
WIT
RUNNER DUCK 4.75  24.95
Sauvignon Blanc, Zuid-Afrika
Een levendig stuivende, strogele wijn met tonen 
van vers gras en groene appel. Een hint van 
tropisch fruit in de mond en een fruitige minerale 
afdronk. Kruisbes, ananas en citrus geven hem 
een crispy en mineralige smaak. 

FELIX LORENZO   4.95  25.95
Verdejo Mania, Spanje
Deze buitengewoon elegante wijn gemaakt van 
Verdejo druiven heeft de kenmerkende stuivende 
aroma’s van tropisch fruit als ananas, banaan 
en mango. Hij smaakt naar rijpe kruisbessen 
en groene appels. Bij uitstek de ideale wijn als 
“starter”. 

VIÑA ECHEVERRIA                               5.75  29.95
Chardonnay, Chili
In de geur meloen en citrus gecompleteerd met 
mooi vanille van nieuw eiken. Voor de 
liefhebbers van volle witte wijnen een perfecte 
wijn en een juiste combinatie met pittige- en 
kruidige gerechten. 

CASTROS VALDEORRAS                              34.95
Godello, Spanje
Strogele kleur met elegante groenachtige tinten. 
Goed gestructureerd en evenwichtig, elegant in de 
mond, persistent en vol nuances - fruit, kruiden, 
koriander, venkel, mineralen met een aangenaam 
vleugje frisheid.  

STADLMANN  34.95
Grüner Veltliner, Oostenrijk
Het aangename frisse zuurtje met de levendige 
fruittonen maken deze wijn aantrekkelijk bij 
een brede waaier van gerechten. In de neus is de 
bloesemgeur, de groene appel en de witte peper 
duidelijk aanwezig. 

MAISON FORTANT                                       39.95
Viognier Reserva, Frankrijk
Dit Domaine produceert intense, volle wijnen. 
De mooie goudgele wijn van de druif Viognier 
heeft florale tonen en subtiel fruit. De wijn is rijk 
van smaak met fris exotisch fruit, perzik en een 
hint van noten. 

SUbSTANCE ‘Sb’  CHARLES SMiTH            39,95
Chardonnay, Noord-Amerika
De best beoordeelde Substance Chardonnay uit 
het wijnbouwgebied Washington. De fruitige 
componenten van het bouquet worden aangevuld 
met romige vanilletonen van de 12 maanden 
rijping op eiken, zoals garrigue, oriëntaalse 
specerijen en jeneverbes.

“bLACK LAbEL” bAbiCH WiNES                  44,95  
Sauvignon Blanc, Nieuw-Zeeland
Intens strogeel van kleur met een boeket van 
exotisch fruit zoals mango en gele perzik 
verfraaid met minerale en kruidachtige tonen. 
In de mond is het fris en mineraal, met zoete 
kruiden en een levendige zuurgraad die doet 
denken aan limoen, ceder, kiwi en mandarijn.

MENETOU SALON DOMAiNE                     54.95 
LE CLEF DU RéCiT                     
Loire, Frankrijk
Rijke klassieke Loire. Bleekgeel met licht groene 
weerkaatsing en een zeer stuivende sauvi 
non-neus. Rijk aan fruit waarbij appel, 
citrus en perzik die de boventoon voeren.

CHENIN bLANC bARREL FERMENTED       64.95
SpiOENKOp “SARAH RAAL” 
Elgin, Zuid-Afrika
Een mineralige en complexe Chenin afkomstig uit 
het wat koelere wijngebied Elgin. Na 12 maanden 
rijping op oud Frans eiken behoud deze rijke wijn 
toch zijn uitbundige rijpe fruit. 

SANTENAY bLANC DOMAiNE MOiLLARD   74.95
Santenay, Frankrijk
Dit is oprecht een fantastische witte Bourgogne 
gemaakt van 100% Chardonnay. Diep geel van 
kleur met een verleidelijke intense geur. In de 
mond vol en rijk, een mooie aromatische 
frisheid, zuiver, uitnodigend vol eiken.

CHAMpAGNE
JOSEpH pERRIER                                           84.95
Champagne, Frankrijk
Dit traditionele familiebedrijf bestaat sinds 1825 
en heeft als Grande Marque een reputatie 
opgebouwd. Deze Brut is licht goud gekleurd, 
geeft fijne belletjes, is fruitig, zacht en 
harmonieus en door zijn elegante stijl het 
perfecte aperitief.



ROSE
pEY bLANC ROSé LAVANDE               4,75  24,95 
Provence, Frankrijk
De wijn heeft een bleekroze kleur. Met een boeket 
van aromatische frisse smaken.
Is droog en evenwichtig in de mond, met een 
elegante, verrukkelijke zuurgraad die de fruitige 
tonen complimenteert.

pEY bLANC NO1 ROSé                                 39,95
Provence, Frankrijk
Een intens frisse rosé uit Zuid-Frankrijk met 
karakter en een zeer mooie zuivere afdronk.
De absolute top uit Aix-en-Provence. Zwoele, 
florale neus met wilde bloemen en rood fruit. 
In de mond rond, maar prachtig fris en met een 
zachte, fruitige afdronk. 

RODE WiJN
RUNNER DUCK                                   4.75   24.95 
Red Blend, Zuid-Afrika
Een interessante mix van Malbec, Cabernet Franc, 
Touriga National en Tinta Barocca levert een 
krachtige maar fluweelzachte wijn met
klassieke aroma’s van donker bessenfruit, 
kruiden en cassis.Tannines zijn mooi rond en de 
afdronk is intens aanhoudend. 

VIÑAS DE bALbO                                4.75   24.95
Malbec, Argentinië
De wijn heeft een intens paarsrode kleur en een 
bouquet van blauwe bessen, aalbessen, vanille 
en viooltjes. Zacht van smaak met zeer goede 
structuur van fruit met indrukken van pruimen, 
kersen en rozijnen. 

VINO pASSITO                                    5.75   29.95
Appassimento, Italië
De Appassimento is het resultaat van de 
allerbeste druiven die de streek Salento in 
Zuid-Italië oplevert, de wijn rijpt op grote houten 
vaten. Daardoor een overdaad aan rood fruit zoals 
cassis, bramen, bessen en kersen in de geur met 
een hint van confituur en specerijen. 

VIÑA ECHEVERRIA                                       34.95
Carmenère, Chili
Prachtig donker paars van kleur. Dominant rijp 
rood fruit van zwarte bessen, kersen en
frambozen, zwoel met een zacht kruidige 
afdronk. Modern gemaakte wijn, matig in 
tannine, geen houtrijping. 

MARCO REAL                                                34.95
Tempranillo, Spanje
Deze Tempranillo druif is de ster van de 
bekendste wijn uit Spanje: Rioja. Heeft een 
prachtige robijnrode kleur. Een intens aroma van 
zachte specerijen en rood fruit (zwarte bessen en 
frambozen) met een spetterende vanillegeur. 

SUbSTANCE ‘CA’ CHARLES SMiTH             39.95  
Cabernet Sauvignon, USA 
Het intense bouquet onthult tonen van zowel 
rode als zwarte bessen, pruimen en en fijne 
minerale nuances. De textuur is onvergetelijk 
fluweelachtig en wordt begeleid door ronde 
tannines. Een perfect gestructureerde, 
geconcentreerde Amerikaan die overtuigt door 
evenwicht en concentratie. 

pINOT NOIR SpiOENKOp “1900”             39.95
Elgin, Zuid-Afrika
Spioenkop Pinot noir is het neusje van de zalm op 
dit domein. De Belgische wijnmaker Koen Roose 
tracht er om de Bourgogne stijl te benaderen. En 
toegegeven, het is hem aardig gelukt.

CLASSICO SUpERIEURE                               49.95
MONTEGRADELLA SANTA SOFiA  
Valpolicella, Italië 
Deze Valpolicella heeft een sterke maar briljante 
robijnrode kleur met granaattinten. De neus is 
breed, gedurfd en verleidelijk, goed 
uitgebalanceerd en verfijnd. Geurig van pruimen 
en maraschino-kersen, gemengde kruiden en 
vanille. Het mondgevoel is stevig, met 
zijdezachte tannines dat streelt het gehemelte. 

bAROLO DOCG                                            74.95
Casetta Piemonte, Italië
De koning uit Piemonte gemaakt van 100% 
Nebbiolo met een intense neus van kruiden en 
zoethout, robuust en goed gestructureerde wijn. 
Brengt ruim 36 maanden door op eiken vaten. 
Jam-achtig rood fruit, zwoele kruiden en 
kenmerkende licht aardse tonen.

CHATEAUNEUF DU pApE                             79.95
Roque Colombe Rhône, Frankrijk
Prachtige rijke met goud bekroonde Rhône met 
tonen van bosbessen, donkere chocolade, rode 
perziken en hints van vanille en tabak. Perfecte 
balans en zuurgraad en een lange aanhoudende 
afdronk.

AMARONE DOCG SANTA SOFiA               94.95
Valpolicella, Italië
Intens warm donkerrood met zwarte kern. 
Krachtig, rijk genuanceerd en satijnzacht van 
smaak vol zoete kersen, bosbessen, truffel, cacao 
en ceder. 24 maanden gerijpt op eiken.
Een blockbuster!!


