
Om te proosten

ClosAmador Brut ReservaDelicat 0,20cl
Een aangenaam droge cava met elegante belletjes. Fruitig en fris met
een licht gele kleur. Aroma’s van citrusfruit en groene appel en een
hint van gerijpt wit (perzik) fruit. Mooie finale. In deze bruisende cava
is ook wat ontwikkeling te herkennen.

ClosAmador Brut ReservaDelicat 0,75cl
Een aangenaam droge cava met elegante belletjes. Fruitig en fris met
een licht gele kleur. Aroma’s van citrusfruit en groene appel en een
hint van gerijpt wit (perzik) fruit. Mooie finale. In deze bruisende cava
is ook wat ontwikkeling te herkennen.

Bollinger Special Cuvée Brut
Helder, lichtgeel van kleur met gouden kern. Een weelderige geur,
gerijpt, complex, rijk van smaak met hinten van toast en champignons.
Bollinger staat tevens bekend om de zeer mooie, verfijnde mousse.
Een karaktervolle champagne met veel elegantie en reserve.

€ 7,50

€ 21,50

€ 75,00

Cava

Champagne

Rode wijn

Cognac

Whiskey

Ellermann-Spiegel Spätburgunder Trocken
Druif: Spätburgunder
Kersenrode heldere kleur. Aangename geur, direct en typisch Pinot Noir /
Spätburgunder. Mooie kruidigheid en lekker bosfruit en kersen. Rijpe
aanzet met een prettig zoetje. Sappig, met ook hier weer kersen. Prettig
bittertje en druiftannines.

Salentein Barrel SelectionMalbec
Druif: Malbec
U kunt zich bij deze wijn verheugen op een prachtig mooie lange afdronk,
maar wacht! Geniet eerst van de heerlijke geuren en aroma's van rood
fruit, bramen, pruimen, chocolade en vanille. Deze malbec uit de
Salentein Barrel Selection serie heeft een mooie body en fruitig karakter.

Poggio LeVolpi Tator Primitivo
Druif: Primitivo
Granaatrode kleur. Aroma's van rijp rood fruit en jam, met duidelijke
tonen van kaneel, gedroogde vijgen en amandelen. Complexe wijn, met
een volle smaak, goede body en structuur.

Delamain Cognac Pale &DryX.O.
De kleur is licht amber. In de neus zacht en zeer gelaagd, florale aroma’s
van chrysanten, vanille, wit druivensap en een hint van leer. In de mond
heel romig en rijk met veel fruit, lichte tonen van karamel, boter,
cakebeslag, bloemen en een accent van kruiden. De lange finale is
prachtig uitgebalanceerd met hints van toffee en zoethout.

€28,50

€35,00

€39,50

€ 8,50

CaribbeanCask 14 years oldwhisky
The Balvenie Caribbean Cask heeft 14 jaar gerijpt in Amerikaans
eikenhouten vaten en wordt aan het eind van zijn rijping overgeheveld
naar vaten waarin voorheen rum uit de Cariben heeft gerijpt. De smaak is
hierdoor rond met tonen van vanille en zoete tonen van eikenhout.

€ 8,50

Verbunt Verlinden uit Tilburg is een toonaangevende moderne
Nederlandse wijnimporteur. Verbunt Verlinden heeft een breed

assortiment wijnen van traditioneel tot innovatief en
eigenzinnig. Verbunt Verlinden werkt met verschillende

wijnhuizen uit de gehele wereld samen.

Verbunt Verlinden



Witte wijn

La Pelissiere BlancMoelleux
Druif | Semillon
Aroma's van exotisch fruit en bloemen. Een sappige en tegelijk zoete
smaak van onder andere peren en gedroogd fruit.

LaurentMiquel Père et Fils
Druif | Chardonnay
De wijn heeft een bleke, gele kleur met groene tinten. Geuren van
exotisch fruit met een beetje anijs. Boterig met een lange afdronk.

Terra d' Alter ExpressãoBranco
Druif | Siria, Arinto & Viognier
De wijn heeft een stuivend aroma van ananas, papaya en limoen. De
smaak is fruitig met wat minerale tonen. De afdronk fruitig en
verfrissend.

SteiningerGrünerVeltlinerKamptal
Druif: Grüner Veltliner
Een zeer fruitige, klassieke witte wijn met een intrigerend pepertje in de
smaak. Zachte zuurstructuur en een opmerkelijke vruchtengeur.
Levendig, elegant met mineralen in de afdronk.

HausKlosterberg Pinot Blanc
Druif: Pinot Blanc
Deze Pinot Blanc is puur, fris en aromatisch in de neus. Finesse en
zuiverheid voeren de boventoon. Medium tot volle body. Perfect in balans
met volop fruit, leisteen en elegantie.

RamónBilbaoVerdejo
Druif: Verdejo
Deze prachtige witte wijn van de Verdejo druif heeft een fijn aromatisch
karakter. Aroma's van passiefruit, anijs, venkel en tropisch fruit zorgen
voor levendigheid in het glas. Een klein bittertje, een mooie frisheid
gecombineerd met een zachte afdronk

L'Avenir Provenance CheninBlanc
Druif: Chenin Blanc
Mooie, heldere stro-gele kleur. Volle smaak, met rijke tonen van rijpe
ananas,
sappige peer en meloen. Daarnaast honing en geroosterde amandelen
afkomstig van gedeeltelijke fermentatie in eikenhouten vaten. De subtiele
zuren zorgen ervoor dat deze wijn verfrissend en crispy blijft. Lichte
minerale tonen op het eind.

Salentein Barrel Selection Chardonnay
Druif: Chardonnay
Een zeer elegante, zachte en romige wijn. De goudgele Chardonnay, uit de
Barrel Selection serie, laat u optimaal genieten van de volle rijke aroma's
van tropisch fruit, vanille, honing en een lichte toast.

€4,50 €21,50

€21,50

€21,50

€26,00

€31,00

€25,00

€35,00

€36,00

€4,50

€4,50

Rosé

LaurentMiquel Père et Fils Cinsault
Druif | Syrah
Deze frisse en fruitige rosé wijn van Laurent Miquel is speciaal
voor liefhebbers van droge wijn.Fruitaroma's van aardbei en
rode bessen geven vulling aan een heerlijk zomers glas wijn. Fris
met een zachte structuur, dit maakt hem bij velen favoriet.

RoubineRosé 'LaVie enRose'
Druif | Grenache
La Vie en Rose inspireert en laat ons ontsnappen aan de
wervelwind van het drukke leven, door een vrolijke en liefdevolle
toon te brengen. De Grenache en Cinsault brengen harmonie en
elegantie. Deze delicate wijn heeft een heerlijke geur die je doet
denken aan rode bessen en grapefruit. Een complexe balans
tussen fruitig en fris met exotische tonen zoals lychee.

Rode wijn

LaurentMiquel Père et Fils
Druif | Cabernet Sauvignon
Deze rode wijn is een prachtig voorbeeld van de Cabernet
Sauvignon druif. Mooie zachte tannine. Rijk rood fruit en
typische cassissmaak, aangevuld met een hint kruiden. Mooi in
balans met een fijne diepgang.

EpicuroNegroamaro
Druif | Negroamaro
De wijn is intens robijnrood van kleur. In de neus sensaties van
wilde bessen en rijpe pruimen, rode aalbesbloem, varen en ijzer.
Fris en fruitig, aangename tannine met een lange en
aanhoudende afdronk.

RamónBilbao Selección Especial
Druif: Tempranillo
Deze wijn heeft herkenbare geuren van donker fruit, kruiden en
vanille en een zwoele en zachte smaak met een mooie lange
afdronk. Gekruide geuren en vanille tonen. De smaak is rond en
zwoel met rijpe tannine. De afdronk is fruitig en zacht met een
mooie lengte.

FarinaValpolicella Ripasso Classico Superiore
Druif: Corvina
Rijke, rijpe wijn van Farina. Fruittonen van pruim en kersenjam
geven identiteit aan de wijn, samen met een fijne balans van
tannine, frisse zuren en zoet. Op de achtergrond komen tonen
van intense peper, leer en gember tot uiting.

€4,50 €21,50

€35,00

€4,50 €21,50

€4,50 €21,50

€26,50

€34,00


