
SPARKLINGS 

Cava Grans Moments brut 

Penedès, Spanje - Macabeo, Xaerl-Lo, Parellada 

Een absolute topper onder de Cava's met een minimale rijping van 11 maanden sur 

lie. Hierdoor krijgen we een fijne parelen met frisse aroma's van citrus en appel. 
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Champagne Classic Brut                  50 

Jean-Noel Haton  
 

WITTE WIJNEN 

Pinot blanc reserve - 2018   

Dom. Fernand Engel, Elzas, Frankrijk 

Een verfijnde biologische milddroge kwaliteitswijn met in de neus een rijp aromatisch 

karakter, zeer zuiver en floraal. De smaak is vol, ronde body en milde zuren in de 

afdronk. 

Macon Villages - 2020 

Domaine Gonon, Maconnais, Frankrijk 

Een (h)eerlijke chardonnay met levendige fruitaroma's en natuurlijk frisheid. Licht 

goudgeel van kleur met in de neus exotisch fruit als pompelmoes. Een elegante stijl 

met gebalanceerde lange afdronk. 

Sancerre "Clos du Roy" - 2020 

Dom. Reverdy-Ducroux, Loire, Frankrijk
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Heel elegant met zuivere, langlevende tonen van wit en geel fruit. Heerlijk verfrissend   

maar ook veel diepgang. Al 14 generaties produceert deze wijnfamilie 

kwaliteitswijnen. 

 
Chateau Nodoz Le Blanc sec - 2020 

Chat. Earl Nodoz,Cotes de Bourg, Frankrijk 

Een volle bordeaux wijn gemaakt van 100% Sauvignon Blanc. Vol fruitig en rond met 

mooie opbouwende aciditeit. 

 
 
 
 
23 
 

 
 
 

  Chateau Lafargue – 2018                   55 

Cuvée Alexandre, Pessac Léognan, Frankrijk 
Unieke assemblage van 70% Sauvignon Blanc en 30% Sauvignon Gris. Typisch zijn  

de zeer intense arorma’s, uitzonderlijke finesse, heel veel fruit en gedistingeerd hout.  

 
 

Verdejo Organic - 2018  

Ecce Vinum, Moises des Cases ,Toledo, Spanje 

Toetsen van tropisch fruit en floraliteit. De wijn is licht fruitig, zeer soepel en elegant 

met voldoende vettigheid voor een brede inzetbaarheid. Ideaal alternatief voor een 

sauvignon blanc of pinot Grigio. 

Chenin blend - RAM - 2019 

Shaun, Stellenbosch, Zuid-Afrika 

Een Zuid-Afrikaanse blend met hints van rode appeltjes, abrikozen en een fris 

limoentje. Een rijp boeket en voldoende vettigheid met een toets van oranjebloesem. 

Morning Fog Chardonnay - 2019 

Wente, Livermore Valley, California 

Deze Californische wijn is goudgeel getint met aroma's van groene appel en tropisch 

fruit, aangevuld met subtiele eik, vanille -en botertoetsen. Mondvullend met een 

halflange verfrissende afdronk. 
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ROSE 

Primitivo Rosato - 2020 

Masseria borgo del Trulli, Puglia, Italië 

Een brede volle aanzet met frisse accenten van citrus en minerale toets. 

 

RODE WIJNEN 
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   Le Pas de la Beaume - 2019 

Maison Camille Cayran, Côtes du Rhône, Frankrijk 

Een zuidelijke stijl van Côtes du Rhône. De grenache zorgt voor de fruitigheid, de s 

yrah en Mourvèdre geven de wijn haar kruidige noten en goede structuur. 

 
Chateau Nodoz cuvee tradition - 2018 

Earl Nodoz, Cotes de Bourg, Frankrijk 

Eens stevige fruitgedreven gastronomische bordeauxwijn. Fijne geur van bessen 

enrijp rood fruit, in de mond vlezig met een mondvullende afdronk. 
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Chateau de la Commanderie - 2018 

Jean-Pierre Moueix, Lalande de Pomerol 

Een klassieke wijn met karakter die erg geliefd is bij Pomerol fanaten. Mooi vlezig in 

de mond, met veel zwart fruit op kruidige en rokerige tannine van fijne kwaliteit. 

 
 

Tempranillo Organic - 2017   

Ecce Vinum, Toledo, Spanje 

Zuivere aroma's van rood fruit zoals kers, framboos,bosbessen en karamel. Elegant, 

soepel met diepgang. Heerlijk bij een geroosterd stukje vlees. De wijn is zowel 

biologische als vegan geproduceerd. 

Chianti Classico 2016 

Podere Capaccia, Toscane, Italië 

Krachtige rijpe aroma's van kersen met een elegante kruidigheid, zeer zuivere 

aciditeit en welgebalanceerde tannine. 18 Maanden gerijpt in grote wijnvaten zodat 

de delicate fruittoetsen niet overschaduwd worden door te sterke houttoetsen. 

 
Crianza - 2016 

Vina Herminia, Rioja, Spanje 

Intense, medium volle smaak met aroma's van rijpe kersen en rood bosfruit. Mooie 

vanille accenten dankzij de houtlagering van 12 maanden. Finesse, vol en langdurige 

afdronk. 

 
Sandstone Merlot - 2018 

Wente, Livermore Valley, California 

Een intens kersenrode wijn, aroma's van rood en zwart fruit zoals cassis en 

framboos, maar tevens toetsen van kruidnagel en ceder. 20 maanden gerijpt in 

zowel Franse als Amarikaanse eiken houten vaten. 
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