WIT | BLANC
CITADELLE Domaine du Chenoy Côtes de Sambre et Meuse 2019 België BIO solaris, bronner, johanniter 7,00
Fruitig en mineraal | aroma’s van ananas, geel pitfruit, citrus en mineraliteit | in de mond levendig 32,00
een beetje rond met veel citrus in de afdronk | als aperitief, bij zeevruchten, visgerechten, wit vlees
CULTUS Niederösterreich 2020 Oostenrijk grüner veltliner
Fruitig en kruidig | aroma’s van gele appel, peer, citrus en mineraliteit | in de mond een zachte
aanzet, fruitig met fijne zuren | bij romige visgerechten, wit vlees en Oosterse gerechten

5,30
24,00

PREMIUM FUMÉ Budureasca Dealu Mare 2019 Roemenië chardonnay, sauvignon, pinot gris
Vol en kruidig | aroma’s van witte bloemen, citrus, rijp steenfruit, vanille, rook, eik en kruiden |
frisse aanzet, fruitig en kruidig, met een lange frisse afdronk | bij witte visgerechten en gevogelte

6,60
30,00

L’EXTRAIT de ROMARION Pays d’Oc Languedoc Roussillon 2020 Frankrijk chardonnay
Vol en rijk | aroma’s van geel fruit, ananas, vanille, boter, eikenhout | in de mond vol en romig,
rijp geel fruit, boter en houttoets | bij wit vlees, visgerechten met boter, romige en harde kazen

5,00
22,50

PINOT GRIS Wassler Alsace 2019 Frankrijk pinot gris
Rijk en aromatisch | floraal met aroma’s van rijpe ananas, honing, wit steenfruit, peperkoek | Vol,
rond en mond vullend met verfijnde zuren | bij romige visgerechten, wit vlees, foie gras, fazant

6,60
30,00

DOMAINE DES AUBUISIÈRES Cuvée Silex Vouvray Loire 2020 Frankrijk chenin blanc
7,00
Expressief en complex | aroma’s van kamille, rijp geel fruit, kweepeer, gekonfijte citroen | mond
32,00
vullend met rijp fruit, puntje zoet en verfrissende zuren | bij foie gras, witte visgerechten, wit vlees

ROOD | ROUGE
PINOT NOIR Delmas Haute Vallée de l’Aude Languedoc 2016 Frankrijk pinot noir
8,00
Soepel, fruitig, rijk en complex | aroma’s van rode kersen, bloemen, kruiden en eik | delicate pinot 36,00
noir met veel fraîcheur | bij charcuterie, rood vlees, gevogelte, kalfsvlees, gebakken vis, kazen
POITEVIN PAR NATURE Médoc Bordeaux 2019 Frankrijk cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot
Fruitig en krachtig | aroma’s van rijpe zwarte bessen, kersen, cassis en kruiden, geen hout | in de
mond rijp fruit, vlezig met krokante tannine | bij rood vlees met saus, fazant, zeeduivel, witte vis

5,70
26,00

LACRIMUS CRIANZA Rodriguez Sanzo Rioja 2018 Spanje tempranillo, graciano
6,60
Expressief, vol en soepel | aroma’s van rode bessen, kersen, tabak, ceder en dille | zacht fluwelig in 30,00
de mond, vanille en fijne houtstructuur | bij gebakken en gegrild rood vlees, lam, gevogelte en wild
PASSITIVO ‘appasimento’ PRIMITIVO Puglia 2019 Italië primitivo
5,30
Vol, krachtig en kruidig | aroma’s van rijp zwarte bramen, kersen, kaneel, vanille, zwarte aarde | vol 24,00
en rijk in de mond, compote fruit, koffie en chocolade | bij rijke, krachtige vleesgerechten, wild, kazen
CASA SILVA Colchagua Valley 2020 Chili cabernet sauvignon, carmenère
Fruitig, kruidig, tanninerijk | aroma’s van zwarte bessen, peper, vanille, chocolade en houttoets |
In de mond soepel, fruitig, kruidig, wat zuren en knapperige tannine | bij gegrild rood vlees, wild

5,00
22,50

CHÂTEAU LES PINS Rivesaltes tuilé Primage 2012 Frankrijk grenache noir
8,00
Vin Doux Naturel (licht zoet) | aroma’s van rood gekonfijt fruit, gedroogde kruiden en chocolade | 36,00
in de mond zoet, vol, rijp fruit met toch veel fraîcheur | bij foie gras, chocolade desserten, karamel

