
Sake: 
 
Choryo Sawasawa Junmai Sparkling, 250ml       8.5% 
           €17.00 
Gepolijst tot 70%, een heerlijke off-dry fruitige sake uit de Nara 
prefectuur. Zachte tonen van meloen en perzik, mooie bubbels die 
uit je glas springen. Heerlijk als aperatief! 
 

 
Gassan Sasara Tsuki Junmai, 300ml       10.5% 
         €6.50 / €17.50 
Gepolijst tot 65%, een zachte, romige sake uit de Yamagata 
prefectuur. Goede sake voor de beginnende sake drinkers. 
 

 
Amabuki Honjozo Teionbinchozo, 720ml      15.5% 
         €5.25 / €41.00 
Gepolijst tot 65%, een klassieke sake uit de Saga prefectuur. 
Gemaakt met de bloemen gist van Abelia en Rododendron. Hierdoor 
is de sake verfrissend en vrij zacht in de afdronk. 
 

 
Hakkaisan Daiginjo, 180ml        15.5% 
         €9.50 / €18.00 
Gepolijst tot 45%, complexe sake uit de Niigata prefectuur. Prachtige 
neus met fruitige aroma’s van meloen en lychee. Afdronk is elegant 
met een alcoholische afdronk.  
 

 
Manns Winemaker’s Umeshu Kohakuiro, 750ml     12.5% 
         €6.50 / €49.00 
1 jaar gerijpte Umeshu van de Manns wijnmakers uit Yamanashi in 
de Nagano prefectuur. Deze Umeshu heeft 1 jaar op eikenhouten 
brandy vaten gerijpt, hierdoor krijgt de umeshu een wat voller 
karakter met een mooie zoetheid. 

 



Witte wijnen: 
 
Grande Reserve Rochart, Pays D’OC, Frankrijk   13.5% 
                     €5.20 / €26.00 
Volle en ronde stijl Chardonnay door 6 maanden houtlagering op 
Franse eiken vaten.  
 

 
Grüner Veltliner, Weingut Gmeinbock, Neder-Oostenrijk  12.5% 
       €5.20 / €26.00 
Aroma’s van groene appel en citrus, met in de afdronk een 
kruidig en fris zuurtje. 
 

 
Sauvignon Blanc, Christian Nett, Pfalz, Duitsland   13.0% 
              €6.80 / €34.00 
Neus met veel aroma’s van meloen en citrus, in de afdronk een 
stuivend en mineralig mondgevoel. 
 

 
Château Saint Roch, Côtes du Rhône, Frankrijk   13.5% 
       €7.60 / €38.00 
Tonen van citrusvruchten, levendig en verfrissend. Lichte 
houtrijping zorgt voor een mooie zachte body in de finale. 
 
Rosé wijn: 
 
Chateau Saint Julien, Provence, Frankrijk    13.5% 
       €5.20 / €26.00 
Strak droge rosé met fruitige tonen van frambozen en aardbeien. 
Heerlijk voor als de zon schijnt! 
 
 
 



Rode wijnen: 
 
Syrah, Touriga Franca & Nacional, Imprudente, Portugal  13.0% 
       €5.20 / €26.00 
Fruitige wijn met een heerlijk kruidig karakter in de afdronk, 
zachte hint van vanille door de korte hout rijping. 
 

 
Zweigelt, Weingut Gmeinbock, Neder-Oostenrijk   13.0% 
       €5.20 / €26.00 
De kersen aroma’s komen je glas uit! Fluweel zachte tannine en 
een toetsje witte peper in de afdronk. 
 

 
Spätburgunder, Thomas Henzel, Pfalz, Duitsland   13.5% 
       €7.60 / €38.00 
Elegante wijn met aroma’s van wilde aardbeien en wilde 
bosvruchten, zacht in de afdronk. 
 

 
Pinot Noir, Salentein, Valle de Uco, Argentinië   13.5% 
       €8.00 / €40.00 
Elegante wijn met aroma’s van zwart fruit en een kruidige finale. 
 

 
Malbec, Astrolabe, Cahors, Frankrijk        13.0% 
       €8.00 / €40.00 
Volle robuuste wijn door dat het 18 maanden op het vat heeft 
gelegen. Complex met vele aroma’s en smaken! 
 

 
Valpolicella, Ripasso, Farina, Veneto, Italië   13.5% 
       €8.50 / €42.50 
Fruittonen van pruim en kersenjam, mooie balans in de finale. 


