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WIT

QUOTIDIANO BIANCO, 2015              €25,00
Multipulciano, Italie.           
Vernaccia, Pinot Grigio, Garganega. Mooi geel van kleur, aangenaam fruitig van 
geur. Licht mineraal van smaak, past goed bij antipasti, vis en gevogelte.

BUSHTALE CHENIN BLANC, 2017            € 25,00
Westkaap, Zuid-Afrika.     
Jonge frisse wijn met geur van peer en abrikoos. Heerlijk als aperitief en bij 
lichte gerechten.

ANALIVIA VERDEJO, 2016              €26,50
Rueda, Spanje.      
Vol citrus in geur en smaak, verfijnd en gebalanceerd. de ultieme zomerwijn.

BISHOP’S LEAP SAUVIGNON BLANC, 2017           €27,50
Marlborough, Nieuw Zeeland.  
Zeer fruitig met kruisbes- en honingtonen. Stuivend, knisperend en aromatisch
mooi droog en lange afdronk.

CATARINA VR TERRAS DO SADO, 2016            €30,00
Setubal, Portugal.      
Blend van Fernão Pires, Chardonnay, en  Arinto. Verrassende blend met delicate 
minerale en florale tonen. De Chardonnay is houtgerijpt, herkenbaar in de hint 
van toast.

ANHEUSER RIESLING SPATLESE TROCKEN, 2015            €32,50
Nahe, Duitsland. 
Alle kenmerken van een klassieke Riesling zijn terug te vinden in deze wijn.  
De “gout de petrol”, strogele kleur en licht zoet tonen. Heerlijk bij asperges.

ORSCHWIR,PINOT GRIS BOLLENBERG, 2015           €36,50
Elzas, Frankrijk.    
Verfijnde geur van roos en lavendel. Licht zoet van smaak. Zeer verfijnd, en 
klassiek Elzas. 
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HAUTE CABRIERE, 2016                €37,50
Franschhoek, Zuid-Afrika.     
70% Chardonnay en 30% Pinot Noir. Bijzondere blend, bekend van de  
Champagnestreek. Toegankelijk, heerlijk fris en geschikt voor ieder moment

PAOLO MANZONE ROERO ARNEIS, 2016             €37,50
Piemonte, Italie.    
Handgeplukte druiven die een strogele wijn maken. Tikje kruidig en eigenzin-
nig, met geur van abrikoos en (jawel!) vleugje anijs. 

PFAFFL GRUNER VELTLINER HUNDSLEITEN, 2015            €40,00
Weinviertel, Oostenrijk.
Geur van sinaasappel en kenmerkend pepertje. Heeft de nodige mineraliteit en 
een lange, prettige afdronk.   

SPIOENKOP CHENIN BLANC, 2015              €45,00
Elgin, Zuid Afrika.     
Topper van Belgische wijnmaker. De houtrijping is perfect in balans met het fruit 
in zowel geur als smaak.

YVES CUILERON, VIOGNIER IGP, 2016              €45,00
Noord Rhone, Frankrijk.
Franse topper met de florale, zoete geuren van abrikoos en vanille. Zeer rijk en 
vol van smaak. 
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ROOD

QUOTIDIANO ROSSO, 2015               €25,00
Montepulciano, Italie.     
Sangiovese, Merlot en Barbera. Geur van zwart fruit en hint van peper, heerlijk 
zacht en ideaal bij pastagerechten.

LE PRESTIGE, 2013               €26,50 

Pays d’oc, Frankrijk. 
Blend van Merlot en Cabernet Sauvignon. Met 4 maanden rijping op hout een 
aangename geur van rijp bosfruit en mokka. Vol en stevig van smaak.

VERAMONTE PINOT NOIR RESERVA, 2016             €30,00
Casablanca, Chili.   
Tikje boers, houtgelagerd en vol kersen in de neus. Sappig en zacht van smaak 
met een lange finish. Past bij kaas, rood vlees en klein wild.

RENZO MASI, CHIANTI RISERVA, 2014             €30,00
Italie.     
Sappige Italiaan van 92% Sangiovese. Handgeplukt en traditioneel gemaakt. 
Zacht door zijn rijping op fles. Delicaat met een licht zoete dronk.

DOMAINE ANDRE COLOGNE ET FILS             €32,50
Fleurie 2015, Frankrijk.   
Heerlijk zomerse geuren van aardbei en bloemen. Door de afwezigheid van 
tannine een wijn om van te genieten bij lichte gerechten.

ECKER ZWEIGELT BRILLANT, 2016            €32,50
Wagram, Oostenrijk.    
Frisse tonen van rood fruit, en zacht van smaak. Licht gekoeld heerlijk op het 
terras. Past prima bij diverse visgerechten en varkensvlees.

VINA REAL CRIANZA, 2014                €32,50
Rioja, Spanje.     
Met 14 maanden houtrijping is deze blend met 90% Tempranillo een  
kanjer van een wijn. Vol van smaak en goede structuur. Elegant en levendige 
tannine.                                                                                                                                            

MAGNUM €55,00
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MEERLUST RED, 2014                  €40,00
Stellenbosch, Zuid Afrika.     
Het kleine zusje van de gerenomeerde Rubicon. Met zijn dieprode, bijna paar-
se kleur en geuren van pruimen en specerijen een krachtpatser. De smaak van 
zwarte bes en pure chocolade past uitstekend bij hert, wild en rijpe harde kazen.

MONTEBRUNA BARBERA D’ASTI, 2015              €47,50
Piemonte, Italie.    
Een jaar gerijpt op Sloveens eiken en 3 maanden op fles geeft zijn specifieke 
kenmerken. Rijpe kersen en bessen in de geur en een vleugje vanille. Mooie 
volle wijn met veel fruit. Lange afdronk en geweldig bij gegrild rood vlees.

GIACOMO MONTRESOR AMARONE, 2014               €69,50
Valpolicella, Italie.  
De onmiskenbare doch lichte geur van rijpe kersen en rozijnen, zelfs een beetje 
tabak en nootmuskaat. Een zachte maar volle rijpe smaak die hoort bij een wijn 
met deze naam. Fruitig en fluweel.  

MOUSSEREND 

DONELLI PIGNOLETTO BRUT              €27,50
Emilia Romagna, Italie.    
Heerlijk frisse bubbels met veel florale geuren. Spumante, dus een fijne bruis. 

GOLF 1927 BARONE PIZZINI                 €49,50
Franciacorta, Italie.    
95% chardonnay en 5% pinot noir. Kan zich meten met champagnes, Ware trak-
tatie en heerlijk aperitief, gemaakt ter verering van het golfspel.

RODE WIJN - 2/2
MOUSSERENDE WIJN


