Dessertwijnen
Poças Ruby Port
Douro, Portugal
De Ruby port van Poças heeft een rijpingstijd van 3 jaar op houten vaten. De
Ruby wordt gebotteld en is direct op dronk.
Glas 3,75

Poças
Een oer-Portugees porthuis uit 1918. Het
bedrijf is als een van de weinige al sinds
generaties eigendom van één en dezelfde
Portugese familie. De uitstekende ligging
van de wijngaarden en het rijpen van de
wijn op houten vaten in de kelders van
Vila Nova de Gaia zorgen voor portwijnen
met een hoge kwaliteit en reputatie. De
portwijnen zijn beroemd om de prettige,
elegante en licht droge smaak. Een brede
range portwijnen ontwikkeld door een
familie met al 100 jaar ervaring.

Gérard Bertrand
Wijnhuis Gérard Bertrand is de eigenaar en naamgever van het
toonaangevende wijnbedrijf in het zuiden van Frankrijk. Met 25 jaar
toewijding en aandacht voor wijnstokken en een constante zoektocht
naar perfectie biedt Gérard Bertrand zowel toegankelijke als premium
wijnen. Dit wijnhuis is stap voor stap in overgang naar biologische en
biodynamische wijnbouw, waarbij het tijdstip van snoeien, bemesten en
oogsten worden bepaald door de stand van zon en maan. Het wijnhuis is
beroemd om haar verschillende terroirs en druivensoorten waar de
druiven met zorg uitgezocht en verwerkt worden tot elegante en fruitige
wijnen.
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Piper Heidsieck Cuvée Brut

Roquende Sweet White

Roquende Cabernet Sauvignon

Champagne, Frankrijk

Vin de France, Frankrijk

Vin de France, Frankrijk

Piper-Heidsieck gebruikt veel Pinot Noir in hun cuvée. Dat geeft de wijn meer
body. Fonkelende, parelwitte kleur met een ﬁjne mousse. Het is een geurdoosje
met citrus, appeltjes en meloen met tonen van brioche.

Frisse halfzoete witte wijn met tonen van grapefruit en rijpe ananas. Zacht en
sappig van smaak.

Mooie, fruitige Cabernet Sauvignon, gemaakt van druiven uit het zonnige
Zuid-Frankrijk. De bijzondere bodem zorgt voor pure fruitaroma’s en zachte
tannines.

Fles 74,50

Glas 3,95

Glas 3,95

Vallformosa Cava Classic Brut

Roquende Chardonnay

Urmeneta Merlot

Penedès, Spanje

Vin de France, Frankrijk

Central Valley, Chili

Sprankelende Cava met ﬁjne, zachte bubbels. Aromatisch en verfrissend, met
aroma’s van groene appel, citrus, verse kruiden en bloesem. De afdronk is
friszuur en fruitig. Heerlijk als aperitief.

Sappige, fruitige Chardonnay. De Zuid-Franse zon zorgt voor door en door rijpe
druiven en een exotisch karakter van de wijn. Gemaakt zonder houtrijping, dus
boordevol tropisch fruit.

Frisse, fruitige wijn met aroma's van aardbei en zwarte bessen die perfect
samensmelten met subtiele hints van vanille en chocola.

Fles 24,50

Glas 3,95

Fles 22,50

Vallformosa
Met meer dan 150 jaar aan ervaring
maakt Vallformosa Cava van de beste
kwaliteit. De oorsprong van het huis ligt in
de Vilobí del Penedès, waar ze met
respect voor het land en klassiek
vakmanschap de Classic Cava
ontwikkelen. Het merk heeft een sterke
personaliteit en staat voor minder serieus,
minder regels en des te meer plezier. Het
#bebubble moment brengt plezier en
geluk, het is brutaal en maakt van elke
dag en elk moment een feest.

Rosé
Roquende Rosé
Vin de France, Frankrijk
Deze Grenache Rosé komt uit het zonnige zuiden van Frankrijk. Warme dagen en
koele nachten zorgen voor complexe aroma’s, sappig fruit en opwekkende zuren.
Glas 3,95

Fles 18,50

Fles 18,50

Fles 18,50

La Campagne Sauvignon Blanc

Bodegas Artero Crianza

Pays d'Oc, Frankrijk

Castilla la Mancha, Spanje

Deze Sauvignon Blanc is puur sap, met opwekkende aroma’s van ananas, lychee
en mango, verpakt in sappige zuren.

Intense, volle wijn van Tempranillo en een vleugje Merlot. De wijn rijpt zes
maanden lang op Amerikaans en Frans eikenhout. Dit maakt hem zijdezacht
en geeft hem subtiele vanille-aroma’s.

Fles 19,50

Fles 23,50

Pasqua Le Collezioni Pinot Grigio

Viña Laroche Cabernet Sauvignon

Veneto, Italië

Maipo Valley, Chili

Deze droge, licht fruitige wijn is levendig en verfrissend.

Een robijnrode wijn met verleidelijke aroma's van rijp, donkerrood en paars
fruit. Een volle, rijke wijn die zacht en rond overkomt.

Fles 20,50

Fles 25,50

Domaines Schlumberger Les Princes Abbés Pinot Gris

Gérard Bertrand Réserve Spéciale Pinot Noir

Elzas, Frankrijk

Pays d'Oc, Frankrijk

De wijn geeft mooi weer wat er met Pinot Gris kan: rijp fruit, en tegelijkertijd ook
een goede balans met frisse zuren.

Van de Bourgogne-druif werd een mooie mediterrane versie gecreëerd,
enerzijds met rijp rood plus zwart fruit, anderzijds met kruidige houttonen en
specerijen.

Fles 26,50

Fles 26,50

Fles 18,50
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