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Champagne
Per

Champagne Brut Premier
Louis Roederer
Absolute top Champagne met elegante, fijne mousse;

fles

€ 78.00

mooie, droge en langdurende smaak impressie, gevolgd
door een vem.rkkelijke afdronk. Een belevenis!

Moussercnd Fl/ijn
€ 29.s0

Prosecco - Gran Cuvée
Cinzano - Italië
Een aromatische, droge Prosecco gemaakt van witte
muscat druiven. De Prosecco is ffis met een volle,
fruitige neus met een herkenbare appel geur.
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Iítitte huiswijnen
per

Moreau Chardonnay
J. Moreau & Fils
Lekker met vele gerechten, alle soorten vis en
kipgerechten.Ook een heerhjke, imemende wijn

glas perfles

€4-25 € 18.50

om zomaar een glas te drinken.

Liebfraumilch QbA - Rhein
Sankt Kilian, Duitsland

€

4-00

€ 17.s0

€

4.00

€ 19.50

€

4.2s € 18.s0

Liebfraumilch is de overbekende wijn uit het gebied
van de Rijn. Het is een evenwichtige, milde wijn
voor de lieíhebber van een wat zoetere wijn.

Carte Noire Rosé - Cótes de Provence
Les Maïtres Vignerons
Fantastische Rosé, geurend naar bloemen en klein rood
fruit. Lekker droog, verkwikkend en fruitig. Perfect
aperitief, maar combineert bij vele gerechten.

Rode huiswijn

_
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!loreau Ilerlot Cabernet-Sauvignon
Bourgogne - J. Moreau & Fils
Het zachte van de Merlot druif en het krachtige, van de
Cabemetdruif geeft een soepele, fiuitige en volle wijn.

lltitte wijnen

Perfles

Bourgogne

Pouilly-Fuissé
Joseph Drouhin - Bourgogne
Mooie Bourgogne met een neus van fruit en noten en een
delicate hint van vanille. Een elegante wijn met een
spoortje amandel en een mooie 'vettige' structuur.

€ 39.50

Elws
Cuvée Trimbach
F.E. Trimbach - Elzas
De basiswijn van dit tophuis. Tóch tlpisch Trimbach:
mooi droog, zuiver, bioemig en fruitig. Een vemrkkelijk
aperitiefl Duidelijk een met zoÍg gemaakte wijn.

€ 23.50

Loire
Sancerre Blanc 'La Croix du Roy'
Lucien Crochet - Loire
Stuivende geur, florale, fruitige impressies. Sappig van
smaak, met hjne zuren en een klein bittertje. Bij
gepocheerde vis in beurre-blancsaus en visterrine.

€ 37-50

Pouilly Fumé 'Les Charmes'
Chatelain - Loire

€ 37.50

Het is een kruidige, geparfumeerde wijn, die zijn
'ruutsteen'smaak kij gt door de 4ipische bodemgesteldheid.
Een ingetogen parfum met fruit en specerden.

Zuid-Áfrika
€ 2s.s0

Chardonnay Unwooded - Neetblingshof

/

Stellenbosch - Zuid-AÍrita
Een gastronomische wijn die breed rnzetbaar is bij veel
gerechten. mooie combinatie met salades met gevogelte

of

kalfsvlees, maar ook lekker met gebakken en gestoomde vis.

Dessertwijn
Muscat de Rivesaltes Cuvée Prestige
Languedoc - Frankrijk
Muscat de Rivesaltes is amberkleurig en smaakt als
gedroogde rozijnen en geroosterde amandelen.

per
€

glas perfles

6-00

€ 29.s0

Rode wijnen

per

Bordeaux
Chateau Durand-Moreau
Saint Emillion -Bordeaux - Frankriik
Dieprood van kleur met aroma's van hout, kruiden en
specerijen. In de smaak elegant, krachtig en toch soepel.
De afdront is vol en stevig met lengte.

fies

€ 27.50

Bourgogne

Fleurie - Cru de Beaujolais
Joseph Drouhin - Bourgogne
De wijn heeft een ingetogen parfum van bloemen,
zoals irissen. In de smaak treft men bessen aan
waamade afdronk zacht en soepel is.

€ 27.50

Frankrijk
Merlot - Croix d'Or
Vin de Pays d'Oc - Frankriik

€

19.50

Pittige, karakteristieke Merlot. Uitnodigende neus,
aantrekkelijk en stoer. In de mond vol, krachtig,
veel fruit en sappig- Tikie boers. Goed gemaakt.
Oostenrijk

larkowitsch Pinot Noir
Carnuntum - Oostenrijk
Ideaal bij stevige, kruidige vleesgerechten.
De wijn heeft een lange afdronk.

€ 32.s0

Spanje
Rio ja Reserva

€ 29.50

Herederos del Marqués de Riscal - Spanje
Intense volle rode kleur, een geconcentreerde
geur met lichte vanille-tonen.Rijke, volle smaak
met een lange afdronk lekker by eendgerecht.

Zuid-Afrika

.,".V

Cabernet Sauvignon/Merlot
Neetlhingshof - Stellenbosch - Zuid-Afrika
Deze wijn is vol van smaak, met rijpe lruittonen
en zachte tannines. Een stevige maar soepele afdronk.
Een goede wijn voor bij rood vleesgerechten en lamsvlees.

€ 25.s0

