
 

 

 
WIT | BLANC    
 
 
VILLA MEDICI Custoza  Veneto 2021 Italië  trebbiano, garganega, bianca fernanda, trebbianello 6,20  
FLORAAL en FRUITIG | aroma’s van witte bloemen, geel rijp fruit, citrus, marjolein | in de mond   28,00 
sappig met fijne zuren, vineus | zachtdroge afdronk | bij gebakken vis, vis in de room, aziatisch eten 

GRAN MARIUS Verdejo Barrica  Almansa Castillië-La Mancha 2020 Spanje 100% verdejo 6,20 
VOL en COMPLEX | aroma’s van rijp geel exotisch fruit, vanille, houttoets | romige aanzet, 28,00 
sappig met verweven zuren | lange frisse finale | als aperitief, bij visgerechten, kalfsvlees, gevogelte 

<CL° Cooler than Stellenbosch Oldenburg Banghoek 2020 Zuid-Afrika 75% chenin, 25% chardonnay  7,00   
VOL en MINERAAL | aroma’s van witte perzik, abrikoos, citrus, boter, vanille, wat hout | in de mond 32,00 
vol, rond en botertoetsen | frisse zuren op het einde | bij romige visgerechten, gevogelte, kalfsvlees 

LA GARRIGUE Blanc de Limoux Haut Pays de l’Aude 2020 Frankrijk 100% chardonnay 7,40 
VOL en KRUIDIG | aroma’s van wit en geel fruit, brioche, hazelnoot, eiken hout | in de mond, rijk, 34,00 
vlezig en sappig | lange kruidige finale | Bourgogne-stijl | bij rijke visgerechten, gevogelte, kalfsvlees 

PINOT GRIS ‘Froehn’ Grand Cru Edmond Rentz Elzas 2018 Frankrijk 100% pinot gris             4,90 (7,5cl)  - 9,80 

RIJK en HALFZOET | aroma’s van kweepeer, gekonfijt fruit, gerookte noten | in de mond vettig,       44,00 
sappig, zoete toets met veel fraîcheur in de afdronk | als aperitief, bij foie gras, gevogelte, kalfsvlees  
 

 

ROOD | ROUGE  
 

 
SAINT LAURENT Trocken Weinguth Keth Rheinhessen 2020 Duitsland 100% sankt laurent  6,60 
SOEPEL en FRUITIG | aroma’s van frambozen, zwarte kersen, bramen en boskruiden | in de mond  30,00 
zachte sappige aanzet, fruit, zuren en tannine zijn mooi verwerven | bij wit vlees, gevogelte, kazen 

BOZETO DE EXOPTO Rioja 2020 Spanje 50% garnacha negra, 40% tempranillo, 10% graciano 7,00 

KRACHTIG en KRUIDIG | aroma’s van rijpe bosbessen, peper, chocolade, rook, ceder en munt | in  32,00 
de mond sappig met veel structuur, zoethout | kruidige finale | bij rood vlees, wild, lam, varkensvlees 

DOMAINE DE BOUSCAT ‘Caduce’ Bordeaux 2018 Frankrijk 70% merlot, cab. sauvignon, cab. franc, malbec 8,00                                                            

SOEPEL en STEVIG | aroma’s van kersen, cassis, gedroogde kruiden, vanille | sappig en fruitig in de 36,00 
mond met een stevige structuur en zachte tannine | bij rood gegrild of gebakken vlees, eend, wild  

VESTIGO Tenuta Venea Montepulciano d’Abruzzo 2018 Italië 100% montepulciano (deels appasimento)  7,20 
KRACHTIG en ELEGANT | aroma’s van bramen, pruimen, tabak, chocolade, kruiden | in de mond  33,00 
vol, rond, sappig met veel structuur | fluwelen zachte lange afdronk | bij rood vlees, wild, eend 

LA POSTA Pizzella Mendoza 2019 Argentinië 100% malbec 7,00 

KRACHTIG en INTENS | aroma’s van bramen, rode pruimen, zwarte peper, tabak, cacao, vanille | in 32,00 
de mond diep stevig en geconcentreerd | houtgerijpt met rijpe tannine | bij rood vlees, eend, wild 


