
 
 

 

WIT | BLANC  
 
FINCA TRESOLMOS  Garcia Arevalo  Rueda  2020  Spanje  100% verdejo 6,60 
FRUITIG en KRUIDIG | aroma’s van rijp wit en geel fruit, pompelmoes, ‘sur lies’ | in de mond, 30,00 
levendig en sappig, citrustonen, bittertje in de afdronk | bij lichte visgerechten, seafood, asperges 

MONT MÈS  Castelfeder  Trentino - Alto Adige  2020  Italië  100% pinot grigio  6,00 

FRUITIG en DROOG | aroma’s van witte bloemen, rijpe appel, peer, mineraliteit en citroenrasp |    27,00 
in de mond sappig, droge afdronk met fijne zuren | bij lichte visgerechten, tong, asperges met ham 

RIESLING ‘SONNENSPIEL’  Weingut Keth  Rheinhessen  2020  Duitsland  100% riesling 7,00 
FRUITIG en MINERAAL | aroma’s van perzik, appel, pompelmoes en mineraliteit | in de mond  32,00 
fruitig met knapperige fruitzuren, lange afdronk | bij visgerechten, gevogelte, asperges, gerookte zalm 

CLAIRE DE LUNE  Budureasca  Dealu Mare  2021  Roemenië  100% chardonnay 5,50  
VOL en FRUITIG | aroma’s van witte bloemen, gele appel, rijpe ananas, mineraal | in de mond heel 25,00 
zuiver, sappig, mooi in balans met een elegante afdronk | bij vis, gerookte zalm, asperges, gerookt vlees 

VIOGNIER  Domaine Gassier  Costières de Nîmes  2021  Frankrijk  100% viognier   6,00 

VOL en EXPRESSIEF | aroma’s van rijpe abrikoos, perzik, mandarijn, kamperfolie | rond en vettig  27,00 
met vers geel fruit, citrus, frisse finale | bij asperges, vis met roomsaus, zeetong, tartaar van zalm 
 
ROOD | ROUGE  
 
CHINON  Domaine De La Noblaie  Val de Loire  2020  Frankrijk  100% cabernet franc  6,60 
SOEPEL, FRUITIG en KRUIDIG | aroma’s van framboos, kers, rode paprika, trostomaat, kruiden |   30,00 
fruitig in de mond, zacht en speels | bij tartaar en carpaccio, rood gegrild vlees, visgerechten met saus 

TERROIR GASCON  Chiroulet  Côtes de Gascogne  2020  Frankrijk merlot, cabernet franc, tannat 5,50 

SOEPEL, FRUITIG met TANNINE | aroma’s van pruimen, rode kers, cassis, vanille, eik | in de mond 25,00 
sappig, krokant fruit met structuur en fijne tannine | bij rood vlees, lam, gevogelte, wit vlees 

CARRETAL ROUGE Cailhol Gautran  Minervois 2021  Franrkijk  syrah, grenache noir, carrignan  7,00 
KRUIDIG en KRACHTIG | aroma’s van zwarte bramen, kersen, cassis, tabak , peper, droge kruiden,   32,00 
zoethout | mondvullend, sappig, rijk en expressief met kruidige finale | bij rood vlees, lam, gevogelte  

ONTANON CRIANZA Bodegas Museo Rioja 2018 Spanje  90% tempranillo 10% garnacha 6,60 

KRACHTIG en KRUIDIG | aromas’ van rijpe kersen, gedroogde vijgen, cederhout, chocolade en 30,00 
tabak | sappig, soepel en kruidig met zachte tannine | bij rood gegrild vlees, varkensvlees, lamsvlees 

ROSSO ‘GENTILE’  Elio Filippino  Piemonte 2019  Italië  70% merlot, 30% barbera  7,40                                                            

STEVIG, FRUITIG en KRUIDIG | aroma’s van zwarte kersen, bramen, zoethout, droge kruiden | in 34,00 
de mond vlezig, in balans met fijne zuren en rijp fruit | bij pasta’s, gegrild rundsvlees, lamskroon  

ORFEO  Paolo Leo  Salento - Puglia  2019  Italië  100% negroamaro  8,00 

KRACHTIG en COMPLEX | aroma’s van zwarte kers, gedroogde pruimen, tijm, zoethout | in de  37,00 
mond sappig, met zachte tannine en een kruidige afdronk | bij gegrild vlees, lamskroon, harde kazen          


