ines
by Amber
Wijnen van Amber

ines
by the glass
Wijnen per glas

Champagne and sparkling wines by the glass
Champagne en Mousserende wijnen per glas

Prosecco DOC Spumante Extra Dry

Benotto Luigino Spumanti 						

6,25

Champagne Extra Brut Cuvée 741 Grand Vin

Jacquesson 		

10,50

Champagne Brut Premier
Louis Roederer

13,80

Rosé wines by the glass
Rosé wijnen per glas

Signature Provence

Domaine de Sangliere, 2018		

Château Rosé Cru Classé			
Chateau Sainte Marguerite, 2018		

5,90

7,00

White wines by the glass
Witte wijnen per glas

Grüner Veltliner Vesper

Weingut Setzer, 2016		

5,50

Les Gras Mouton Muscadet

Dom. de la Pépiere, 2016		

5,75

Bourgogne Chardonnnay 'Clos de la Combe'

Dom. Jean Chartron, 2015		

7,25

Château de Tracy, 2015		

7,50

Pouilly-Fumé Mademoiselle de T 				
Riesling Ried Gaisberg 1st ÖTW Kamptal			
Schloss Gobelsburg, 2016		

7,75

Red wines by the glass
Rode wijnen per glas

Blaufränkisch Klassik Mittelburgenland DAC

Weinhof Bauer Pöltl, 2016		

5,50

Côtes du Rhône 'Samorëns'

Ferraton Père & Fils, 2016		

5,75

Speri, 2015		

6,75

Rosso di Montalcino Toscana

Máté, 2016		

7,50

Bourgogne Pinot Noir

Laroze de Drouhin, 2015 		

9,25

Ripasso Valpolicella DOC Classico Superiore				

Sweet wines by the glass
Zoete wijnen per glas
Bacchus Kabinett Rheinhessen				
Debus, 2018		

5,00

Visciole				
Velenosi Querciantica, 100ml		

4,25

hampagnes
and
sparkling
wines
Champagnes en
mousserende wijnen

Champagne Louis Roederer, Brut Premier

Brut Premier is a blend of six different vintages. The wine
ages 3 years in Roederer’s cellars and 6 months in the bottle
after fermentation. This classic, yet modern champagne has
a full texture and has a unique balance between aged tones
and a fresh fruitiness. The mouthfeel is rich and powerful.

Brut Premier is een blend van zes verschillende vintages.
De wijn rijpt 3 jaar in de kelders van Roederer en 6 maanden
op fles na de ontgisting. Deze klassieke, maar toch moderne
champagne heeft een volle textuur en kent een unieke
balans tussen gerijpte tonen en een frisse fruitigheid.
Het mondgevoel is rijk en krachtig.
		
84,00

Champagne Louis Roederer, Brut Rosé

To make the rosé champagne, Louis Roederer always uses
the saignée method, which is a very laborious and precious
process. A Louis Roederer brut rosé matures in the cellars
for 4 years and 6 months after disgorgement. An elegant
champagne with a very fruity aroma and tones of red fruit
and citrus fruit. The mouthfeel is rich and creamy with a soft
mousse.
Om de rosé champagne te maken gebruikt Louis Roederer
altijd de saignée methode, die zeer bewerkelijk en kostbaar
is. Gemiddeld genomen rijpt een Louis Roederer brut rosé
4 jaar in de kelders en nog 6 maanden na dégorgement.
Een elegante champagne met een zeer fruitig aroma en tonen van rood fruit en citrusvruchten. Het mondgevoel is rijk
en crèmig met een zachte mousse. Balans tussen gerijpte
tonen en een frisse fruitigheid. Het mondgevoel is rijk en
krachtig.
		

138,00

Champagne Jacquesson Extra Brut
Cuvée 741 Grand Vin
C

Aromas of lime, ripe pear, slightly smoky, roasted hazelnuts
and honey. Fine mousse with notes of citrus fruits, candied
and dried fruit and walnuts, accompanied by a long intense
aftertaste and elegant acids..

Aroma’s van limoen, rijpe peer, iets rokerigs, geroosterde
hazelnoten en honing. Fijne mousse met tonen van citrusvruchten, gekonfijt en gedroogd fruit en walnoten, die
gepaard gaan met lange intense afdronk en elegante zuren.
		

62,50

Prosecco DOC Spumante Extra Dry
Benotto Luigino Spumanti

The wine has a beautiful straw yellow color,has a scent that
evokes strong fruit and flowers, it is fresh and light, has a
harmonious, slightly sweet taste. It has a nice perlage.
De wijn heeft een schitterende strogele kleur, heeft een geur
die sterk fruit en bloemen oproept, het is fris en licht, heeft
een harmonieuze, lichtzoete smaak. Het heeft een fijne
perlage.
		

31,00

osé
wines
Rosé wijnen

Signature Provence
Domaine de Sangliere, 2018

Light pink in color, temptingly scented to soft red fruit and
apple blossom. In the mouth well concentrated, mild acids
and a nice long finish
Licht roze van kleur, verleidelijk geurend naar zacht rood fruit
en appelbloesem. In de mond goed geconcentreerd, milde
zuren
		29,50
en een prettig lange afdronk.

Château Rosé Cru Classé
Chateau Sainte Marguerite, 2018

On the palate nectar with powerful aromas of red, kirsch and
violet fruits. It is nicely wooded, open and structured. Red
fruit aromas dominated by fruits like cherries are imposed
length and density.
Op het palate nectar met krachtige aroma’s van rood, kirsch en violet vruchten. Het is fijn bebost, open en gestructureerd. Rood fruit aroma’s gedomineerd door fruit als kersen
		34,50
worden
opgelegd lengte en dichtheid.

weet
wines
Zoete wijnen

Bacchus Kabinett Rheinhessen
Debus, 2018

Silvery color, impressive bouquet of sweet ripe apple,
delicious touch of elderflower with a medium flowing
sweet aftertaste.
Zilverachtige kleur, indrukwekkend bouquet van zoete rijpe
appel, heerlijk vleugje vlierbloesem met een medium
vloeiende
		25,00
zoete afdronk.

Visciole
Velenosi Querciantica

Full and fresh scents, lively sweet with the aromas of fresh
cherries and blackberries. Because of its beautiful balance of
sweet and acid, this wine is very suitable for desserts based
on fruit.
Vol en frisse geuren, levendig zoet met de aroma’s van verse
kersen en bramen. Door zijn prachtige zoet-zuur balans is
deze
		29,75
wijn zeer geschikt bij desserts op basis van fruit.

hite
wines
Witte wijnen

Grüner Veltliner Steinborz Smaragd
Weingut Lagler, 2016

Peppery nuances, earthy mineral character. Juicy, very firm
spiciness, sweet and fruity on the palate, fine lively acidity,
nutty tones and a lot of earthly minerality, sugar candy and a
hint of caramel. Strong taste with a long lasting deep finale.
Peperige nuances, aardachtig mineraal karakter. Sappig, zeer
hechte kruidigheid, zoet en fruitig in de mond, fijne levendige
zuurgraad, nootachtige tonen en aardse mineraliteit, suiker
snoepje en een vleugje karamel. Veel kracht met langdurige
diepe finale.

56,00

Grüner Veltliner Vesper
Weingut Setzer, 2017

Austria
Oostenrijk

Youthful, fresh, soft white fruit with a nice fresh structure.
		28,00
Jeugdig, fris, zacht wit fruit met een fijne frisse structuur.

Grüner Veltliner Langenlois Kamptal
Schloss Gobelsburg, 2016

Pronounced yellow fruit, slightly subdued, more frank in taste, hazelnut and loads of grapefruit, smoky and balanced,
integrated acidity.
Uitgesproken geel fruit, licht ingetogen, in de smaak
meer openhartig, hazelnoot en veel grapefruit, rokerig
en evenwichtig, geïntegreerde zuurgraad.
		29,75

Grüner Veltliner Steinsetz Kamptal
Schloss Gobelsburg, 2016

Archetypal nose of white pepper, but also bright flowers,
cool and inspiring, lots of nuances, the peppery spice paired
with some grapefruit gives considerable weight and budding
elegance.
Archetypische neus van witte peper, maar ook felle bloemen,
koel en bezielend, veel nuances, het peperachtige kruid gepaard met wat grapefruit geeft aanzienlijk gewicht en ontluikende elegantie.
		35,00

Riesling Ried Gaisberg 1st ÖTW Kamptal
Schloss Gobelsburg, 2016

Fully ripened apricot, nice depth, youthful and powerful, firm
texture. On the palate promising yellow fruit components,
uicy and very fruity. Exciting acidity in the final.
Volledig gerijpte abrikoos, mooie diepte, jeugdig en
krachtig, stevige textuur. In de mond veelbelovende
geel fruitcomponenten, sappig en zeer fruitig. Spannende
		39,25
zuurgraad in de finale.

Riesling 1000 Eimerberg Smaragd
Weingut Lagler, 2016

Tones of citrus and peaches, traces of coconut, corianderlike herb, pip fruit and minerality. Lively fruit, earthy minerality, slightly nutty yeast, elegant acidity. A lot of power
in the mouth, very durable, sweet and creamy with a soft
caramel finish.
Tonen van citrus en perziken, spoor van kokosnoot, koriander-achtige kruid, pitvrucht en mineraliteit. Levendig fruit,
aardse mineraliteit, licht nootachtige gist, elegante zuurgraad. Veel macht in de mond, zeer duurzaam, zoetig en romig met een zachte karamel afwerking.
		60,75

France, Loire
Frankrijk, Loire

Les Gras Mouton Muscadet
Dom. de la Pépiere, 2016

An intense bouquet of white flowers, fruity wine that brings
a fresh, mineral feel to the tongue due to its maturation.
Een intense boeket van witte bloemen, fruitige wijn die door
de rijping op zijn lie een frisse, mineralig gevoel op de tong
teweeg brengt.
		29,50

Clisson
Dom. de la Pépiere, 2014

In the nose it exudes aromas of cooked fruit, ripe citrus, honey and quince. This wine is rich in the mouth, charming and
exceptionally exciting and refined.
In de neus ademt het aroma’s van gekookt fruit, rijpe citrus,
honing en kweepeer. Deze wijn is rijk in de mond, charmant
		33,50
en uitzonderlijk spannend en verfijnd.

Château-Thebaud
Dom. de la Pépiere, 2012

Nose of herbs and ripe peach. On the palate green apple,
peach and a hint of exotic fruit, melon and wild honey. Fresh
and pure thanks to integrated acidity. Soft aftertaste with
vegetable tones.
Neus van kruiden en rijpe perzik. Op het palate groene appel, perzik en een vleugje exotisch fruit, meloen en wilde
honing. Fris en zuiver door geïntegreerde zuurgraad. Zachte
		33,50
afdronk met plantaardige tonen.

Pouilly Fumé Mademoiselle de T
Château de Tracy, 2016

Passion fruit, mango with a fresh and narcissus flower. It
offers a fresh, pleasant aromatic richness. In the nose intense tones of citrus, enriched with hints of lemon. The
finish is clear and plays with notes of green pepper.
Passievruchten, met frisse mango en narcissus-bloem.
Het biedt een frisse, met een aangename aromatische rijkdom. In de neus intense tonen van citrus, verrijkt met hints
van citroen. De finish is helder en speelt met tonen van
		36,50
groene peper.

Pouilly Fumé Château de Tracy
Château de Tracy, 2016

Lemongrass, green pepper and elderflower. Delicate, spicy
touch to the wine with lime and minerals. The long finish
remains on this spicy taste, with the emphasis on the wine
as a whole.
Citroengras, groene peper en vlierbloesem. Delicate, pittige toets aan de wijn met limoen en mineralen. De lange
afwerking blijft op deze pittige smaak, met de nadruk op
		45,50
de wijn als geheel.

Pouilly Fumé 101 Rangs Château de Tracy
Château de Tracy, 2014

Starting with ferns, rhubarb and a nice minerality. Palate is
huge and chiseled, filled with intense exotic fruit flavors,
coconut, roasted almonds and rowan. This vintage shows a
precise balance between the flesh and the acidity and offers
a delicate lemon-like taste and a mineral finish.
Beginnend met varens, rabarber en een mooie mineraliteit. Het
palate is enorm en gebeiteld, gevuld met intense exotische
fruitsmaken, kokosnoot, geroosterde amandelen en lijsterbes.
Deze vintage toont een nauwkeurige balans tussen het vruchtvlees en de zuurgraad en biedt een delicate citroenachtige en
een mineralige finish.
		92,50

France, Burgundy
Frankrijk, Bourgogne

Bourgogne Chardonnnay 'Clos de la Combe'
Dom. Jean Chartron, 2015

An aspect of white gold, the exhalation of floral perfumes
usually found in chardonnay. Supported by a texture garnished with lemon, a real pleasure for an aperitif or dinner.
Een aspect van wit goud, het uitademen van bloemige
parfums meestal te vinden in chardonnay. Ondersteund
door een textuur gegarneerd met citroen, een waar ge		35,00
noegen
voor aperitief of dinner.

Santenay 'Champs Perrier'
Dom. Jean Chartron, 2015

Citrus, green apples, chalky minerality, vanilla, sugar almonds.
In the mouth good acids, toast and roasted tones, citrus,
but also some yellow fruit, and again an elegant mineral
touch with a pinch of white pepper and salmiak. Modest
influence of oak maturing.
Citrus, groene appeltjes, krijtachtige mineraliteit, vanille,
suikeramandelen. In de mond goede zuren, toast en geroosterde tonen, citrus, maar ook wat geel fruit en weer
een elegante minerale toets met ‘n snuif witte peper en
salmiak. Bescheiden invloed van eikenhoutrijping.
		48,50

Chassagne Montrachet 'Benoites'
Dom. Jean Chartron, 2015

Powerful, full-bodied dry white wine with a refined aroma of
mild oak, butter, apple and floral notes. The taste is juicy and
fresh in structure, the aftertaste balanced and fragrant.
Krachtige, volle droge witte wijn met een verfijnd aroma van
mild eikenhout, boter, appel en florale tonen. De smaak is
		82,50
sappig
en fris van structuur, de afdronk evenwichtig en geurig.

Meursault 'Les Pierres'
Dom. Jean Chartron, 2015

Rich, complex wine with a taste of: nuts, vanilla, honey and
toasted bread.
Rijke, complexe wijn met in de smaak: noten, vanille, honing
		84,25
en geroosterd brood.

France, Alsace
Frankrijk, Elzas

Riesling Herrenweg de Turckheim
Domaine Zind-Humbrecht, 2015

The palate stays fresh for a long time, even after a long
opening of the bottle. The acidity is ripe, drooling and above
all makes you want to have a second drink.
Het palate blijft lang vers, zelfs na een lange opening van de
fles. De zuurgraad is rijp, kwijlt en zorgt ervoor dat je een
tweede drankje wilt nemen.
		68,00

Riesling Clos Windsbuhl
Domaine Zind-Humbrecht, 2015

The palate is airy, the wine plays on the mouth and is almost elusive because the acidity hides the maturity of the
grapes and gives a feeling of lightness to the whole. The
finale reveals a spicy, sleek structure, typical of this place
Het palate is luchtig, de wijn speelt op de mond en is bijna
ongrijpbaar omdat de zuurgraad de rijpheid van de druiven
verbergt en een gevoel van lichtheid geeft aan het geheel.
De finale onthult een pittige, strakke structuur, typerend
voor deze plek.
		97
,00

Gewurztraminer Turckheim
Domaine Zind-Humbrecht, 2015

Ripe fruit (citrus, lychee), flowers are present, but it is
ultimately the herbs that dominate. The palate is well in
place, stays harmonious and dry, which reveals the tannic
structure of this grape variety.
Rijp fruit (citrus, lychee), bloemen zijn aanwezig, maar het
zijn uiteindelijk de kruiden die domineren. Het palate is goed
op zijn plaats, blijft harmonieus en droog, wat de tannische
structuur
		47
van deze druivensoort onthult.
,00

Gewurztraminer Grand Cru Hengst
Domaine Zind-Humbrecht, 2015

The important ripeness of the grapes is needed here to
express the finesse of the soil. A contradiction is difficult to
express, but all the easier to understand during a tasting.
The honesty, elegance and sturdiness in the final is a perfect
example of balance.
De belangrijke rijpheid van de druiven is hier nodig om
de finesse van de grond tot uitdrukking te brengen. Een
tegenspraak is moeilijk uit te drukken, maar des te makkelijker te begrijpen tijdens een proeverij. De eerlijkheid,
elegantie en stevigheid in de afdronk is een model van
evenwicht.
		97,00

Pinot Gris Roche Calcaire
Domaine Zind-Humbrecht, 2015

The first impression is relatively rich wine, but the palate
contradicts the nose by revealing a subtly structured palate
that has an elegant acidity and a medium vibrant structure.
The slight residual sweetness is very discreet and not really
the center of gravity of this wine.
De eerste indruk is van relatief rijke wijn, maar het palate
spreekt de neus tegen door een subtiel gestructureerd
palate te onthullen dat een elegante zuurgraad en een
medium levendige structuur heeft. De lichte restzoetheid
is zeer discreet en niet echt het zwaartepunt van deze
wijn.
		56,00

Pinot Gris Grand Cru Rangen van Thann
Domaine Zind-Humbrecht, 2015

Ripe fruit coupled with a light ripening. Open for the nose,
on the contrary, the mouthfeel is more reductive. Beeswax
and honey, reminiscent of the small presence of noble rot.
The palate is caressing, velvety, with a slight curve on the
aftertaste.
Rijp fruit gekoppeld aan een lichte overrijping. Open voor
de neus, is het mondgevoel integendeel meer reductief.
Bijenwas en honing, die herinneren aan de kleine aanwezigheid van edele rotting. Het palate is strelend, fluweelachtig, met een lichte ronding op de afdronk.

130,00

ake

Sake

Nabeshima Ginjö
Fukuchiyo Shuzö, Junmai Ginjö

In the nose strong but not overly fruity scent, light on the
palate but extremely tasteful. Slightly sweet with exciting
acidity.
In de neus een sterke, maar niet overdreven fruitige geur.
Licht op het palate maar uiterst smaakvol. Enigszins zoet
		
met een spannende zuurgraad.
300 ml. 25,50

Nabeshima Daiginjö
Fukuchiyo Shuzö, Junmai Daiginjö

Very elegant: soft and fruity, with a light but tasteful body.
Soft sweet with balanced acidity.
Zeer elegant: zacht en fruitig, met een lichte maar smaakvolle
		
160 ml. 26,50
body. Zacht zoet met evenwichtige zuurgraad.
		108,80
720 ml.

ed
wines
Rode wijnen

Cupido 'désir amourex'
Weingut J. Heinrich, 2012

Dark ruby red garnet, violet tones. Liquorice and mandarin
sifted with dark, fine nougat touch, versatile bouquet. Juicy
ripe cherries, sweet spice nuances, delicate chocolate, harmonious and well-woven, safe aging potential.
Donker robijnrode granaat, violette tinten. Zoethout en
mandarijn zesten onderlegde donkere, fijne nougat-touch,
veelzijdig boeket. Sappige, rijpe kersen, zoete kruidnuances,
delicate chocolade, harmonieus en goed ingeweven, veilig
verouderingspotentieel.

fles
1,5 lt.
3 lt.
6 lt.

98,00
171,00
378,00
702,00

Austria
Oostenrijk

Blaufränkisch Klassik Mittelburgenland DAC
Weinhof Bauer Pöltl, 2016

Ruby, fruity, spicy. Dark ripe cherry, slightly spicy, aromatic
round body, soft tannins.
Robijn, fruitig, kruidig. Donker rijp kers, licht kruidig, aromatisch
		28,00
rond body, zachte tannines.

Goldberg Reserve
Weingut J. Heinrich, 2013

Deep dark ruby red garnet, opaque core. Juicy blackberry
fruit, licorice, well-built tannins, mineral reverb, cherries and
herbs in the final, a wine with a lot of potential.
Diep donker robijnrode granaat, ondoorzichtige kern. Sappig
braambessenfruit, zoethout, goed gebouwde tannines,
mineralige nagalm, rijpe kersen en kruiden in de finale,
		54,00
een wijn met veel potentieel.

terra o.
Weingut J. Heinrich, 2015

Dark ruby red garnet, violet tones, delicate clarification. With a
touch of nougat, dark berries, delicate cassis and blackberries,
nice touch with tobacco. Juicy, red cherries, freshly structured
and well integrated tannins, mineral reverberation, lemon-like
finish.
Donker robijnrode granaat, violette tinten, delicate opheldering. Met een vleugje nougat-touch, donkere bessen, delicate
cassis en bramen, fijne aanraking met tabak. Sappige, rode
kersen, vers gestructureerde en goed geïntegreerde tannines, mineralig nagalm, citroenachtige afdronk.
		71,50

Vulcano
Weingut Hans Igler, 2015

On the palate juicy, supple tannins with a pleasant spiciness.
Dominant red currants, blackberries and cherries in the aftertaste. Great fruity richness with hints of blueberries.Slightly
nutty in taste, of good length.
Elegante donkere bessen in de neus. In de mond sappige,
soepele tannines met een aangename kruidigheid. Dominante
rode bessen, bramen en kersen in de afdronk. Grote fruitige
rijkdom met tonen van bosbessen. Licht nootachtig van smaak,
van goede lengte.
		35,00

Ab Ericio
Weingut Hans Igler, 2013

This wine has a deep blackberry fruit flavor. Compact and
powerful with beautifully integrated tannins and elegant,
velvety structure in the mouth with a long, intense aftertaste.
Deze wijn vertoont een diep braambessenfruitaroma.
Compact en krachtig met prachtig geïntegreerde tannines
en elegante, fluwelen structuur in de mond met een lange,
		46,00
intense afdronk.

Italy
Italië

Valpolicella Ripasso Classico Superiore
Speri Viticoltori, 2015

Intense red color with hints of red fruit, spices and cocoa.
The taste is warm and soft, well-balanced by round tannins.
Intense rode kleur met hints van rood fruit, kruiden en
cacao. De smaak is warm en zacht, goed gebalanceerd
		31,50
door ronde tannines.

Amarone DOCG Classico Vigneto Monte Sant'Urbano
Speri Viticoltori, 2012
Intense garnet red in color, it has an ethereal aroma of
dried fruit. In the mouth it is full, warm, enveloping, dry. An
important wine with rare elegance that lends itself well to
aging.

Intens granaatrood van kleur, het heeft een etherisch aroma
van gedroogd fruit. In de mond is het vol, warm, omhullend,
droog. Een belangrijke wijn met zeldzame elegantie, die zich
		72,50

Chianti Classico DOCG Vigna Doghessa
Nittardi, 2015
In the nose cherries, violet and hints of aromatic herbs and

spices. In the mouth we also have an important darker fruit
character in combination with velvet tannins and an important structure and volume in the mouth.
In de neus kersen, violet en hints van aromatische kruiden
en specerijen. In de mond hebben we ook een belangrijk
donkerder fruitkarakter in combinatie met fluwelen tannines
en een belangrijke structuur en volume in de mond.
		42,00

Chianti Classico Reserve DOCG
Nittardi, 2013

Intense ruby red, nose of cherry fruit, ripe plums, with notes of herbs. Rich palate with elegant tannins and balanced
acidity. Perfect fusion of texture, softness and aroma with a
long and lasting finish.
Intens robijnrood, neus van kersenfruit, rijpe pruimen, met
tonen van kruiden. Rijke palate met elegante tannines en
een evenwichtige zuurgraad. Perfecte samensmelting van
textuur, zachtheid en aroma met een lange en blijvende
afwerking.
		57,50

Nectar Dei IGT
Nittardi, 2012

Deep red with hints of purple color. In the nose ripe notes
of red berries and dark fruit, tobacco and leather. Nicely
concentrated with lush, rounded tannins and elegant tones
such as black cherries and licorice.
Dieprood met hints van paarse kleur. In de neus rijpe tonen van rode bessen en donker fruit, tabak en leer. Mooi
geconcentreerd met weelderige, afgeronde tannines en
elegante
		67
tonen als zwarte kersen en zoethout.
,50

Rosso di Montalcino
Máté, 2016

Brilliantly clear ruby red color with aromas of leather, anise
and flowers. In the mouth a fresh acidity with cherries and
licorice aromas that unfolds into dark chocolate and raspberry. A pleasure to be accompanied with dinner.
Briljant heldere robijnrode kleur met aroma’s van leer, anijs
en bloemen. In de mond een frisse zuurgraad met kersen en
zoethoutaroma’s die zich ontvouwen tot donkere chocolade
en
		36,00
framboos. Een genot om bij te eten.

Brunello di Montalcino DOCG
Máté, 2012

A scent that gives so much rose bush, dried meat, strawberry
and sea salt. It has a full body with firm and silky tannins and
a long and intense finish. Highly tuned Brunello.
Een geur dat zoveel rozenstruik, gedroogd vlees, aardbei
en zeezout geeft. Het heeft een volle body met stevige
en zijdezachte tannines en een lange en intense afdronk.
Hoog
		62,50
afgestemde Brunello.

Brunello di Montalcino Riserva DOCG
Máté, 2010

Shiny middle ruby with orange hue. Herbs and mineral on
the nose and open slowly. Elegant palate with lots of sweet
and sour cherry that keeps on going. Spicy until the final.
Glanzende middelste robijn met oranje tint. Kruiden en
mineraal op de neus en langzaam te openen. Elegante
palate met veel zoetzure kers die maar door blijft gaan.
Pittig tot aan de finale.
		76,00

Brunello di Montalcino Riserva DOCG
San Polo, 2010

Intense ruby red with garnet hues, clear and shiny. The
bouquet displays typical aromas of violets and small red
berries.Subtle nuances of forest undergrowth, aromatic
wood, a hint of vanilla and mixed fruit give way to subtle
hints of coffee. Intense, persistent, broad and stubborn.
Full and warm in the mouth, with a tightly woven structure
and robust body, it has a persistent finish with well-refined
tannins.
Intens robijnrood met granaattinten, helder en glanzend.
Het boeket vertoont typische aroma’s van viooltjes en
kleine rode bessen. Subtiele nuances van bosondergroei,
aromatisch hout, een vleugje vanille en gemengd fruit maken plaats voor subtiele hints van koffie. Intens, aanhoudend, breed en koppig. Vol en warm in de mond, met een
dicht geweven structuur en robuuste body. Het heeft een
aanhoudende afwerking met goed geraffineerde tannines.
		99,00

"W" Dedicato a Walter
Poggio al Tesoro, 2011

Perfectly interwoven in the nose, deep aromas of black fruit,
pepper and eucalyptus. The palate is astonished by its ability
to retain this imposing structure with a slight tightness,
making it both powerful and agile.
In de neus perfect verweven, diepe aroma’s van zwart
fruit, peper en eucalyptus. Het palate verbaast zich over
zijn vermogen om deze imposante structuur te behouden
met en lichte strakheid, waardoor het zowel krachtig als
wendbaar is.
		70,00

Barbera d'Álba
G.D. Vajra, 2015

The wine has floral and fruity notes, but also notes of tobacco
and herbs. Black fruit on the palate. The wine has a good filling
and length.
De wijn heeft florale en fruitige tonen maar ook tonen van
tabak en kruiden. Op het palate tonen van zwart fruit. De
		34,50
wijn heeft een goede vulling en lengte.

Langhe Nebbiolo
G.D. Vajra, 2015

It is a ruby red wine with intense aromas of roses, violets,
cherries and plums. The taste is lively and medium bodied
with soft tannins.
Het is een robijnrode wijn met intense aroma’s van rozen,
viooltjes, kersen en pruim. De smaak is levendig en medium
bodied met zachte tannines.
		36,00

Barolo Albe
G.D. Vajra, 2013

The wine has scents of red fruit, plums and mushrooms.
The taste is refined and complex and the soft tannins
complete it.
De wijn heeft geuren van rood fruit, pruimen en paddestoelen.
De smaak is verfijnd en complex en de zachte tannines maken
hem af.
		62,50

Barolo Bricco delle Viole
G.D. Vajra, 2013

This top Barolo has a brilliant ruby red color and has aromas
of cherries, black currants, violets and dried roses. The taste
is full of silky tannins and has an impressive aftertaste.
Deze top Barolo is briljant robijn rood van kleur en heeft aroma’s van kersen, zwarte bessen, viooltjes en gedroogde
rozen. De smaak is vol met zijdezachte tannines en een
indrukwekkende
		76,00
afdronk.

Solaia
Tenuta Tignanello, 2013

A very intense ruby red with purple highlights, aromas of
ripe red fruit, pleasantly fresh and lively, accompanied by
a balsamic sensation of licorice and mint. Hints of vanilla
and smoky with an intense spiciness to create a powerful
impact. The palate, initially elegant, becomes full of tannins
with lots of shape and firmness. The aftertaste is quite complex with their expressive notes of black fruit and chocolate,
together with an excellent taste and power.
Een zeer intens robijnrood met paarse hoogtepunten, aroma’s van rijp rood fruit, aangenaam fris en levendig, vergezeld van balsamico-sensatie van zoethout en munt. Hints
van vanille en rokerig met een intense kruidigheid om een
krachtige impact te creëren. Het palate, aanvankelijk elegant, wordt vol van tannines met veel vorm en stevigheid.
De afdronk en nasmaak zijn vrij complex met hun expressieve tonen van zwart fruit en chocolade, samen met een
uitstekende smaak en kracht.
279,00

Spain, Ribera del Duero
Spanje, Ribera del Duero

'Picaro del Aguila' Tinto
Dominio del Aguila, 2016

Dark red in color and the scent of beautiful ripe red fruit,
cherry, some berries and blue plum. In the taste a lot of
fiery young fruit, berries, slightly balsamic, full and refinedly
powerful. The mainly French wood is nicely intertwined with
the fruit and soft, ripe tannins. Fresh, stimulating acids, balance, very complex and very digestible for a young wine.
Donker rood van kleur en de geur van mooi rijp rood fruit,
kers, wat bes en blauwe pruim. In de smaak veel vurig jong
fruit, bessig, licht balsamico, vol en verfijnd krachtig. Het
voornamelijk Franse hout is mooi verweven met het fruit en
de zachte, rijpe tannines. Frisse, opwekkende zuren, balans,
voor
		76,00
een jonge wijn erg complex en zeer verteerbaar.

'Dominio del Aguila' Reserva
Dominio del Aguila, 2014

Dark black fruit of color, intense and with a lot of dark red
fruit, cherry, berry and blackberry in the scent. Also beautiful
elegant French oak with a beautiful coconut touch. In terms
of taste, the wine stands out for its strength and elegance at
the same time. Very fresh acids, ripe tannins, fully balanced,
complex and very digestible
Donker zwartfruit van kleur, intens en in de geur veel
donkerrood fruit, kers, bes en braam. Tevens mooi elegant
Frans eiken met een mooie cocos toets. Smaaktechnisch
valt de wijn op door zijn kracht en elegantie tegelijk. Zeer
frisse zuren, rijpe tannines, volledig in balans, complex en
zeer
verteerbaar.
		78,00

'Peñas Aladas' Gran Reserva
Dominio del Aguila, 2012

The wines from this vintage have a good alcohol content, balanced with moderate acidity, with a good color
and phenolic intensity, and a suitable level of tannins, all
important characteristics for a perfect aging.
De wijnen uit deze vintage hebben een goed alcoholgehalte,
in evenwicht met matige zuurgraad, met een goede kleur en
fenolische intensiteit, en een geschikt niveau aan tannines, al		207
lemaal belangrijke kenmerken voor een perfecte veroudering.
,00

Canta La Perdiz
Dominio del Aguila, 2014

These wines display a floral, subtle, elegant and nuanced
character, really fascinating. The palate is refined, with
fine-grained, supple tannins and, above all, elegance. In
Ribera del Duero there are few such wines.
Deze wijnen tonen een bloemig, subtiel, elegant en genuanceerd karakter, echt boeiend. Het palate is verfijnd,
met fijnkorrelige, soepele tannines en vooral elegantie. In
		315,00
Ribera del Duero zijn er maar weinig van zulke wijnen.

France, Burgundy
Frankrijk Bourgogne

Bourgogne Pinot Noir
Laroze de Drouhin, 2015

Delicious Pinot Noir; soft, lots of fruit and nicely concentrated
by the old vines.
Heerlijke Pinot Noir; zacht, veel fruit en door de oude wijnstokken
		45,00
lekker geconcentreerd.

Gevrey Chambertin 1er Cru 'Au Closeau'
Domaine Drouhin Laroze, 2015

Wine with a deep ruby red color in the nose, with aromas of
red fruit, black fruit and mixed spices. On the palate, aromas
of cherry, vanilla and raspberry bring freshness to this round,
fleshy and silky texture.
Wijn met een diepe robijnrode kleur in de neus, met aroma’s
van rood fruit, zwart fruit en gemengde kruiden. In de mond
brengen aroma’s van kers, vanille en framboos frisheid aan
deze ronde, vlezige en zijdeachtige textuur.
		84,50

France, Rhône
Frankrijk Rhône

Côtes du Rhône "Samorëns"
Ferraton & Fils, 2015

Garnet core with ruby red color and in the nose aromas
of very ripe red fruit. Nicely structured on the palate with
blackberries, raspberries, blueberries and licorice. Fine
spices and spiciness in the final.
Granaten kern met robijnrode kleur en in de neus aroma’s
van zeer rijp rood fruit. In de mond mooi gestructureerd
met bramen, frambozen, bosbessen en zoethout. Fijne
specerijen
		28,50
en kruidigheid in de finale.

Châteauneuf du Pape
Le Vieux Donjon, 2015

It always has a soft sweet scent of fruit, especially mulberry,
red and dark cherries and dates. In addition, slightly spicy
with a hint of licorice. The taste is balanced and digestible,
with bitters in the final showing a noble perseverance.
Hij heeft altijd een zachtzoete geur van fruit, vooral moerbei,
rode en donkere kersen en dadels. Daarbij licht kruidig met
een hint van drop. De smaak is evenwichtig en verteerbaar
waarbij bitters in de finale een nobel doorzettingsvermogen
weergeeft.
		65,00

Ermitage 'Le Méal'
Ferraton & Fils, 2014

Very intense ruby red color and in the nose small black fruit,
delicate leather tone. Powerful wine with well-integrated
tannins and oaks on the palate. Full-bodied wine to mature
Zeer intense robijnrode kleur en in de neus klein zwart fruit,
delicate leren toon. Op het palate krachtige wijn met goed
geïntegreerde
		93,50
tannines en eiken. Volle wijn om te rijpen.

Côtes Rôtie Montmain
Ferraton & Fils, 2012

Bright, deep ruby red color with violet hues and in the nose
aromas of ripe cherry, berry and black fruit with beautiful
floral notes. In the mouth very deep, round and elegant
wine, with aromas of red fruit. Beautiful minerality with a
long final.
Heldere, diep robijnrode kleur met violette tinten en in de neus
aroma’s van rijp kers, bes en zwart fruit met mooie bloemige
tonen. In de mond zeer diepe, ronde en elegante wijn, met
aroma’s
van rood fruit. Mooie mineraliteit met een lange finale.
		70,00

France, Bordeaux
Frankrijk Bordeaux

Château Sociando-Mallet
Haut Medoc, 2010

Classic Bordeaux with aroma of cassis and cedar and beautifully dosed oak.
Klassieke Bordeaux met aroma van cassis en ceder en mooi
		61,00
gedoseerd
eikenhout.

Château Branaire Ducru
Saint Julien, 2010

Very broad wine, supple, full of character, beautifully pure,
rich supporting tannins, ripe black fruit.
Zeer brede wijn, soepel, karaktervol, mooi zuiver, rijke
		128,00
ondersteunende tannines, rijp zwart fruit.

Château Phélan Ségur
Saint-Estephe, 2011

Classic Saint-Estephe, spicy and earthy aromas and subtle
use of wood.
Klassieke Saint-Estephe, kruidige en aardse aroma’s en
subtiel houtgebruik.
		62,00

Château Grand Puy Ducasse
Pauillac, 2009

Stylish Pauillac that effortlessly combines power and sophistication.
Stijlvolle Pauillac die kracht en verfijning moeiteloos combineert.
		86,00

Château Prieuré-Lichine
Margaux, 2010

Tough, slightly rustic Margaux with lots of sultry fruit and a
dose of wood.
Stoere, iets rustieke Margaux met veel zwoel fruit en
gedoseerd houtgebruik.
		92,00

Château Gazin
Pomerol, 2011

Classic Pomerol, beautiful aromas with purple fruit and spices
and some vanilla, nicely creamy yet strong taste.
Klassieke Pomerol, prachtige aroma’s met paars fruit en
specerijen en wat vanille, mooi romige maar toch stevige
smaak.
		93,75

