
  

PASSENDE WIJNEN per glas | per fles 75cl 
VINS CORRESPONDANT par verre | par bouteille 75cl 
 

WIT | BLANC 
 
‘Seleno’  Terre Siciliana  2017  Italië  inzolia 5,00 
Fris, mineraal | aroma’s van witte bessen, citrus, minerale indrukken |  20,00 
mooi rond, frisse zuren | bij zeevruchten, visgerechten en kruidige gerechten 

‘Casa do Arrabalde’  Vinho de Minho  2016  Portugal  avesso, alvarinho, arinto                                              6,00 

Fris, aromatisch | aroma’s van citrus, laurier, witte bloemen / in de mond sappig, rond, mooi 24,00 
in evenwicht | lange fruitige afdronk | bij zeevruchten, salades, garnalen, lichte visgerechten 

‘Château Lestrille’  Entre-Deux-Mers Bordeaux  2016  Frankrijk  muscadelle, sauvignon, sémillon 6,50 

Fruitig, aromatisch | aroma’s van lentebloesem, citrusvruchten , appel | rond en soepel in de  26,00 
mond | pittige afdronk | bij visgerechten, carpaccio van vis, oesters, zeevruchten, scampi 

‘Les Barriques’  Luc Pirlet  Côteaux du Languedoc 2017  Frankrijk  chardonnay 6,00 

Stevig, vol | aroma’s van tropisch fruit, citrus, toast, boter | romig in de mond | 9m houtlagering 24,00 
op 50% nieuwe eiken vaten | bij romige, rijke visgerechten, gevogelte, kalfsvlees, fazant 

ZOET | MOEULLEUX 
 
‘Chateau Le Raz’  Bergerac  Côtes de Montravel  AOP  2014  muscadelle, sauvignon, sémillon                     6,00 

Halfzoet en aromatisch | aroma’s van rijpe meloen, gedroogde noten, appelsienzeste | mooie            24,00 
balans in de mond | fijne, zoete afdronk | bij eendenlever, desserten, schimmelkazen 

 ‘Château Les Pins’ Primage  Rivesaltes VDN Languedoc-Roussillon 2012 Frankrijk  grenache noir  7,5cl  4,00 

Versterkte rode wijn | aroma’s van wilde bramen, zwarte kersen, kruidig, toast | tannines zijn      15cl 8,00 
mooi verweven met het fruit / bij gebakken foie, wildpastei, kazen, desserten met chocolade 40,00 
 

ROOD | ROUGE     
 
‘Terrai OVG’  Cariñena  Aragón  2016  Spanje  garnacha tinta    Old Vine Garnacha 5,00 
Fruitig, kruidig, krachtig | aroma’s van zwarte bessen, bramen, specerijen, kruiden | sappig in  20,00 
de met zijdezachte tannines | bij rood vlees, gegrilde gerechten, wildgerechten, harde kazen 

‘Pinot noir’  Te Muna Road Vineyard Craggy Range  Martinborough  2013  Nieuw-Zeeland 7,00 

Rijk en complex | aroma’s van rijpe kersen, wilde tijm, sous-bois, natte aarde | mooi verweven 28,00 
tannines | lange zachte afdronk | Topwijn topprijs !!! bij fazant, everzwijn, hert, boschampignons 

‘Marius Crianza’  Castilla La Mancha  2015  Spanje  BIO  monastrell, tempranillo, cabernet sauvignon 5,50 

Krachtig en kruidig | aroma’s van pruimen, zwarte vruchten, zwarte peper, leder | mooie aciditeit | 22,00 
sappig en vlezig mondgevoel | bij gegrilde vleesgerechten, everzwijn, hert, gevogelte, pittige kazen 

‘Château Garderose  Lalande Pomerol  2015  Frankrijk  merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc 8,00 
Krachtig en complex | aroma’s van rood en zwart fruit, potloodslijpsel, eiken hout | frisse zuren, 32,00 
zachte tannines | intens en geconcentreerd | bij rood vlees, wildgerechten, stoofpotten, varkensvlees 


