Deze wijnkaart is zorgvuldig samengesteld met
overwegend biologische en/of bio-dynamische
wijnen. Onze keuze is gevallen op producenten
die duurzaamheid en respect voor het milieu
hoog in het vaandel hebben staan.
We hebben de traditionele indeling van wijnen op
land en of gebied laten vallen. Onze keuze is gebaseerd op het ras van de druif en bijbehorende
karakteristieke eigenschappen, die horen bij het
gebied van herkomst. Daarnaast zijn de wijnen
ingedeeld op zwaarte. Met een ruime selectie
van wijnen bij het glas.

		 Open wij

Open Wijnen
				Wit
Sauvignon blanc

Vignoble Cogné

Loire | Couperie | Grassig, stuivend bouquet, kruisbes en
grapefruit. Dit type wijn kan alleen uit de Loire komen.

Roter Veltliner

Weingut Mehofer

Wagram Oostenrijk | Nee, geen drukfout . Geen familie
van de Grüner Veltliner . Wordt niet veel aangeplant
vanwege de vatbaarheid voor ziektes. Op zijn best bij
lage opbrengsten aromatisch, geconcentreerd met
mooie zuren. | BIO

Garganega

Soave

Familie Dal Cero|Hamersma:”Fris en krakend wit fruit.
Bloesemig, bitterend en verfrissend. Zeer smakelijk.
Mooie ontdekking.”

Vermentino/Chardonnay Tenuta Montecchiesi
Cortona, Toscane | Dal Cero| Witte wijn uit Toscane?
Om van te watertanden – zo lekker is deze blend.

Chardonnay

Martinolles

Limoux | Domaine Martinolles. Brede wijn met
voorzichtige houttonen. Chardonnay in optima forma.

Riesling

Lieblich (licht zoet)

Moezel | Wat kan licht zoet toch lekker zijn! | BIO
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Rosé
Grenache

Les Jamelles

Languedoc | Zo hoort rosé te smaken, lichte kleur á la
Provence, bosaardbeitjes, verkwikkend.

Rood
Pinot Noir

Bellene

Bourgogne |Roche de Bellene |Hier proef je de essentie
van de meest ondergewaardeerde druif in de wereld:
elegantie, lichtvoetig, pittig aroma en vers rood fruit.
Evenwichtig en aromatisch in de smaak. In de afdronk
een lichte eikenhouttoets. | BIO

Syrah

Lybra

Lisboa | Quinta de Monte d’Oiro |Syrah uit Portugal?
Jazeker en niet tè zwaar wat je nog wel eens tegen
komt bij deze druif |Eigenaar José Bento dos Santos
is geïnspireerd door zijn beroemde vriend Michel
Chapoutier. | BIO

Montepulciano

Barone Cornacchia

Abruzzo | Volle krachtige wijn uit midden Italie |
Korte houtlagering op Slavonisch eiken. A must try! |
BIO

		
Malbec/Syrah

Gaia

Mendoza | Bousquet | in 2014 verkozen tot rode wijn
van het jaar door het wijnblad proefschrift/Gault Millau.
Stevige jongen. Zwarte bessen, pruimen en ander
donker fruit, viooltjes. Zeer lange afdronk. | BIO

Carmenère

Koyle Royale

Chili | Voor de liefhebbers van het zwaardere werk | Deze
Chileense druif is verwant aan de Merlot | Toch heeft
deze krachtpatser voldoende fruit en zuren om de wijn
spannend te houden. | BIO
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Bubbels
Xarel-lo/Parellada

Cava

Mont Marcal Extremarium | Penedes | 90+ Parker
punten! Droog verleidelijk. Een prima alternatief voor
Champagne. Druiven: Xarel-lo, Parellada en op hout
vergiste Chardonnay.

Chardonnay

Champagne

half
		heel
Vve Fourny & Fils | Alleen bij insiders bekend
champagne huis van de familie Fourny (5de generatie
sinds 1856) in het hart van de Côtes de Blancs. Premier
Cru, Blanc de Blancs. Zero dosage (strak droog).
Harmonieus, tonen van citrusvruchten, prachtig fruit,
fijne balans en extreem fijne belletjes. Verwen jezelf
maar eens. | BIO
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Riesling

Wit

Weingut Lorenz		

Nahe, Duitsland | Lorenz | ‘Paradies’ - perfect huwelijk
van limoen en appel, met die typisch Duitse mineraliteit
- helder als een bergbeekje.

Albariño

Albanta 		

Rias Baixas | Noord - West Spanje de bakermat van de
mooiste albariño wijnen. Koelte, frisheid en levendigheid,
een aanrader.

Chardonnay

Wakefield		

Clare Valley, Australië | Wakefield | Cool climate
Chardonnay from down under – laat ze maar schuiven
bij Wakefield.

Verdejo

José Pariente		

Rueda |Dochter Martina is de ongekroonde koningin van
dit Spaanse wijngebied | Verfijnde aroma’s van wit fruit,
citrus, passievrucht en venkel | Inmiddels hoort Rueda
bij de allerbeste witte wijnen van de wereld.

Garganega

San Vincenzo		

Piemonte | Anselmi | Anselmi wordt gezien als één van
de beste wijnmakers van Italië. Blend van Garganega,
Trebbiano en Chardonnay. Zuiver en levendig, mooi vol
met wat bitter en frisse zuren in de afdronk.

Sauvignon Blanc

Sancerre		

Vacheron |Verfijning ten top| Prachtig ragfijn zuur en
grote mineraliteit, lengte. | BIO

Chardonnay
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Chablis		
42

Jean Goulley | Slanke stijl Chablis, veel mineraliteit. De
wijn staat als een huis | fris voor Chardonnay begrippen.|
BIO

Chardonnay

Meursault		
70

Bourgogne | Roche de Bellene | Wat valt hier nog over
te vertellen. Proeven zou ik zo zeggen. Voor de echte
liefhebber. | BIO

Rood
Pinot Noir

Talinay 		

Chili | Door de unieke ligging en de samenstelling van de
bodem bijna Europees | ”Koele” stijl Pinot Noir.

Gamay

Richard Rottiers 		

Moulin à Vent, Beaujolais | Cru du Beaujolais, biodynamische magie van Richard Rottiers, frisheid en
diepgang – is dit rode Bourgogne?

Sangiovese

Dal Cero 		

Toscane | Product van de familie Dal Cero. In de buurt van
Cortona wordt hier op de manier van een Chianti Classico
een elegante maar toch ook een wijn met veel structuur
gemaakt. Moderne aanpak uit een klassiek gebied.

Barbera

La Gena		

La Gironda -Piemonte | Dè druif in opkomst in Piemonte
| In plaats van de harde en wat nukkige Nebbiolo druif
vinden we hier souplesse, rood fruit en minder harde
tannines.

Zinfandel

Clarkson		

Californië | Grayson Cellars | Zinfandel (in Europa
:primitivo) komt veel voor in Californië. Donkerrood fruitbramen! Pepertje en vanille.

Merlot

Haut Grelot Côteaux de Methez

Blaye | Bordeaux | Kersen, gedroogde pruimen, rode
bietjes, romig sap – 100% merlot, een kleine Pétrus.

Tempranillo
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Zinio		
35

Rioja | Bodegas Patrocinio | Rioja nieuwe stijl: veel donker
fruit, intens en geen “houtbak”, miniem vanille toontje.

Corvina

Amarone		
65

Veneto | Villalta |Amarone heeft een grote reputatie. Wordt
niet altijd waar gemaakt. Vaak “teveel van het goede”. Hier
niet. Prima verteerbare wijn.

Grenache

Chateauneuf du Pape

Rhone | Paul Jaboulet |Bio-dynamisch. Jaboulet is na een
wat mindere periode weer helemaal back-in-town.
De mooiste rode wijn op de kaart?

70

Dessertwijn
Muscat

Beaumes de Venise		

Rhône | Pesquié | Als een tuin in de Provence in het
voorjaar – zo’n elegante Muscat proef je zelden.

Sauternes

6

Haut-Bergeron		7

Bordeaux | L’ilot de Haut-Bergeron | Pure nectar – van
een piepklein wijngaardje in het
riviertje de Ciron.

Moscatel

De Setúbal		

Portugal | beroemde versterkte dessertwijn | jarenlang
(onterecht trouwens) uit de gratie maar we willen er
toch een lans voor breken |17.5%| past bij chocolade/
caramel-achtige desserts.

Pedro Ximénez

PX		

Sherry |Zuleta| Perfect bij oude kazen, blauwschimmel,
chocolade en andere heftige desserts. Let ook vooral op
de perfecte zoet/zuur balans.

Touriga Francesa

Pink Port		

Douro | Croft| Rosé Port, waarom niet? Een ontdekking
van het Porthuis Croft. Verleidelijk en speelse Port met
in de geur en smaak bessen, kersen, framboos, bloesem,
honing en grapefruit.

Touriga Nacional

LBV 2010		

Douro | Quinta da Romaniera
Diep van kleur. Barstens vol donker fruit. Perfect bij
pittige kazen.

Touriga Francesa

10y tawny 		

Douro | Taylor `s port |Befaamd Port huis. Lichtrood met
oranje reflecties. Notig verfijnd, iets van gedroogd fruit.
Fluwelig zacht. Indrukken van caramel en toffee, lange
zoete afdronk.
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