeck 2018, 100% pinot noir.
Dit is een zeer interessante blanc de noir.

€28,50

Zachte, notige smaak met een hint van granaatappel. De afdronk is breed met frisse zuren.
OOSTENRIJK – Weinviertel
Weingut Pfaffl 2018, 100% grüner veltliner.
Heerlijke frisse witte wijn met lichte zuren en een klein prikje op de tong.
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 2018, 100% pinot grigio.
Veel appel en limoen, lekker verfrissend.
SPANJE – Rueda
Menada Nosso 2018, 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.

€25,50

€33,50

€24,50
5,00

€23,50
5,00

€38,25

SPANJE - Rìas Baixas
Serra da Estrela 2018, 100% Albariño.
Spaans wit op haar best!

€25,00

Portugal - Alentejo
Esporao Pé Branco 2018, antao vaz, perrum en Arinto
Sappige en jonge wijn, heerlijk op het terras.

€23,00

HONGARIJE - Tokaj-Hegyalja
BIO Hétszõlõ 2018, Tokaji, 100% furmint.
Spatzuivere, mineralige geur met tonen van rijpe peer, citrus en kruiden.
De smaak is iets kruidig en heeft veel volume en karakter.
Wanneer u van sauvignon blanc houdt zal u deze biologische wijn zeker bevallen.

€27,50

VERENIGDE STATEN – Napa valley
Francis Ford Copolla 2017, 100% chardonnay.
Wijn van de bekende regisseur van onder andere the godfather & King Kong.

€34,50

VERENIGDE STATEN – California
LZC lodi estate grown 2017, 100% chardonnay.
Een romige en krachtige chardonnay door zijn prachtige houtlagering.

€29,50

NIEUW-ZEELAND – Marlborough
Misty Cove 2019, 100% sauvignon gris.
Geen sauvignon blanc, geen pinot gris. Het beste van beide: sauvignon gris.

€25,25

NIEUW-ZEELAND – Marlborough
Misty Cove 2019, 100% Gruner Veltliner.
Niet alleen de Oostenrijkers weten raad met de Gruner Veltliner.
Heerlijk tropisch, bijna zwoel met een mooie diepgang.
ZUID AFRIKA – Swartland
Survivor wil yeast 2017, 100% chardonnay.

€25,25

€27,00

De houtrijping is mooi geïntegreerd, wijn met hints van havermout en limoen in de neus.
ZUID AFRIKA – Somerset
False bay slow 2017, 100% chenin blanc.
Afkomstig van biodynamische wijngaarden. Romig en exotisch. De wijn heeft lengte en structuur.

€23,50

ZUID AFRIKA – Paarl
Perdeberg vineyard collection 2018, 100% sauvignon blanc.
Heerlijk tropisch fruit, de “typische” sauvignon zuren zijn juist heel mild in deze wijn.

€28,50

Rode wijn
FRANKRIJK – Languedoc
Marcel Martin 2018, 100% merlot.
Onze huiswijn, sappige soepele wijn.

€21,00
4,75

FRANKRIJK – Bordeaux
Chateau piney 2014, Saint Emillion grand cru. 80% merlot & 20% cabernet sauvignon.
Krachtige volle Franse klassieker.

€38,50

FRANKRIJK – Bourgogne
Vincent Girardin 2013, santenay. 100% pinot noir.
Excellente wijn voor de liefhebber, heerlijk bij niet te zware gerechten.

€61,50

FRANKRIJK – Rhone
Vacqueyras Beaumirail 2016, grenache, syrah & cinsault.
Franse klassieker, een van Ingrid’s favorieten.

€36,00

FRANKRIJK – Beaujolais
Vin Nature á Butiner 2018, 100% gamay.
€29,00
Dit is een fraaie natuurwijn, dus zonder toegevoegd sulfiet.
De wijn heeft een mooie rode kleur met een fraaie neus van rood fruit, bloemige tonen van seringen en
gouden regen. In de mond balans, vibratie en mineraliteit..
DUITSLAND – Rheinhessen
Weingut geil 2017, 100% pinot noir.
Onklopbare prijs kwaliteit verhouding. Soepele en fruitige rode wijn.

€26,50

ITALIË – Romagna
Miopasso, primitivo 2018, 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 2013, 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 – 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.

VERENIGDE STATEN – California
Whinfield Estate 2016, 100% zinfandel.
Deze Zinfandel heeft pit. Rijk aan geuren en smaken van bramen, bessen, rode kersen en kruidigheid.
In de afdronk domineren de bessen. De wijn krijgt een boost door zwarte peperkorrels.
Sappig en zacht van structuur.
AUSTRALIË – McLaren Vale
D'Arenberg 2015 The Dead Arm, 100% syrah.
Dit is een van de mooiste syrah ter wereld, waanzinnig!
CHILI – Colchagua Valley
Montes 2016, 100% pinot noir.
Een pinot noir zoals u nog nooit geproefd heeft.
Hij zal u verrassen door zijn kracht gepaard met prachtige houttonen.
CHILI – Colchagua Valley
Montes 2016, Cabernet Sauvignon 85% & Merlot 15%
Zuiver en geconcentreerd met subtiele houttonen.
ARGENTINIË – Mendoza
Bodegas trapiche, broquel 2017, 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 2017, o.a. syrah & cabernet sauvignon.
De wijn heeft een mooie afdronk met zachte tannine.
In de geur vind je bessen, donker fruit, peper en kruiden.
ZUID AFRIKA – Paarl
Perdeberg Vineyard collection 2017, 100% pinotage.
Heerlijke wijn bij grill of wildgerechten.

€32,50

€28,00
6,75

€23,50

€75,00

€27.50
5.75

€27.50

€28,50
6,75

€39,50

€55,00

€28,50

