
Wijnen
Witte wijnen

Grüner Veltliner, Weingut Gmeinbock, Neder-Oostenrijk,   €5.20   €26.-

Oostenrijk 11.8% 

Aroma’s van groene appel en citrusvruchten kenmerken het bouquet 

van de Grüner Veltliner. Deze witte wijn is fris en verkwikkend in de 

mond, met een heerlijk stimulerende balans van fruitigheid en 

zuurgraad, aangevuld met een afwerking met nuances van verse kruiden.

Sauvignon Blanc, Christian Nett, Pfalz, Duitsland 13%    €6.80  €34.-

Zeer spannende neus met veel aroma’s van meloen en citrus. 

In de afdronk een stuivend mondgevoel wat doet denken aan de 

nieuwe wereld wijnen! Fris en elegant, mooie zuren en daardoor 

heerlijk als aperitief of bij lichte wit kazen.

Château Saint Roch, Cotes du Rhône, Frankrijk 13.5%, 10% Viognier  €7.60  €38.- 

50% Grenache Blanc, 20% Clairette, 10% Rousanne, 10% Bourboulenc

Tonen van citrusvruchten zoals citroen en grapefruit, levendig en 

verfrissend met een minerale afdronk. Warme, rijpe neus, 

gestoofd fruit, roosteraroma’s, specerijen, Provençaalse kruiden, 

geconcentreerd en complex.

Chablis, Domaine Gautheron, Vielles Vignes, Bourgogne,    €12.-  €60.-

Frankrijk 13%

Deze Chablis komt van oude stokken (Vielles Vignes). Deze 100% 

chardonnay is zeer elegant en rijk in de neus. Een mooi lichte toon 

van citrus in combinatie met steenfruit. De aanzet is lekker fris, 

maar met een lange afdronk en mooie diepgang.
 

Prijs  glas             fles



Rode wijnen

Syrah, Touriga Franca, Touriga Nacional, Imprudente, Portugal 13%  €5.20   €26.-

Fris, fruitig maar met een lekker kruidig karakter zorgt het er voor 

dat deze wijn perfect is voor de hele dag. Een lichte toon van vanille 

door het korte hout gebruik maakt deze wijn zeer aantrekkelijk. 

Deze wijn komt uit Lissabon wat een mooi en warm gebied is.

Zweigelt, Weingut Gmeinbock, Neder-Oostenrijk, Oostenrijk 13%  €5.20   €26.-

Erg fruitige wijn, charmant en toont uitgesproken, ras-typische 

kersen tonen. Deze kenmerken zijn verbonden in het premium 

segment door dichte structuur, zijdeachtige tannine en een lange 

levensduur. Met een fluwelige fruitbody, zachte tannine en 

een toetsje witte peper.

Spätburgunder, Thomas Hensel, Pfalz, Duitsland 13,5%    €7.60  €38.-

Schitterend helder rood in het glas. Een mooi bouquet met aroma’s 

van sappige kersen, wilde aardbeien en delicate houten tonen. 

In de mond vol, sappig en complex met geïntegreerde tannines 

en een peperige afdronk. Een ervaring gebotteld in een fles!

Malbec (Côt in Frankrijk), Astrolabe, Cahors, Frankrijk 13%  €8.-   €40.-

Een diepe karmijnrode kleur. complex en gelaagd: zwarte bessen, 

bramengelei, mokka, amandelen, vanille, kaneel, de smaken blijven 

maar komen. Met een flinke concentratie. De wijn heeft 18 maanden 

op hout gerijpt, dit proef je subtiel..

Prijs  glas             fles


