Aperitieven
GIN & TONICS
HEMINGWAY GIN & TONIC
Zuidam Dutch Courage Gin & Fever-Tree Indian Tonic
Mooie klassieke Gin & Tonic, droog, kruidig, zacht en verfrissend

9,95

DRAGON GIN & TONIC
9,95
Ophir Gin, rode peper, citroen en Mediterranean Fever Tree Tonic
Kruidige Gin & Tonic met een ‘bite’ Bijzonder smaakvol.
NOLET SILVER GIN & TONIC
10,95
Nolet Silver Gin en Thomas Henry Tonic
Nolet’s Finest Gins is een familiebedrijf dat al meer dan 300 jaar over
authentiek vakmanschap beschikt. Heerlijke Gin waarbij de smaken van witte
perziken, frambozen en Turkse rozen het geheel net dat beetje extra geven.
FERDINAND SAAR GIN & TONIC
12,95
Ferdinand Saar Gin & Thomas Henry Premium Tonic
Een zeer bijzondere Gin uit Duitsland (Saar-gebied). Met een groot scala aan
botanicals én 10% van de batch wordt aangevuld met Riesling wijn voor extra
finesse & diepgang. Wat een mooie gin!!

VERRASSEND & SPRANKELEND
BLACK CURRANT GOLD met Prosecco
7,75
100% natuurlijke likeur van Zwarte bes gemaakt door sterren chef Niven Kunz,
in combinatie met onze huis-prosecco. Bijzonder lekker & fruitig!
SANTOCCI LIMONCELLO met Prosecco
7,75
De lekkerste limoncello van Nederland in de combinatie met Prosecco, lekker
fris en sprankelend!
BELSAZAR VERMOUTH met Rose Lemonade
7,75
Rose’s delight: Belsazar Vermouth & Fentimans Rose Lemonade. Een match
Made in Heaven!
WINTER SPARKLER met Prosecco
7,75
Verse appelsap van de Brabantse Wal, Rutte kaneellikeur, honing &
prosecco. Proef de herfst in deze feestelijke bubbel!
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Sprankelende wijnen
Prosecco Eugenio Collavini Viticoltori
Per glas
Per fles
Prosecco
7,50
45,00
Heldere strogele kleur met een groen zweempje. Zeer fijne en aanhoudende
pareling. Fris en fruitig met aroma’s van appel, citroen, witte bloemen en een
hint van broodkorst. Rond, levendig en zacht aromatisch op de tong, goed
droog en strak, met een goede lengte.
Champagne Palmer & Co – Brut Réserve
Per glas
Per fles
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
12,50
75,00
Fris en fruitig in de neus met florale nuances en een hint van hazelnoot en met
aroma’s van citrusvruchten en vers gebakken brood. Verfrissende begeleider
voor de meeste gerechten zonder ooit te vervelen.
Cava CU4TRO
Per glas
Per fles
Macabeau Xarel Lo Parellada Chardonnay
6,50
37,50
Bleekgeel van kleur, in de neus fruit (appel, citrus) en toast-aroma’s. In de
mond een stevige maar mooie bubbel, flink sap, een licht restzoetje en een
lange afdronk.

Huiswijnen
Wit
Domaine de Castelnau IGP Pays D’Oc
Per glas
Per fles
Viognier
5,25
29,50
Viognier is een klassieke druivensoort en is verantwoordelijk voor de
beroemde Condrieu wijnen uit de Rhône Vallei. Domaine de Castelnau werkt
al meer dan 10 jaar met de Viognier druif in de Languedoc regio.
Platinum Domaine Peiriere
Per glas
Per fles
Chardonnay
5,25
29,50
De smaak is krachtig en elegant met fruitinvloeden van bijvoorbeeld perzik.
De afdronk is karakteristiek voor een goede Chardonnay met wat geroosterd
brood en het "botertje". Kortom een hele mooie volle houtgerijpte
Chardonnay uit de Pays d’Oc, Frankrijk.

Rosé
Gris des Seigneurs
Per glas
Per fles
Cinsault en Grenache
5,25
29,50
Moderne frisse rosé met een briljant, bleke roze kleur die typerend is voor een
Provence rosé. Het is een frisse, aangename wijn met elementen van exotisch
fruit.
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Rood
Torres Mas Rabell Tinto
Per glas
Per fles
Garnacha Tinto en Carineña
5,25
29,50
De naam Mas Rabell stamt af van de 14e eeuwse boerderij, gelegen dichtbij
het kasteel Sant Marti Sarroca. Het was van oudsher een ontmoetingsplaats
voor wijnliefhebbers en tevens de plaats voor proeverijen van de oudste
Reserva's van de Torres familie. De wijn heeft geen houtlagering ondergaan,
zo behoudt het zijn fruitigheid.
Pinot Noir Kiwi Cuvée
Per glas
Per fles
Pinot Noir
4,75
25,00
Briljante Pinot Noir kleur. In de geur komt direct de complexiteit van de wijn
naar voren met typische kersen accenten. In de smaak zijn het frambozen in
een kruidige verpakking die de wijn typeren. De structuur is zijdezacht met
een lange afdronk.

Wijnen per fles
Wit
Frankrijk
Sancerre Jean Max Roger
Per fles
Sauvignon Blanc
59,50
Deze frisse witte wijn heeft in de neus duidelijk tonen van buxus, citrus en
bloemen. Het is een mooie volle ronde wijn met een lange afdronk.
Chablis Joseph Drouhin Vaudon
Per fles
Chardonnay
67,50
De Chablis heeft een bleekgele kleur met een groene weerschijn. De fruitige,
geurige neus doet denken aan mint en soms citroengras. Het is een
karakteristieke Chablis met een subtiele afdronk.
Pinot Gris Réserve Trimbach
Per fles (0,375 ml)
Pinot Gris
27,50
Deze wijn biedt een combinatie van een krachtige fruitigheid en een
weelderige kruidigheid. Een opvallend droge wijn met een delicate
fruitigheid. De geur is rijp en harmonieus met tonen van rijpe perzik. In de
mond is de wijn vol en zijn is er veel tropisch
fruit aanwezig.
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Italië
Castel Firmian Alto Adige
Per fles
Pinot Grigio
32,50
Van de hellingen uit Noord Italië komt deze knisperende sappige wijn. Een 8+
van de Grote Hamersma. Een typische pinot grigio met citrus, appel en fris
bloemig karakter.

Spanje
Rueda Basa Telmo Rodriguez
Per fles
Verdejo
35,00
Stuivende geur met passievrucht, meloen en peer, maar ook venkel en een
hint van mineralen. In de mond elegant en met rondeur, sappig, fris en droog
met mineralen in de afdronk.

Oostenrijk
Grüner Veltliner Weingut Markowtisch
Per fles
Grüner Veltliner
41,50
Geelgroen van kleur, kruidig en geconcentreerd van smaak, met hints van
groene appel. Heerlijke frisse zuren en met een lange afdronk!

Nieuw Zeeland, Marlborough
Cloudy Bay 2015
Per fles
Sauvignon Blanc
67,50
Rijp, sappig en prettig mineralig met een uitgebalanceerde frisheid.
Aantrekkelijk soepel met een karakteristiek verfrissende afdronk. De regio
Malborough in Nieuw-Zeeland is gezegend met een subliem terroir, bijzonder
goed geschikt voor Sauvignon Blanc. De Sauvignon Blanc van Cloudy Bay is
zowaar het vlaggenschip van de Nieuwe Wereldse interpretatie van
oorspronkelijk Franse druivensoorten.
Te Koko Cloudy Bay 2012
Per fles
Sauvignon Blanc
87,50
De intrigerende Te Koko van Cloudy Bay heeft in de geur een tintelende
ervaring van jasmijn bloemen en zoete kruiden met citroen en mandarijn,
gedoopt in gember. In de smaak is het palet crèmig, rokerig eikenhout en
goede volle balans met citrus. De druiven voor deze wijn komen van vier
Cloudy Bay wijngaarden en worden ´s nachts geplukt voor optimale
fruitintensiteit. Te Koko rijpt op Frans eikenhout gedurende minimaal een jaar.
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Zuid Afrika
Gewürztraminer Paul Cluver
Per fles
Gewürztraminer
45,00
Gewürztraminer heeft bij uitstek een koel klimaat nodig, en dat is in dit warme
land aan de Kaap niet veel te vinden. Een van de uitzonderingen is de streek
Elgin, helemaal in het zuiden, direct aan de Indische Oceaan. Hier vinden we,
in de koelte, veroorzaakt door de nabije zee, het ideale klimaat voor het
telen van Gewürztraminer. Licht geel van kleur, met de smaak van lychee,
rozen en honing. Lang fris en zuiver in stijl.

Rosé
Frankrijk
Gris des Seigneurs
Per fles
Cinsault en Grenache
29,50
Moderne frisse rosé met een briljant, bleke roze kleur die typerend is voor een
Provence rosé. Het is een frisse, aangename wijn met elementen van exotisch
fruit.

Rood
Frankrijk
Côtes du Rhône Rouge Guigal
Per fles
Grenache, Mourvèdre en Syrah
48,50
Het kasteel van Ampuis is een schitterend mooi kasteel daterend uit de
Renaissance en gelegen temidden van de wijngaarden. De Côtes du Rhône
van Guigal is markant rood van kleur met een intens volle, zachte, fruitige en
kruidige geur. De smaak is vol, zacht, elegant, tikje kruidig en breed. Het is
een rijpe, ronde wijn met soepele tannines.
Fleurie Joseph Drouhin
Per fles
Gamay
57,50
Fleurie is een charmante, verleidelijke wijn, één van de meest aantrekkelijke
van de Cru's uit de Beaujolais. De wijn heeft een ingetogen parfum van
bloemen, zoals irissen. In de smaak treft men bessen aan waarna de afdronk
zacht en soepel is.
Pinot Noir Bourgogne Merlin
Per fles
Pinot Noir
59,50
Niets trendy gezwets, maar puur ouderwets gezond boerenverstand dat is
waar deze wijn voor staat. Mooie paarse kleur. Intense neus met rijpe
vruchtenaroma’s (frambozen en aardbeien). In de mond, rijk, diep,
evenwichtig, gul van structuur en smaak, met fluwelige, versmolten tannines
en een lange finale.
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Rully Domaine Jaeger Defaix
Per fles
Pinot Noir
62,50
Diepe, intense robijnrode kleur. Frisse, fruitige neus boordevol rode vruchten
en ook ondanks zijn jeugd al heerlijk boerse elementen. Goed geïntegreerde
houtnuances. Fluwelig, fris, evenwichtig, sappig, verfijnd van smaak en
structuur, lange en elegante finale.
Bordeaux Superieur Chateau de Macard
Per fles
Cabernet Sauvignon
52,50
Robijnrood tot rood met een gemiddelde intensiteit. In de neus rijp zwart fruit
en een beetje tabak. In de mond een sappige structuur, rijpe tannines en
verfijnde zuren.
Bordeaux Saint-Emilion Château Bel-Air Puisseguin
Per fles (0,375 ml)
Merlot en Cabernet Franc
26,50
Château Bel-Air is donker kersenrood van kleur. Volop gekonfijt rood fruit in de
geur, aangevuld met discrete rook en toast aroma’s. De aanzet is zijdezacht
met versmolten tannines en een goede concentratie. De finale is gul, fris en
bijzonder aangenaam, met nuances van drop en bosvruchtjes.

Spanje
Rioja Tinto Joven Bodegas y Viñedos Artadi
Per fles
Tempranillo en Viura
46,50
Juan Carlos Lopez de Lacalle wordt gezien als een van de beste wijnmakers
uit Rioja en daarmee, mogelijk, heel Spanje. Zijn wijnen zijn werkelijk eminent,
van jonge niet vatgerijpte Rioja Joven tot de hyper complexe El Pison. Dit is
dus wat er uit Rioja te persen is! Intens diep rode kleur, rood fruit in de smaak,
hint van drop en een frisse afdronk met zachte tannines.
Marqués de Riscal Reserva
Per fles (0,375 ml)
Tempranillo, Graciano en Mazuelo
27,50
Deze wijn heeft explosieve aroma's van zoethout, kaneel en zwarte peper. De
smaak is complex met mooie rijp fruit aroma's en een nuance van hout. Het
mondgevoel is fris en soepel met zachte tannines.
Tempranillo – Cabernet Tinto Crianza ENATE
Per fles
Tempranillo en Cabernet Sauvignon
49,50
Diepe kersenrode kleur. Intense en complexe neus, rijk aan gerookte tonen en
specerijen, op een ondergrond van rijp fruit. In de mond is de wijn vol van
structuur, goed in evenwicht dankzij de rijpe tannines en het frisse zuur. Lange
finale met elegante houttonen.
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Italië
Valpolicella Ripasso Superiore Torre del Falasco
Per fles
Corvin
42,50
Dit is een zachte volle, aangename krachtige robijnrode wijn. In de geur
heerlijke zoete kersen met een vleugje vanille. De smaak zit vol rijp fruit en is
verfijnd. Een waardige vervanger van het vlaggenschip Amarone.
Chianti Rufina Fattoria di Basciano
Per fles
Sangiovese
39,50
Deze chianti heeft een dieprode kleur met een intens bouquet van rood fruit
en viooltjes. Een opvoeding op Frans eikenhout maakt deze wijn tot een ware
kampioen.

Nieuw Zeeland, Marlborough
Cloudy Bay 2013
Per fles
Pinot Noir
67,50
Een heerlijke geur van donker fruit als kersen, pruimen en bessen. Dit mengt
zich met aarde-achtige aroma´s als mokka en exotische kruiden. Het intens
gevarieerde palet van rijp, donker fruit heeft eikenhoutentonen en
zijdezachte tannines die een goed gestructureerd frame vormen. Een
heerlijke wijn, waar het fruit vanaf spat! De fruitintensiteit is enorm en deze wijn
kan in de zomer ook heel goed licht gekoeld gedronken worden.

Australië
Shiraz Boomerang Bay
Per fles
Shiraz
37,50
Shiraz geurt naar amarena kersen, kruidnagel en een pittig pepertje. In de
neus ontmoeten we volop Shiraz! De wijn is vol en fruitig met een heel
bescheiden, aangenaam 'zoetje' in de afdronk. Knappe Nieuwe Wereld Wijn:
nergens overheersende aroma's en smaken, helemaal in balans!

Verenigde Staten, Californië
Zinfandel Rancho Zabaco Heritage
Per fles
Zinfandel en Petit Syrah (7%)
47,50
Een volle wijn met tonen van bosbessenjam, zwarte peper en toast. De
malolactische gisting zorgt voor zachte tannines. In de smaak komt vooral
fruit terug, maar ook tonen van chocolde, drop, tabak en kruiden.
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Dessert
Frankrijk
Saussignac Petit Vendange
Per glas
Per fles 0,50 ml
Sémillon en Muscadelle
5,75
33,50
Diepgouden kleur, met in de neus rijpe abrikoos met een smaak van
gedroogde vruchten. Rijk, intens en evenwichtig. De fantastische zuurgraad
geeft deze heerlijke wijn een bijzondere complexiteit.
Banyuls Réserve 4 ans Domaine Vial-Magnères Per glas
Per fles 0,75 ml
Grenache Noir en Grenache Gris
7,50
45,00
Een lichtbruinrode kleur gelijkend op bijvoorbeeld Tawny Port. Tertiaire
smaken zoals noten, vijgen en gedroogde vruchten. De wijn komt fris over, is
zoet, maar niet zwaar of lobbig. Zowel fris als mineralig, maar is wel in de voor
Banyuls traditionele oxidatieve stijl gemaakt. Best wel complex eigenlijk, weer
eens iets anders, toch ook heel toegankelijk. Heerlijk bij chocola of desserts
met chocola er in verwerkt

Zuid-Afrika
Noble Late Harvest Riesling Paul Cluver
Per glas
Per fles 0,375 ml
Riesling
9,00
52,50
Volle smaak van abrikozen, kardemom en honing. Rijke balans door het
zoetje van de late harvest druiven en het elegante zuurtje wat zo typerend is
voor de Riesling druif. De perfecte wijn om een lekkere maaltijd mee af te
sluiten of van te genieten met smaakvolle kazen!

Australië
Mrs. Wigley Moscato, Wirra Wirra
Per glas
Per fles 0,50 ml
Red & White Frontignac Muscat
7,95
47,50
Licht strogeel met een zalmkleurig zweempje. Verrukkelijk ‘muscat’ neus, met
aroma’s van zomerbloemen, muskus, sinaasappelschil en zomerbessen. In de
mond een schaaltje Turks fruit en zomerbessen. Zeer goed evenwicht tussen
de frisse zuurgraad, het lage alcoholgehalte, het zoetige fruit en de
levendige zacht bruisende prikkel op de tong.
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