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CAVA

CAVA “MONASTERIOLO”                     GLAS € 7,90
   FLES € 39,50 
De meeste Cava komt uit Pénedes (Catalonië), ten zuidwesten van Barcelona. Dankzij de inspanningen van een lokaal bedrijf  (Torres) is dit gebied de voor-
hoede geweest vanwijnbouwkundige en oenologische verbeteringen in Spanje. Het was éen van de eerste gebieden die op grote schaal gebruik maakten van 
“buitenlandse druivensoorten”. Een fijne pareling met een neus van appel en peer, een beetje getoast maken van deze Cava een prima aperitief. Koel drinken!

CHAMPAGNE

AYALA - BRUT MAJEUR                    GLAS € 11,50
 FLES € 69,50
Pinot Noir (40%) biedt de structuur, de volheid en de kracht aan de wijn. Chardonnay (40%) draagt   bij aan de elegantie, de complexiteit en de finesse. Pinot 
Meunier (20%) brengt een vleugje frisheid en fruitigheid. De stijl van het Champagnehuis zit in de subtiele balans tussen rondheid, elegantie en levendigheid.

REIMS CHAMPAGNE - HENRIOT BRUT DU SOUVERAIN        FLES € 77,50
Perfect gestileerde fijne Champagne van Chardonnay en Pinot Noir. De basis van de wijn is aangevuld met 30% reservewijn. Duidelijke tonen van citrus, floraal 
en behoorlijk expressief. Lange verfijnde afdronk. Henriots primair door Chardonnay bepaalde huisstijl is te karakteriseren als verfijnd, mineraal - je proeft de 
kalkbodem! - en spannend. Elegant, maar zeker niet licht. Zacht romige mousse.

AL ONZE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 21 % BTW

NIEUWE “FILOSOFIE”...
Van huiswijn tot topkwaliteit, eerlijk en scherp geprijsd!



SUGGESTIE WIJNEN

WITTE WIJNEN

SPANJE | RUEDA - Diez Siglos / Verdejo                   GLAS € 5,60
   € 29,50    FLES € 27,50
Viva Verdejo! De Diez Siglos brengt zoveel frisheid, fruitigheid en easy drinking in het glas, dat men moet denken aan een Sauvignon Blanc uit Nieuw-Zeeland, 
maar hij kost nog niet de helft. Ongelooflijk veel wijn voor die prijs - die perfect smaakt bij asperges.

ARGENTINIË | MENDOZA - Candela Viognier / Chardonnay               GLAS € 5,80
   € 33,00    FLES € 28,50
Deze Argentijnse Bodega maakt een originele blend van de kruidige Viognier druif  die we kennen van de witte Côtes du Rhône wijnen en de Chardonnay. De 
Viognier zorgt voor de kruidigheid in geur en smaak en de Chardonnay voor de vettigheid en getooste toetsen.

ZUID–FRANKRIJK | Les fumées blanches / Sauvignon blanc  GLAS € 5,90 
€ 32,50    FLES € 29,50

Grandioze sauvignon blanc met een rijke geur en smaak. De tong wordt gestreeld door heerlijk gul en beklijvend rijp fruit (grapefruit, kruisbes). De finale is 
lang en kristalzuiver, met een hint van limoen. Dit is puur wijngenot!

ROSÉ WIJNEN

FRANKRIJK | ZUID-WEST - L’ostal Cazes Rose Syrah  GLAS € 5,90
   € 33,00    FLES € 29,50
L’Ostal Cazes - Rose is een heerlijke, blanke, zachte rose. De oogst van 2013 werd gekenmerkt door wisselende weersomstandigheden. De druiven hebben 
hier ernorm van van geprofiteerd. Een prachtige wijn! absolute aanrader....

AL ONZE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 21 % BTW



SUGGESTIE WIJNEN

RODE WIJNEN

FRANKRIJK | CÔTE DU RHONE - Rasteau Rouge / rode Grenache-druiven  GLAS € 6,90
   € 39,50    FLES € 33,50
Dessertwijn of  een Vin Doux Naturel, afgekort als VDN, is een versterkte zoete wijn. Na het oogsten van de druiven met een hoog suikergehalte worden de 
natuurlijke suikers omgezet in alcohol. Door toevoeging van neutrale wijnalcohol wordt de gisting van deze druivenmassa op een gegeven moment gestopt 
en ontstaat een wijn met minimaal 15% alcohol die door de overgebleven hoeveelheid natuurlijke druivensuikers zoeter en fruitiger smaakt. Het resultaat is 
een prachtige, lichtzoete wijn. In de smaak volop fruit van kersen en pruimen met daarnaast complexe aroma’s als kaneel, peper, oregano en tijm. Super bij 
blauwe kaas, chocolade en rood fruithier ernorm van van geprofiteerd. Een prachtige wijn! absolute aanrader....

ARGENTINIË | MENDOZA - Candela / Malbec en Syrah  GLAS € 5,90
   € 33,00    FLES € 29,50
De filosofie van deze assemblage is om het zoete, het rijpe en het fruitige karakter van Malbec als basis te hebben en zijn complexiteit aan te vullen met een 
kruidige en rijpe syrah. Dit alles resulteert in een plezante volle aromatische wijn met een goede structuur en concentratie. Druivenrassen: 70% Malbec, 30% 
Syrah. Lekker bij pasta en vleesgerechten.

CHILI | COLCHAGUA VALLEY - Luis Felipe Edwards grand reserva / Carménère  GLAS € 6,70
€ 40,00    FLES € 32,00

De zeer gunstige ligging, bodem en het klimaat maken Chili tot een bijna ideaal land voor wijnproductie. Op zijn ultramoderne “state-of-the-art” wijndomein, 
produceert Edwards deze Carmenère (dé typische Chileense druif) Diep donkerrode wijn. In deneus aroma van bakken vol zoete rode kersen. Sierlijk, met 
zeer fijne vataroma’s (vanille, rook en chocolade) goed gestructureerd zeer complex met nuances van aalbes, zwarte bes, vanille, van leer, en framboos..

ITALIË | Castiglioni Chianti   GLAS € 6,90
€ 43,50    FLES € 33,50

50% Cab.Sauvignon + 30 % Merlot + 10% Cab.Franc + 10% Sangiovese. Prachtige volle wijn met briljante helderheid en consistentie. Kersen, bessen, 
aardbeien en blauwe pruimen met hints van kaneel, peper, nootmuskaat, geroosterde cacao, koffie en hazelnoot en frisse zuren. Past bij pasta, gegrild rood 
vlees , stoofpotten, lams en milde kazen.

AL ONZE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 21 % BTW



HUISWIJNEN

WITTE WIJN

ARGENTINIË | MENDOZA - Finca Terra / Chardonnay  GLAS € 4,90
   FLES € 24,50
Passe-partout wijntje, ideaal wijntje als aperitief  of  bij wit vlees en gegrilde vis.

RODE WIJN

ARGENTINIË | MENDOZA - Finca Terra / Merlot  GLAS € 4,90
   FLES € 24,50
Passe-partout wijntje, ideaal wijntje bij vlees of  kaas.

ROSÉ WIJN

FRANKRIJK | LANGUEDOC - Le cabochon du sud / Shiraz  GLAS € 4,90
   FLES € 24,50

Passe-partout wijntje, ideaal als terraswijntje of  bij onze pasta’s

AL ONZE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 21 % BTW



WITTE WIJNEN

FRANKRIJK

CÔTES DE BERGERAC | Chateau La Brie  € 29,50    FLES € 27,50
Deze sterk aromatische, fruitige, helder witte wijn heeft een plezierige balans tussen het droge karakter en de natuurlijke suikers. Hierdoor ontstaat een 
verfijnde frisse smaak van blank zomerfruit aangevuld met een vol aroma van bloemen. De afdronk heeft vitaliteit en opnieuw veel blank fruit aangevuld met 
tonen van citrusfruit. 100% Sauvignon.

FRANKRIJK | LANGUEDOC–CÔTES DE ROUSSILLON | Le Petit Pas – Dom. François Lurton 
€ 35,50    FLES € 29,50

Aroma’s van vers fruit, witte perziken, exotisch fruit met toetsen van gegrild. Ronde mond met toetsen van vanille en zoethout. Lange afdronk.
45% Grenache Blanc, 35% Grenache Gris, 20% Macabeu

FRANKRIJK | BORDEAUX ENTRE-DEUX–MERS | Château Bonnet            € 40,00    FLES € 32,00
Wijn met frisse en intense aroma’s van exotisch fruit en agrum. Een assemblage met 3 verschillende cépages gedomineerd door Sauvignon Blanc, aangevuld 
met Muscadelle & Sémillon. Klassieke droge witte wijn met veel fraîcheur met fijn fruit als Granny Smith en peer.

BORDEAUX PESSAC–LÉOGNAN | Château La Louviere - André Lurton € 85,00    FLES € 59,50
Stevige en volle wijn, met toetsen van gezouten boter en tijm die zich ontplooien rond nuances van zeste van citroen en geroosterde amandelen. De aroma’s 
blijven volop aanwezig in de afdronk. Zeer grote wijn!

LOIRE |  Langlois Château Saumur Vieilles Vignes               € 51,50    FLES € 39,00
Veruit de beste Chenin Blanc van de Loire. Deze super complexe Chenin is een krachtige strogele parel. Dit is pure intensiteit en maturiteit, een ware parlé 
van het terroir. Laat u verrassen.

BOURGOGNE | Santenay ‘Sous La Roche’ - Bachey-Legros  € 62,00    FLES € 43,00
Chardonnay gelagerd op Franse eiken vaten met een prachtige klaringsmethode van een top terroir. Handgemaakt, artisanaal en geniaal! Aangename geuren 
van citrus, bloesems en walnoten met een frisfruitige smaak en een peperkruidige finale.

LOIRE | Sancerre Domaines Sylvain Bailly - La Croix Saint- Ursain Prestige  € 48,00    FLES € 35,50
Grandioze sauvignon blanc met een rijke geur en smaak. De tong wordt gestreeld door heerlijk gul en beklijvend rijp fruit (grapefruit, kruisbes). De finale is 
lang en kristalzuiver, met een hint van limoen. Dit is puur wijngenot!

CÔTE DU RHONE | Chateauneuf du Pape wit Perrin “Les Sinards”  € 80,00    FLES € 54,00
Als het echt top mag zijn moet je niet twijfelen dit is magnifiek. De familie Perrin maakt de beste wijnen van de Zuidelijk Côte du Rhône. Heel grenache en 
clairette getypeerd. Een heel zeldzame wijn.

ELZAS SCHOENENBURG–RIQUEWIHR | Riesling Grand Cru – Dopff Au Moulin  € 59,00    FLES € 42,50
In het hart van de Grand Crus, ligt het mooiste domein van de Elzas: Riquewihr. Dopff  is hier één van de meest befaamde wijnproducenten. Zij laten de wijn-
gaarden en de druiven hun werk doen. Geen kunstmatige tussenkomsten bij de vinificatie. Van rond het stadje op de heuvels geörienteerd op het volle zuiden 
ligt Schoenenburg “Belle Côte”, Riesling-grond bij uitstek. Een unieke en heerlijke mineralige wijn, die de druif  Riesling alle eer aandoet. Volle wijn met een 
intens bouquet van bloemengeuren, appels, perziken en citrus.

LANGUEDOC–ROUSSILLON | Marquis De Pennautier / Chardonnay  € 39,50    FLES € 32,00
Boterachtige Chardonnay met een stevige houttoets doet deze wijn denken aan een grote Bourgognewijn, voor een zacht prijsje.

AL ONZE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 21 % BTW



WITTE WIJNEN

WERELDWIJNEN

SPANJE | TIERRA DE CASTILLA - Finca Constancia Parcela 52 Verdejo Baricca 3 messes  
€ 38,00    FLES € 32,00

Deze ‘Vino de la Tierra’ is een “Pago” wijn met een uiterst complex karakter. Uitgeroepen tot beste verdejo in zijn prijsklasse. Meer dan 150 jaar ervaring met 
wijnbouw vindt men terug in de wijnen van Gonzalez Byass.

SPANJE | SOMONTANO - Bestué de Otto Bestué / Chardonnay  € 35,00    FLES € 29,50
Een eerlijke en heerlijke chardonnay waarin de druif  voorop staat en niet de eiken-opvoeding. Heerlijk sap met mooie tonen van appel, peer en abrikoos. Rond 
en geconcentreerd en lekker mineralig droog.Heerlijk bij vis en schelpdieren maar ook heerlijke op terras.

ITALIË | TOSCANIË–SAN GIMIGNANO - VERNACCIA « Cusona 1933 » / Guicciardini Strozzi   
€ 46,00    FLES € 37,00

TOP- wijn gemaakt met de hand geplukt en zorgvuldig geselecteerde druiven, gegist met enkele lichtjes gedroogde druiven en korte delicate houtrijping. Wat 
heeft deze wijn te maken met Mona Lisa en de Sardienenstraat op Linker Oever? Vraag het aan de sommelier!

CHILI | CASABLANCA - Luis Felipe Edwards Gan Reserva Family Selection / Chardonnay 
€ 37,50    FLES € 32,00

Deze wijn is zeer krachtig en is voor een deel houtgerijpt. Voor de chardonnay liefhebber een must. De druiven voor deze Chardonnay staan grotendeels in
Casablanca op een terassenterroir.

ARGENTINIË | MENDOZA - Candela Viognier / Chardonnay  € 33,00    FLES € 28,50
Deze Argentijnse Bodega maakt een originele blend van de kruidige Viognier druif  die we kennen van de witte Côtes du Rhône wijnen en de Chardonnay. De 
Viognier zorgt voor de kruidigheid in geur en smaak en de Chardonnay voor de vettigheid en getooste toetsen.

AL ONZE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 21 % BTW



RODE WIJNEN

FRANKRIJK 

CÔTES DE BERGERAC | Chateau La Brie  € 28,50    FLES € 27,50
Deze wijn heeft reeds 1 jaar rijping op de fles gehad en is daarmee voor een groot publiek goed toegankelijk met behoud van een volle, bovenal fruitige 
smaak. Het kruidige, soepele, met een vleugje zoet door flesrijping, geeft de wijn een plezierig en open karakter. Als aperitief, of  bij gebakken en gegrild rood 
én blank vlees, rode pasta’s.

CÔTES DE RHONE | Terra Vitae BIO - Laudun Et Chusclan  € 37,50    FLES € 29,50
Van ommuurde wijngaarden bewerkt volgens de biologische landbouw resulteert in deze stevige wijn met aroma’s van frambozen, drop en zuiderse kruiden. 

BEAUJOLAIS | Morgon Jean Loron “Château de Bellevue - Les Charmes”  € 42,00    FLES € 33,50
Een prachtige gamay die zeer Bourgogne aandoet. Deze wijn heeft heel veel te bieden maar is enkel voor de kenner. Dit is zeker niet voor de beginnende 
wijnliefhebber omwille van de geparfumeerde subtiliteit.

BORDEAUX–SAINT JULIEN | Pavillon de Poyferré - 2ième Vin du Chât. Léoville Poyferré € 72,50    FLES € 52,00
Fruitig, complex, geraffineerd, doordacht en het kleine broertje van Léoville de Poyferré Dit zegt misschien al genoeg, deze wijn is subliem, misschien zelfs 
extravagant. Deze wijn heeft een impressionante donkere kleur en een heerlijk aroma van koffie, cacao en wat toast.

BORDEAUX–SAINT-EMILION GRAND CRU | Chât. Lamarzelle-Cormey  € 47,00    FLES € 36,50
Volle wijn, mooie mix van fruitaroma’s en stevige vanille-tonen.

1IERES CÔTES DE BORDEAUX - Château Carignan  € 44,00    FLES € 35,50
l’incontournable, de wijn waar je niet omheen kunt. Het fruit voor deze heerlijke Bordeaux komt van 25j oude stokken: 70% Merlot, 20% Cabernet-Sauvignon, 
10% Cabernet-Franc en 12m vatrijping. Diep robijnrood van kleur, geurt en smaakt naar heerlijk klein rijp rood fruit, specerijen, cederhout en vanille. 

CÔTE DU RHONE–LIRAC | Château Mont-Redon  € 45,00    FLES € 35,50
Lirac is mogelijk de onbekendste Cru uit het zuidelijke Rhônegebied met een heel goede prijs/kwaliteit verhouding en bestaat uit Grenache, Cinsault en Syrah,
de alomgekende Châteauneuf-du-Pâpe druiven. Diep robijn kersenrood met een weelderige en fijne smaak.

CÔTE DU RHONE | Château L’Ermitage “Sainte Cécile”  € 41,00    FLES € 33,00
Het zuidelijke Rhônegebied met een heel goede prijs/kwaliteit verhouding en bestaande uit Grenache, Cinsault en Syrah, de alomgekende Châteauneuf-du-
Pâpe druiven. Diep robijn kersenrood met een weelderige en fijne smaak.

BORDEAUX–MARGAUX | La Bastide De Dauzac - André Lurton  € 68,00    FLES € 49,00
2 de wijn vd Grand Cru Classé Dauzac. De kleur is dieppurper. De geur is al een voorbode van waar je over 5 minuten van gaat genieten; heerlijk gul en rijp 
fruit van cassis en zwarte kersen, met een mooi verweven toon van eikenhout. De smaak verraadt de complexe structuur van een grote Margaux; elegant en 
verfijnd, geconcentreerd fruit, specerijen en zoethout. Een dijk van een wijn. Cabernet Sauvignon 58% - Merlot 37% - Cabernet Franc 5%!

AL ONZE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 21 % BTW



RODE WIJNEN

FRANKRIJK  

CÔTE DU RHONE | Domaine de la Soléiade “Vacqueyras”   € 43,50    FLES € 34,00
Vacqueras was een van de eerste dorpen waaraan de eer te beurt viel, op grond van de kwaliteit van zijn wijnen om het AOC-label te vermelden. Er heerst 
een warm en droog, buitengewoon zonnig klimaat. De wijngaarden zijn gelegen op geërodeerde, zeer mineralige leisteenbodem. Een ware krachtpatser. 
Vacqueras is een rijke complexe rode wijn met een brede schakering aan smaken en geuren. Aroma’s van chocolade, tabak, vanille, rode bessen en specerijen 
springen in je neus, in de mond is hij vol en rond, met mooie tannines en evenwichtige zuren. Stevig, goed gestructureerd en in prachtig evenwicht. Grenache 
Noir, Syrah en Mourvedre, zorgen voor een elegante krachtige volle wijn specifiek voor de lange avonden met een stevige jachtschotel

BOURGOGNE | Pommard Rugiens Premier Cru   € 120,00    FLES € 84,50
Bekende rode Bourgogne uit de Côte de Beaune Van topwijnmaker Bouchard. De bodem is hier klei en kalkhoudend en door ijzersporen hier en daar, rood van 
tint. Pommard heeft rood fruit aroma’s en een stevige volle smaak met lichte houttonen door de lagering op Frans eiken vaten gedurende 8 tot 14 maanden, 
waarvan 20 tot 40% nieuw eiken. Grote wijn! 

BOURGOGNE | Cote Chalonnaise “Vignerons de Buxy”   € 38,00    FLES € 31,00
Le Chalonnais is een verlengstuk van de Côtes de Beaune en strekt zich uit tot het wijnbouwgebied Mâconnais. Mooie ongecompliceerde fruitige Bourgogne 
met typische Pinot-Noir zuurtjes.

BOURGOGNE | Cote Chalonnaise “Chante Fluté”   € 45,00    FLES € 33,00

BORDEAUX | Chateau Trotte Vieille Premier Grand Cru Classé   € 135,50    FLES € 125,00
Een perkament uit 1453 bevestigt het bestaan van wijnbouw en het feit dat de naam “Trottevieille” al werd gebruikt voor dit domein in de 15e eeuw. De naam 
is afgeleid van een dame die in de regio gewoond heeft in de 14e eeuw. De kleine dame was zeer geïnteresseerd wat er gaande was in de stad Bordeaux en 
wandelde vaak naar de dichtbij zijnde kruising waar de postkoetsen stopten op de terugweg uit Bordeaux. Omdat de dame zich vaak leek te haasten naar de 
koetsen, noemde de bevolking van Saint-Emilion haar “la trotte vielle”, “de oude trot”. Deze ongebruikelijke naam werd in de 15e eeuw al gebruikt voor het 
château. Trotte Vieille is één van de oudste estates in Saint-Emilion en heeft een aantal van de oudste wijnstokken van Bordeaux van meer dan 140 jaar oud 
en dus nog van vòòr de phylloxera periode. Het is een krachtige wijn met in de neus donker fruit, pruimen en kruiden. In de smaak een mooie balans tussen 
het fruit, de zuren en tannines. Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon

AL ONZE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 21 % BTW



RODE WIJNEN

WERELDWIJNEN   

SPANJE | RIOJA ALTA - Beronia Reserva DOC / Bodegas Beronia Rioja Alta  € 47,50    FLES € 35,00
Dit is één van de meest uitmuntende riojas die je ooit geproefd zult hebben, krachtig, een bom fruit met een extreme lengte. Deze wijn kaapt elk jaar alle
prijzen weg. Ongeloofelijk voor de echte wijnliefhebber.

SPANJE | SOMONTANO - Otto Bestue Finca Rableros  € 35,00    FLES € 29,50
Serieuze verschijning, deze intense rode cherry gekleurde wijn. Geconcentreerde aroma’s met kers, pruim en spicy, getoaste tonen van 7 maanden
houtlagering (Amerikaans en Frans eiken). Mooie structuur en balans met een enigszins vlezige afdronk.

SPANJE | Finca Constancia Parcela 12 Graciano  € 37,50    FLES € 31,00
Uniek, 100% Graciano. Prachtige cassistoetsen en mooi ondersteunt door vanille en kokostoetsen. Een echte belevenis en zeer zuiver gemaakt. Een wijn van 
rond Toledo.

SPANJE | FINCA CONSTANCIA - Altos de la Finca  € 59,50    FLES € 42,00
Krachtige blend van Petit Verdot en Syrah. Zeer donker zwart-kersenrode tint. In de intense geur aroma’s van diverse zwarte vruchten, pruimen, kersen en 
zwarte bessen en florale tonen van viooltjes. In de smaak naast het fruit en wat chocolade een diversiteit aan specerijen zoals witte peper, kaneel, kruidnagel 
en zoethout. Ronde tannines worden gevolgd door een lange stevige afdronk. Mooi bij wild, diverse roodvleesgerechten en belegen kazen.

ZUID-AFRIKA | STELLENBOSCH - Pepin Condé  € 38,00    FLES € 30,50
Typische klassieke ‘Stellenbosch’ Cabernet wijn, intens aromatisch, volop rijp donker fruit, krachtig, vlezig en vol, met duidelijk aanwezige tannines en een zeer 
aangename ‘spicy touch’. Zachte smaak met zijden tannine en een elegant einde. Topper met 90pnt bij Wine Spectator.

CHILI | COLCHAGUA VALLEY - Luis Felipe Edwards / Cab. sauvignon Gran Reserva  € 39,00    FLES € 32,00
De zeer gunstige ligging, bodem en het klimaat maken Chili tot een bijna ideaal land voor wijnproductie. Op zijn ultramoderne “state-of-the-art” wijndomein, 
produceert Edwards deze Carmenère (dé typische Chileense druif) Diep donkerrode wijn. In deneus aroma van bakken vol zoete rode kersen. Sierlijk, met 
zeer fijne vataroma’s (vanille, rook en chocolade) goed gestructureerd zeer complex met nuances van aalbes, zwarte bes, vanille, van leer, en framboos..

CHILI | COLCHAGUA VALLEY - Luis Felipe Edwards Doña Bernarda Gran Reserva € 59,50    FLES € 42,50
Als neus heeft deze wijn warm rijp fruit afwisselend met de kruidigheid van Syrah. In de mond proeven we eikgerijpte rode wijn, droog en kruidig. Aanrader
bij pasta en vleesgerechten.

AL ONZE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 21 % BTW



RODE WIJNEN

WERELDWIJNEN   

ITALIË | VENETO - Valpolicella Ripasso Colognola - Sartori € 44,00    FLES € 33,00
Corvina, Molinara en rondinella zijn de druiven. De Valpolicella Ripasso heeft een diepe kersenrode kleur. Het boeket is elegant en geurt naar bosfruitconfituur,
vanille, tabak en walnoten. De aanzet is vol, met veel fruittannines, de structuur is medium en de afdronk soepel.

ITALIË | VENETO COLOGNOLA DOCG - Valpolicella Calesan - Sartori € 69,50   FLES € 49,50
De druiven worden gedroogd, raken ze zo’n 25% van hun vocht kwijt en bevatten een hoge concentratie aan natuurlijke druivensuiker. Ze worden dan
voorzichtig geperst en de wijn gist in eik waar hij lang blijft narijpen. Intens donkerrood met typische aroma ‘s van rode vruchtenconfituur en pruimen. Stevige 
kruidige body van 50% Corvina - 40% Rondinella - 10% Molinara

ITALIË | TOSCANA BOLGHERI - Ocra – Guicciardini Strozzi  € 46,50   FLES € 34,50
Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot. Ocra, Toscaans dialect voor het ‘bloed van de aarde’ verwijst naar de donkerrode kleur van deze heerlijke wijn. Door 12m 
rijping in barriques krijgt de wijn een fijne smaak. Aroma’s van zwart fruit en aangename kruiden. Een mooie zachte smaak met zijden tannine en een elegant 
einde. Topper met 90pnt bij Wine Spectator.

ITALIË | PIEMONTE - Barbera d’Alba Superiore - Giacomo Vico € 52,50   FLES € 39,00
Het Domein ligt in het midden van de groene heuvels tussen de hazelaars, die voorzichtig naar het dorp afhellen. Deze wijn heeft een robijnrode kleur, een 
intense maar delicate geur, verheven door een passend aroma van hout. Fijne smaak, vol en een beetje typische zuurtjes.

ITALIË | La Vite Lucente   € 72,50   FLES € 49,00
Dominant Sangiovese met Cab.Sauvignon en Merlot. Hoort bij de topwijnen uit italië. Breed scala aan elegante aromatische impressies. Rijpe geur van
gedroogde pruimen en bramen-jam , samen met meer gebrande espresso bonen en chocolade en subtiele tonen van groene peper. Goed uitgebalanceerde 
zuurtegraad met een stoere en stevige structuur. Zeer harmonieuze wijn. Past zeer goed bij pasta, rood vlees, stoofpotten, lams. Ook bij paddestoelen en 
sommige milde kazen.

ITALIË | Barolo Ca’Bianca  € 65,00   FLES € 46,50
100 % Nebbiolo , een volle rode wijn . 2 jaar rijping in franse eiken vaten

ITALIË | Nipozzano Riserva Chianti Rufina  € 64,50   FLES € 45,50
90% Sangiovese + 10% andere. 24m/ eik. De neus opent met donkere wilde bessen en kersen met hints van suikerspin en aangename bloemige noten van 
lila en chocolade. Een boterzachte wijn met zeer veel ‘ finesse’ . Past uiteraard bij  een scala aan Italiaanse gerechten. Het unieke aan deze wijn is dat hij ook 
een perfecte match vormt met tomatengerechten (denk aan pizza’s, pasta pomodoro of  bolognese, of  een stuk vlees met een op tomaten gebaseerde saus). 
Verder ? Paddenstoelen, gekruid en/of  geroosterd vlees (bv lamskoteletjes), ossobuco, cannelloni of  Goudse kaas (iets belegen).

AL ONZE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 21 % BTW


