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Bubbels door Valerie 
1 552 00 Cava Pupitre € 8.95  

 
 

Druiven: Xarel-lo, Parellada 
Aroma's van appel cirtus, pompelmoes en wit steenfruit. 
In de mond fijne pareling, goede balans tussen fruit en zuren. 

2 550 00 Cava Giro Ribot € 10.80  
Druiven: Macabeo, Xarel-lo, Parellada 
Aroma's van citrus, appel,  bloemen, amandel  en getoast. 
In de mond hebben we een fijne prikkeling, een lichte structuur en een verfrissende zuurtje. 
3 550 03 Cava Giro Ribot Rosé € 10.80  

Druiven: Trepat, Pinot Noir 
Aroma's van bloemen, rozen, framboos, bes, aardbei. 
In de mond fruitig karakter met goed ondersteunde zuren en een bittertje van roze 
pompelmoes. 

4 551 01 Prosecco Vigna Bianca € 13.55  

Druiven: Glera 
Aroma's van bloesem, appel, citrus, witte perzik. 
In de mond is deze Prosecco in balans een mooi zuurtje en goede afdronk. 

5 553 00 Monte Tondo Soave € 15.21  

Druiven: Garganega 
Aroma's van bloesem, appel, citrus, wit steenfruit, pompelmoes. 
In de mond aangename Spumante evenwichtig, fris zuurtje, vleugje brioche in de afdronk. 

6 555 01 Cremant de Jura Brut € 17.29  

Druiven: Chardonnay, Savagnin, Pinot Noir, Poulsard,Trousseau 
Aroma’s van witte bloemen, haagdoorn, framboos, brioche, groene amandel. 
In de mond krijgen we een zeer fijne crémant fruit mooi verweven met frisse zuren en brioche 
en amandel in de afdronk. 
7 555 02 Cremant de Jura Coeur de Chardonnay € 23.69  

Druiven: Chardonnay 
Aroma's van rozen, zachte appel, witte en gele perzik, brioche, amandel, noten. 
In de mond zeer fijne pareling, rijke volle smaak de  getoaste geuren komen terug. Heel lange 
afdronk, kan best tussen Champagnes staan. 

8 564 00 Champagne Trichet Authentique 1°Cru € 30.36  

Druiven: Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay 
Aroma’s van geel fruit, citrus, hazelnoot en groene toetsen. In de mond een ronde en frisse 
Champagne met toetsen van kruiden en lichte toets van peper. 

9 565 00 Champagne Trichet Caractère 1°Cru € 31.96  
Druiven: Pinot Meunier, Pinot Noir 
Aroma’s van wit fruit, tabak, viooltjes, bergamot en brioche. In de mond smaken van geel fruit, 
perzik, mango en een toets van vanille. Het is een frisse, genereuze en elegante Champagne. 
10 566 00 Champagne Trichet Puissance Grand Cru € 38.37  

Druiven: Pinot Noir 
Aroma’s van granny smith appel, peer, kruidnagel, tabak en vanille. In de mond krijgen we 
fruitsmaken van gestoofd fruit, kweepeer en een lange, diepe en aangename afdronk. 
11 567 00 Champagne Trichet Exception 1°Cru 2014 € 47.62  

Druiven: Chardonnay 
Aroma’s van appel, abrikoos, citrus, pompelmoes, amandel, vanille, roostergeur en hout. In de 
mond een romige structuur met een citruszuurtje en een lange expressieve afdronk. 

 

 



3 

Witte Wijnen Frans door Suzy
12 441 15 Chât Les Fontenelles blanc élevé en fut de chêne € 6.94 

Druiven: Sauvignon blanc 
Aroma’s van citrus, appel, witte bloemen, karamel, vanille en hout. 
In de mond een ronde wijn met evenwicht fruit en zuren, een karameltoets van het hout in de 
afdronk. 

13 417.17 St Martin des Champs Hermitage blanc € 9.84 
Druiven: Chardonnay en Viognier 
Aroma’s van appel, exotisch fruit, witte bloemen, vanille en hout. In de mond een aangename 
wijn met de volle toets van de Chardonnay en de frisse en fruitige toets van de Viognier. 
14 358 19 Cheverny € 11.69 

Druiven: Sauvignon 
Aroma’s van buxus, varen, citroen, pompelmoes en passievrucht. In de mond een frisse, 
aangename wijn met een bittertje in de afdronk. 
15 356 19 Sancerre € 19.19 

Druiven: Sauvignon 
Aroma’s van bloemen, citrusfruit, buxus en varen. In de mond een frisse wijn met een 
citruszuurtje en groene toets. 

16 357 18 Pouilly Fumé € 17.84 

Druiven: Sauvignon 
Aroma’s van bloemen, limoen en mineralen. In de mond een frisse wijn met mineralige toets en 
zuurtje in de afdronk. 

17 440 17 Chât Les Fontenelles Moelleux € 5.89 

Druiven: Sémillon en Sauvignon Gris 
Aroma's van tropisch fruit, ananas, meloen, perzik en abrikoos. In de mond een volle, frisse, 
fruitige wijn met een zoete toets. 

Rode Wijnen Frans door Walter H 
18 330 17 La Suzienne Mistralou € 7.20 

Druiven: Grenache, Syrah en Carignan 
Aroma’s van rood en zwart fruit, en lichte kruiden. In de mond een aangename volle wijn met 
kruidige toets. 

19 335 17 Côte du Rhône Villages € 9.07 
Druiven: Syrah, Grenache 
Aroma’s van rijp rood fruit, pruimen, kruiden en peper. In de mond een volle fruitige wijn met 
kruidige afdronk. 

20 336 16 Côte du Rhône La Grise € 10.32 

Druiven: Grenache, Syrah 
Aroma’s van rijp rood en zwart fruit, tijm, laurier, sousbois, hout en vanille. In de mond een 
evenwichtige volle en zachte wijn. 
21 442 15 Chât Les Fontenelles rouge élevé en fut de chêne € 6.97 

Druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot 
Aroma’s van cassis, bramen, pruimen, peper, vanille en hout. In de mond een kruidige, wijn 
ondersteund door tannines. 
22 418.16 St Martin des Champs Hermitage rouge € 9.84 

Druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot 
Aroma’s van rode bes, kers, violet, mokka, vanille en hout. In de mond een volle, rijke wijn met 
fruitige aanzet, met daarna een kruidige toets en een vleugje vanille en hout. 

23 104 16 Château Rénard Fronsac € 11.35 

Druiven: Merlot 
Aroma's van zwarte kersen, pruim, violet, peper. In de mond volle wijn met verweven fruit en 
tannines. 
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Cahors en Madiran door Valerie 
24 362 17 Haut Montplaisir tradition € 9.50 

Druiven: Malbec 
Aroma's van zwarte bes, rijp zwart fruit, hazelnoten en peper. Sappig en knapperig in de mond, 
dankzij een frisse zuurtje en goed geïntegreerde tannines. 

25 363 15 Haut Montplaisir Prestige € 13.23 

Druiven: Malbec 
Aroma’s van violet, pruim, bramen, cassis, myrtilles, chocolade, koffie, vanille, hout en drop. 
In de mond een heel krachtige, stevige wijn met kruiden, en roostergeuren en peperige 
afdronk. 
26 365 16 Pacherenc Odé d’Aydie blanc € 11.28 

Druiven: Petit Manseng, Gros Manseng 
Aroma's van citrus, pompelmoes, honing, vanille, hout. In de mond volle complexe wijn met 
versmolten fruit en hout. 
27 366 16 Madiran Odé d’Aydie rouge € 11.28 

Druiven: Tannat 
Aroma's van myrtille, bramen, peper, vanille, hout. In de mond is het fruit goed ondersteund 
met stevige tannines lange kruidige afdronk. lekkere complexe wijn. 

28 367 17 Madiran Château d’Aydie € 17.32 

Druiven: Tannat 
Aroma’s van zwart fruit, hout, koffie, vanille en hout. In de mond een krachtige wijn met veel 
body en fijne structuur. 

Portugal door Silke 
29 490 19 Portal d’Azenha branco € 7.74 

Druiven: Vionsinho, Arinto, Gouveio 
Aroma’s van bloemen, peer, appel, perzik, citrus, passievrucht en mango. In de mond een frisse, 
fruitige wijn met lange kruidige afdronk. 

30 493 17 Portal d’Azenha branco reserva € 13.34 

Druiven: Gouveio, Arinto, Viosinho 
Aroma's van exotisch en tropisch fruit, waarbij mango en papaya opvallen, citrus, vleugje vanille 
en florale tinten. In de mond een frisse fruitige wijn, met lange afdronk. 

31 490.14 Portal d’Azenha branco gran reserva € 17.43 
Druiven: Arinto, Rabigato 
Aroma's van wit steenfruit, noten, hout, ondersteund door mineraliteiten en subtiele noties van 
vanille en hout. In de mond een fruitige smaak, opmerkzaam volume in de mond, elegant, lange 
afdronk. 

32 492 19 Portal d’Azenha rosado € 7.74 

Druiven: Tinta Roriz, Touriga Nacional, Touriga Franca 
Intens rode vruchten, overwegend zeer rijpe kersen, kruisbessen en frambozen. Nuances van 
aardbeien, cassis en gember. 

33 491 15 Portal d’Azenha tinto € 7.74 

Druiven: Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz. 
Aroma’s van pruim, kers, vanille, hout en kruiden. In de mond een evenwichtige wijn met 
fruitige en kruidige afdronk. 

34 494 14 Portal d’Azenha tinto reserva € 13.34 

Druiven: Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz. 
Aroma's van bosvruchten, subtiele rode jam met geroosterde tonen, hout en chocolade 
In de mond rijp, jammy fruit met een goed gebalanceerde en gestructureerde afdronk. 

35 491 13 Portal d’Azenha tinto gran reserva € 26.32 

Druiven: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz 
Aroma’s van rijpe bosvruchten, subtiele rokerige toets, chocolade, vanille en hout. In de mond 
een rijke complexe wijn met toets van rijpe bosvruchten, chocolade toets en hout. 
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Spanje door Yannick 
36 633.18 Latido de Sara Blanca € 6.25  

Druiven: Garnacha blanca 
Aroma’s van bloesem, golden appel, peer, wit steenfruit en peper. In de mond versmelten de 
zuren met het witte fruit, een vleugje peper en zacht bittertje. 

37 620 19 Carramimbre Verdejo € 8.25  

Druiven: Verdejo 
Aroma’s van buxus, varen, granny smith, pompelmoes en passievrucht.  In de mond een 
evenwichtigheid tussen fruit, zuren en bittertje. 

38 636 19 Pago de Valedoneje Godello € 13.68  

Druiven: Godello 
Aroma’s van roos, perzik, ananas en mineralen. In de mond een volle lekker wijn met fijne 
mineralen en zuren. 

39 637.19 Tierra Blanca € 12.25  

Druiven: Viura, Malvasia, Garnacha blanca 
Aroma’s van fruit, citrus, vanille, perzik, appel, peer en hout. In de mond een kruidige wijn met 
frisse zuren en doorweven geel fruit en hout met volle lange afdronk. 
40 630.15 Cifras Blanca € 17.59  

Druiven: Garnacha blanca 
Aroma’s van bloemen, appel, limoen, abrikoos, karamel, hout en blonde tabak. In de mond een 
volle wijn met fijn zuurtje en een kruidige afdronk met verweven hout. 
41 638 17 Latido Crianza € 8.35  

Druiven: Tempranillo, Garnacha 
Aroma’s van violet, kers, pruim, peper, kruidnagel, vanille, vleugje hout en tabak. In de mond 
een wijn met fruit en kruiden, aanwezige zuren en tannines. 

42 621 19 Carramimbre Roble € 9.40  

Druiven: Tempranillo, Cabernet Sauvignon 
Aroma’s van violet, rode vruchten, groene paprika, peper, laurier, munt, vanille en hout. In de 
mond een complexe wijn met fruit en hout verweven en kruidige afdronk. 

43 639 17 Pago de Valedoneje Roble € 10.73  

Druiven: Mencia 
Aroma’s van violet, rode kers, rode bes, cassis, pruim, kruiden, laurier en peper.  
In de mond een mondvullende wijn met sappige en kruidige, peperige afdronk met fijn zuurtje. 

44 637 17 Tierra Crianza € 14.73  
Druiven: Tempranillo 
Aroma's van bramen, kersen, hout, vanille peper, leder, drop. In de mond is het fruit, hout 
zuren en tannines mooi verweven. Stevige wijn met een kruidige houttoets. 

45 632.16 Cifras Tinto € 17.59  
Druiven: Garnacha 
Aroma’s van bessen, kersen, hout, gerookt, vanille, peper en kruidnagel.  
In de mond een krachtige, mondvullende wijn met fijne structuur, stevige tannines en hout. 

46 622 17 Carramimbre Crianza € 15.50  

Druiven: Tempranillo, Cabernet Sauvignon 
Aroma’s van zwarte kers, pruim, braam, vanille, hout, peper, rozemarijn en laurier. Een 
krachtige wijn met fruit, kruiden en tannines verweven en lange afdronk. 
47 623 14 Carramimbre Reserva € 23.31  

Druiven: Tempranillo, Cabernet Sauvignon 
Aroma’s van zwarte kers, pruim, braam, vanille, hout, peper, gerookt, vijgen, leder en noten.  
Een krachtige wijn met fruit, kruiden en tannines verweven. In de afdronk een gerookte en 
ledere toets. 
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Italië door Martha en Kristof 
48 467 17 Soave Classico € 11.37  

Druiven: Garganega 
Aroma's van bloesem, peer, zachte appel, witte perzik en kruisbes. In de mond een wijn met fris 
pittig zuurtje en mineralige afdronk. 

49 693 18 Corvina € 7.90  

Druiven: Corvina 
Aroma’s van roos, bes, kers, chocolade en vleugje peper. In de mond een zachte wijn met 
fluwelige tannines en licht kruidige afdronk. 

50 468 18 Valpollicella Superiore San Pietro € 12.20  
Druiven: Corvina, Rondinella, Molinara 
Aroma’s van violet, roos, zwarte en rode kersen en fijne kruiden. In de mond een zachte, fijne 
volle wijn met soepele kruidige afdronk. 

51 765 16 Campo Grande Valpollicella Ripasso € 19.14  
Druiven: Covina, Rondinella 
Aroma’s krieken, kers, blauwe vruchten, kruiden, vanille en hout. In de mond een frisse, fruitige 
wijn met mooi verweven zuren en tannines. 
52 469 14 Amarone € 39.83  

Druiven: Corvina, Rondinella 
Aroma's van rozen, kersen, pruim, amandel, hazelnoten, kaneel, teer, tabak. In de mond zeer 
fijne wijn met verweven fruit, hout en elegante kruidige tannines. 
53  762 18 Ancilla Trebbiano d’Abruzzo € 9.50  

Druiven: Trebbiano 
Aroma’s van bloesem, peer, appel en mineralen. In de mond een fruitige en zachte wijn. 

54 453 17 Guardiani di Aralto Grillo € 15.90  

Druiven: Grillo 
Aroma’s van bloemen, peer, appel, witte perzik, exotisch fruit, gerookt, vanille en hout. In de 
mond een weelderige wijn met een vleugje vanille en hout en een lange mineralige afdronk. 
55 763 18  Pecorino Aries € 17.11  

Druiven: Pecorino 
Aroma’s van kamille, perzik, citrus, mineralen, noten, gember, peper en rozemarijn. 
In de mond een fris zuurtje, mondvullende en evenwichtige wijn met krachtige en kruidige 
afdronk en een toets van citrus. 

56  646.18 Bardolino Chiaretto Rosato € 9.59  

Druiven: Corvina, Rondinella, Molinara 
Deze licht roze roséwijn heeft frisse geuren van rozen, framboos en kers. De smaak is uiterst 
gebalanceerd, lekker zacht, elegante en kruidige afdronk. 

57 647 18 Ancilla Montepulciano € 9.50  
Druiven: Montepulciano 
Aroma’s van rood steenfruit, kersen, pruim. In de mond een heel evenwichtige wijn met een 
vleugje peper. 
58 771 18 Chianti € 9.73  

Druiven: Sangiovese, Canaiolo, Colorino 
Aroma’s rode bes, kers, peper, kruidnagel en laurier. In de mond aangename rode wijn met 
zachte tannines. 
59 683 18 Barbera d’Alba Contessa Rosalia € 16.70  

Druiven: Barbera 
Aroma's van rood fruit, framboos, kruiden, hout. In de mond aangename droge volle wijn. 
60  464 17 San Giovanni Salento Primitivo € 13.70  

Druiven: Primitivo 
Aroma’s van violet, kers, braam, pruim, peper, kaneel en chocolade. In de mond een fris zuurtje 
met mondvullende en evenwichtige chocoladetannines. 
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61 648 16 Divus Montepulciano € 15.53  

Druiven: Montepulciano 
Aroma’s van rood fruit, bessen, kersen en rozenbottel, hout. In de mond een sappige wijn met 
droge tannines, zuurtjes en aardse toets. 

62 459 16 Guardiani di Ceppineri Riserva € 15.90  
Druiven: Nero d’Avola 
Aroma’s van intens naar zwartfruit en viooltjes. In de mond heerlijk zacht, aromatisch en 
elegant, met mooie zuren presenterende wijn. 

63 773 15 Blend 2 Super Tuscan € 19.69  
Druiven: Sangiovese, Colorino, Malvasia nero 
Aroma's van intens rood en zwart fruit, bessen, bosvruchten, kruiden, vanille en hout. In de 
mond een intense wijn met smaken van fruit, kruiden en hout. 

 

Duitsland en Oostenrijk door Mie-Jée 
64 390 18 Jungling Riesling Trocken € 12.47  
Druiven: Riesling 
Aroma’s van bloemen, appel, perzik en honing en mineralen. In de mond overheersen de 
mineralen, licht petroleum en een lange volle afdronk. 
65 391 16 Jungling Salamandus € 15.53  

Druiven: Riesling 
Aroma’s van appel, citrus, sinaasappel, perzik, stekelbes, roos en mineralen.  
In de mond een wijn met frisse zuren en minerale, lange afdronk. 
66 388 18 Steinschaden Riesling Selektion € 9.73  

Druiven: Riesling 
Aroma’s van bloesem, stekelbes, pompelmoes, exotisch fruit en mineralen. In de mond een 
fruitige wijn verweven met mineralen en bittertje in de afdronk. 

67 389 17 Steinschaden Riesling Riede Stein € 16.77  

Druiven: Riesling 
Aroma’s van lindebloesem, kweepeer, appel, gele perzik en petroleum. In de mond een fris 
zuurtje met veel mineralen en lange afdronk. 

68 375 15 Giefing Zweigelt Umriss € 12.10  

Druiven: Zweigelt 
Aroma’s van roos, rode bes, peper, kruidnagel en munt. In de mond een fruitige wijn met 
kruidige afdronk en stevige tannines. 

69 376 15 Giefing Zweigelt Reserve € 18.14  
Druiven: Zweigelt 
Aroma’s van violet, kers, braam, pruim, blonde tabak, peper, eik en chocolade, vanille. In de 
mond een wijn met verweven fruit en zuurtje met zachte tannines en hout in de afdronk. 

70 377 15 Giefing Blaufrankisch Guter Roter € 21.88  

Druiven: Blaufrankisch  
Aroma’s van violet, pruimen, kers, braam, cassis, peper, vanille en hout en sousbois. In de mond 
stevige wijn in balans met zuurtje en tannines. 

71 378 15 Giefing Blaufrankisch reserve € 33.26  

Druiven: Blaufrankisch 
Aroma's van rode en zwarte kersen, pruim, zwarte peper, kruidnagel, vanille, hout, karamel. 
In de mond volle krachtige eetwijn het fruit is geïntegreerd met de tannines, deze zijn kruidig 
en verweven met het cederhout. 
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Zuid-Afrika en Argentinië door Jochem 
72 530 19 Alvis Drift Chenin 221  € 9.87  

Druiven: Chenin Blanc  
Aroma's van perzik en nectarine, appel en vanille. Elegant en romig in de mond met een lange, 
frisse afdronk. 

73 536 17 Bartinney Chardonnay € 20.51  

Druiven: Chardonnay 
Aroma’s van abrikozen, ananas, peer, citrus, vanille en hout. In de mond een romige wijn met 
fruitige toetsen, met een mineralige aciditeit en een romige afdronk. 

74 546 16 Remhoogte Chronicle € 14.67  
Druiven: Merlot, Shiraz, Cabernet Sauvignon, Pinotage 
Aroma’s van bramen, kersen, bessen, koffie, chocolade en hout. In de mond een volle wijn met 
een aangename, complexe en zeer lange afdronk. 

75 547 16 Vuurberg € 22.41  
Druiven: Petit Verdot, Cabernet Sauvignon, Merlot 
Aroma’s van zwart fruit, peper, paprika, vanille, hout en peper. In de mond een volle smaak en 
een kruidige afdronk. 
76 548 14 Constantia Glen Five € 31.57  

Druiven: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Petit Verdot 
Aroma’s van zwarte bessen, peper, munt, eucalyptus en groene paprika. In de mond een 
krachtige wijn met volle smaak en lange afdronk. 
77 014 16 Septima Obra Chardonnay € 13.87  

Druiven: Chardonnay 
Aroma's van rijp fruit, perzik, citrus, honing, amandel, hout, koffie, brioche. In de mond strakke 
wijn met toets van geroosterde amandel. 

78 015 18 Septima Sauvignon € 10.32  

Druiven: Sauvignon 
Aroma's van citrus, limoen, pompelmoes, groene appel, passievrucht, lychée, kruiden. 
In de mond frisse complexe wijn met een lange citrus afdronk. 

79 016 16 Septima Malbec  € 10.32  

Druiven: Malbec 
Aroma's van pruim, blauwe bessen, moerbei, vijgen, munt, vanille en vleugje hout. In de mond 
zachte volle wijn, hout en fruit zijn mooi verweven. Delicate afdronk van het blauwe fruit. 

80 017 13 Septima Cabernet Sauvignon € 13.87  

Druiven: Cabernet Sauvignon 
Complexe aroma's van cassis, zwarte bessen, kersen, nootmuskaat, rode en zwarte peper, 
vanille, hout. In de mond stevige mondvullende wijn met kruidige peperige afdronk en vleugje 
munt. 
81 018 15 Septima Gran Reserva € 23.83  

Druiven: Malbec, Cabernet Sauvignon, Tannat 
Aroma's van violet, rozen, zwarte bessen, kersen, frambozen, caramel, chocolade, vanille en 
hout. In de mond intense, krachtige wijn met zachte mondvullende, ronde tannines. Het fruit, 
de kruiden en het hout zijn mooi verweven, deze wijn heeft een lange, kruidige afdronk. 

82  019 15 Septima Lote Especial Malbec € 28.81  

Druiven: Malbec 
Aroma's van cassis, zwarte en rode bessen, violet, mineralen, geroosterd brood, munt, peper, 
chocolade, vanille en hout. In de mond is het fruit mooi verweven met het hout en kruiden. 
zachte elegante mondvullende wijn. 
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Bourgogne door Walter G 
83 200 18 Bourgogne Ravaut blanc € 14.32  

Druiven: Chardonnay 
Aroma’s van roos, appel, peer, amandel, vanille en hout. In de mond een frisse wijn met 
mineralige afdronk en houttoets. 

84 224 17 Ladoix Blanc € 25.61  

Druiven: Chardonnay 
Aroma’s van peren, appel, perzik, amandelen, vanille, hout. In de mond hebben we een frisse 
wijn met een licht grassig karakter. Het fruit is goed verweven met het hout en de mineralen. 

85 243 17 Pouilly Fuissé Les Chailloux € 23.53  

Druiven: Chardonnay 
Aroma's van rozen, appel, peer, witte perzik, mineralen, vanille, hout. In de mond mooi 
verweven fruit met fris zuurtje, niet te veel hout. Schitterende wijn bij schaaldieren. 

86 244 17 Pouilly Fuissé Vieilles Vignes € 26.73  

Druiven: Chardonnay 
Aroma's van appel, peer, perzik, brioche, mineralen, vanille, hout. In de mond rijkelijke volle 
vettige wijn, de minralen en het hout vormen een mooi geheel. 
87 250 15 Bourgogne Ravaut rouge € 12.98  

Druiven: Pinot Noir 
Aroma’s van rozen, bessen, cassis, bosaardbei, kers, citroenmelisse, kaneel, peper en hout. In 
de mond een wijn met fruitige zuren, evenwichtig en hout en tabak in de afdronk. 
88 282 16 Côte de Nuits villages € 21.88  

Druiven: Pinot Noir 
Aroma’s van cassis, roos, bramen, vanille, hout, nootmuskaat, kruidnagel. In de mond frisse 
zuren , fruit, zachte tannines en kruidigheid, verweven met hout. 

89 263 14 Ladoix La Corvée € 29.44  

Druiven: Pinot Noir 
Aroma’s van rode bes, framboos, cassis, roos , paddenstoel, vanille, hout, nootmuskaat, peper 
en laurier en drop. In de mond een fruitige, volle en evenwichtige wijn met lange afdronk en 
typisch zuurtje. 

90 257 16 Aloxe Corton € 31.91  
Druiven: Pinot Noir 
Aroma's van rozen, zwarte kers, aardbei, cassis, peper, vanille, hout. In de mond beklijft het 
fruit, fris zuurtje en stevige tannines maar niet storend. 
91 258 15 Aloxe Corton 1°Cru € 38.24  

Druiven: Pinot Noir 
Aroma's van rozen, zwarte kersen, cassis, peper, vanille, hout. In de mond stevige, krachtige 
wijn met uitgesproken tannines mooi verweven fruit en kruiden. 
92 258.16 Aloxe Corton Les Vercots € 39.49  

Druiven: Pinot Noir 
Aroma's van rozen, zwarte kersen, cassis, peper, vanille, hout. 
In de mond stevige, krachtige wijn met uitgesproken tannines mooi verweven fruit en kruiden. 

93 278 15 Vosne Romanée Ravaut € 41.18  

Druiven: Pinot Noir 
Aroma’s van roos, bes, framboos, aardbei, cassis, kers, vanille, tabak en hout. In de mond een 
evenwichtige wijn met fijn zuurtje van kersen en chocolade tannines. 
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Bordeaux door Wim 
94 083 16 Les Haldes de Luchey Blanc € 19.09  

Druiven: Sémillon, Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris 
Aroma's van acacia, veldbloemencitroen, pompelmoes, ananas, varen, exotisch fruit en hout. In 
de mond mooi verweven zuren,hout is subtiel aanwezig, krisperige afdronk. 

95 084 14 Château Luchey-Halde blanc € 27.98  

Druiven: Sémillon, Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris 
Aroma’s van buxus, taxus, passievrucht, limoen, citroen, groene appel, pompelmoes, witte 
perzikken, rozemarijn,vanille en hout. In de mond een ronde, vettige  fruitige wijn met groene 
toetsen, licht bittertje en hout in de afdronk. 
96 106 15 Les Haldes de Luchey rouge € 18.75  

Druiven: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 
Aroma’s van zwarte  bes, zwarte kers, cassis,  paprika, peper, hout en vanille. 
In de mond volle en aangename wijn met verweven fruit en zuren en lange kruidige afdronk. 
97 107 11 Château Luchey Halde rouge € 27.64  

Druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot 
Aroma’s van zwarte  bes, zwarte kers, cassis,  framboos, paprika, peper, hout en vanille. 
In de mond volle en aangename wijn met verweven fruit en zuren en lange kruidige afdronk. 

98 162 14 Château Jean Voisin St Emilion Grand Cru € 22.64  

Druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot 
Aroma’s van donkere rode vruchten, kers, bes, cassis, pruim, munt, paprika, peper , chocolade 
en gerookt.  
In de mond een stevige volle wijn met peperige afdronk met verweven chocolade tannines en 
zuren. 

99 164 15 Château Mongravey Margaux € 29.76  

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot 
Aroma’s van zwart kersen, rode kersen, munt, peper, vanille, hout  en chocolade.  
In de mond een volle, rijke wijn met een fluwelige  chocolade tannines en lange afdronk. Mooie 
volle krachtige wijn. 

100 163 14 Château Tour de Termes Saint Estèphe € 28.69  

Druiven: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot 
Aroma's van violet, rode bessen en kersen, braam, cassis, pruim, chocolade, peper, vanille hout. 
In de mond stevige robuuste wijn met mooi rijp rood fruit, peperige tannines met verweven 
zuren. Lange krachtige afdronk. 

101 176 12 Château La Bridane St Julien € 24.07  

Druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot 
Aroma’s van paprika, violet, rijp rood fruit, cassis, sousbois, zachte peper, cederhout. In de mond 
heel fijne wijn met licht scherpe tannines en evenwichtige zuren. 

102 182 15 Château Bellegrave Pauillac € 30.42  

Druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot 
Aroma’s van rood fruit, kersen, cassis, pruim,  hout, peper en paprika, chocolade en koffie.  
In de mond hebben we een rijke, mondvullende wijn met stevige, kruidige tannines en 
aangename frisheid en zeer lange afdronk. 
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