
 

 

 
WIT | BLANC    
 
 
CHÂTEAU PAJZOS  Tokaj 2021 Hongarije  100% furmint 6,50  
KRUIDIG en MINERAAL | aroma’s van bloemen, citrus, groene appel, perzik, laurier, noten | zachte 30,00 
aanzet, mondvullend met een pittige, kruidige afdronk | bij zeevruchten, rijke visgerechten, gevogelte 

GAVI Elio Filippino  Piemonte 2021 Italië  100% cortese  7,20   
FRUITIG en ELEGANT | aroma’s van bloesem, geel fruit, citroenzeste, amandel | volle aanzet, sappig, 33,00 
levendig met veel zuren op het einde | bij charcuterie, rijke visgerechten, gevogelte, gerookte vis 

GODELLO Joaquin Rebolledo  Valdeorras Galicië 2021 Spanje  100% godello 7,80 
FRUITIG, VOL en MINERAAL | aroma’s van wit steenfruit, venkel en citrus | vettig in de mond 36,00 
met fruitige zuren, lange afdronk met een bittertje | bij zeevruchten, kruidige visgerechten, wit vlees 

EQUINOXE Domaine de l’Arjolle  Côtes de Thongue 2021 Franrkijk  sauvignon blanc, viognier, muscat 7,80 
VOL, RIJK en EXPRESSIEF | aroma’s van geel steenfruit, gekonfijte citrus, toast, eik | vol en stevig in 36,00 
de mond met structuur en complexiteit | bij romige visgerechten, wit vlees, Oosterse gerechten 

ICARE Chardonnay Les Vignerons d’Alignan du Vent Languedoc 2021 Franrkijk  100% chardonnay 6,50 

VOL EN RIJK | aroma’s van geel tropisch fruit, gekonfijt fruit, vanille, brioche, karamel | romig en      30,00 
rond in de mond met verfijnde zuren in de finale | bij romige visgerechten, wit vlees, romige kazen 
 

 

ROOD | ROUGE  
 

 
SPÄTBURGUNDER Von Der Mark Walter  Baden 2020 Duitsland  100% spätburgunder (pinot noir)  7,00 
SOEPEL en FRUITIG | aroma’s van framboos, kers, specerijen en kruiden | zacht fluwelen aanzet,    32,00 
 lichte houttoets en fijne zuren | kruidige finale | bij charcuterie, gevogelte, vis, gegrild rood vlees  

VEGANTIGUA Roble  Vega del Yuso Ribera del Duero 2020 Spanje  100% tempranillo 6,20 

SOEPEL en KRUIDIG | aroma’s van rijpe kersen, vanille, tabak, ceder en droge kruiden | zachte  28,00 
aanzet met veel rood fruit, vanille en houttoets | bij gegrild rood vlees, gevogelte en varkensvlees 

‘Z’ Vignobles des Quatres Vents  Bordeaux 2019 Frankrijk  merlot, cabernet sauvignon, petit verdot  7,40                                                           

SOEPEL en ELEGANT | aroma’s van kersen, cassis, witte peper, droge kruiden, tabak | zachte aanzet, 34,00 
fruitig met veel finesse en verweven tannine | bij gebakken en gegrild rood vlees, gevogelte, kalfsvlees 

DOM RAFAEL Mouchao  Alentejo 2019 Portugal  aragonez, trincadeira, castelao, alicante bouschet  7,00 
KRACHTIG en KRUIDIG | aroma’s van rijp zwart fruit, kersen hout, specerijen | in de mond sappig,  32,00 
geconcentreerd, kruidig en flink wat tannine | bij gegrild rood vlees, stoofpotten, kruidige gerechten 

VIGNACORTA Fattoria San Francesco  Calabrië 2020 Italië  gaglioppo, magliocco 8,20 

KRACHTIG en KRUIDIG | aroma’s van zwarte bessen, bramen, zoete specerijen en kruiden | in de 38,00 
de mond stevig, vol, rond, kruidig en rijk aan tannine | bij gegrild rood vlees, lamsvlees, rijpe kazen 


