!

APERITIEVEN & WIJN

M: mousserend, Ro: rosé, W: wit, R: rood

Prijzen en jaartallen onder voorbehoud

APERITIEVEN(gehele dag verkrijgbaar)
Mimosa

€ 8,80

Cointreau triple sec, Parès Baltà Brut Nature Cava, Sinaasappelsap

Bloody Mary

€ 9,50

Rutte Organic Vodka, Tomatensap, Citroen, Tabasco, Worcestershiresauce,
Peper & Zout, Bleekselderij

Negroni

€ 9,00

London dry Gin, Campari, Mancino Amaranto Rosso Vermouth, Angostura Bitters

Hendricks G&T

€ 9,00

Fever Tree Tonic Water, Komkommer, Zwarte Peper, Cellery Bitters

Bobby's G&T

€ 9,00

Fever Tree Tonic Water, Sinaasappel, Kruidnagel

Dutch Courage G&T

€ 8,50

Fentimans Tonic Water, Groene Appel, Peychaud Bitters

V2C & Cava

€ 10,50

Parès Baltà Brut Nature Cava, Citroengras, Limoen

Vordings G&T

€ 9,50

Fever Tree Tonic Water, Kaneel

COCKTAILS (v.a. 18:00 uur)
Collins

€ 9,00

Rutte Oude Jenever, Citroensap, Sodawater, Suikersiroop

Whiskey ( of Amaretto ) Sour

€ 10,00

Makers Mark Bourbon Whiskey (of Gozio Amaretto ),
Citroensap, Suikersiroop, Eiwit, Angostura Bitters

Brandy Crusta

€ 11,00

Ragnaud Cognac V.S.O.P. , Cointreau, Maraschino, Citroensap

Dark 'N stormy

€ 7,50

Goslings Dark Rum, Limoen, Angostura Bitters, Gingerbeer

Vieux Carre

€ 12,50

Ragnaud Cognac V.S.O.P. , Rye Whiskey, Mancino Amaranto Rosso Vermouth,
D.O.M. Benedictine, Peychaud Bitters

Espresso Martini

€ 10,50

Rutte Organic Vodka, Kahlua, Espresso, Suikersiroop, Koﬃebonen

M: mousserend, Ro: rosé, W: wit, R: rood

Prijzen en jaartallen onder voorbehoud

WIJN PER G$S
glas € 6,80

M Prosecco Superiore Extra Dry, Fratelli Bortolin

gebied: Veneto, druif: Prosecco
Tintelend aperitief, frisse appel en citrus en een gulle mousse. Lekker bij oesters,
zeevruchten etc.

M Cava Brut Nature, Parés Baltá

glas € 8,80

gebied: Catalunya, druif:44% Xarel-lo, 30% Macabeu, 26% Parellada
Verfijnde neus met tonen van rijp fruit en brioche. Complex in de mond met tonen van
toast en citrus. Lekker bij oesters en zeevruchten.

W Pont de Doulens 2014, Luc Pirlet
R gebied: Pays d’Oc, druif: blend

glas € 4,00

R Toegankelijke wijn. Lekker als aperitief of om mee te borrelen.
o
W Donna Marzia, Malvasia 2015, Conti Zecca

glas € 4,60

gebied: Puglia, hak van Italië, druif: Malvasia Bianca
Elegant geel fruit met speelse zuren. Lekker bij antipasti en vis.

R Donna Marzia, Rosso Salento 2014, Conti Zecca

glas € 4,60

gebied: Puglia, hak van Italië. druif: Negroamaro, Malvasia Nera
Warm en fruitig, maar met structuur en karakter. Lekker bij pasta en rood vlees.

W Tresolmos Lias, Rueda Verdejo 2015, Bodegas Garciarevalo

glas € 4,80

gebied: Rueda, druif: Verdejo
Stuivende neus met meloen en een frisse kruidigheid. Lekker als aperitief, bij salades,
witvis, schelpen.

W Müller Thurgau 2015, Erste+Neue

glas € 5,70

gebied: Alto Adige, druif: MüllerThurgau
Aromatische sappige wijn met frisse zuren. Lekker bij salades en gemarineerde
groenten.

M: mousserend, Ro: rosé, W: wit, R: rood

Prijzen en jaartallen onder voorbehoud

W Bachero, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 2015,

glas € 5,50

Pontemagno
gebied: Marche (Castelli di Jesi), druif: Verdicchio
Aromatisch, vrij rijk met amandelbitter maar genoeg frisheid om niet zwaar te zijn. Volle
afdronk. Lekker bij gamba’s, inktvis en kip

R Merlot 2015, Erste + Neue

glas € 6,00

gebied: Alto Adige, druif: Merlot
Mooi sappig jong fruit, fris doch een mond vol. Lekker bij gegrilde groenten,
varkensvlees of kwartel.

R La regia Specula, Montepulciano d’Abruzzo 2013, Orlandi

glas € 5,80

Contucci Ponno
gebied: Abruzzo, druif: Montepulciano
Vol, paars sappig fruit ondersteund door wat hout. Lekker bij lichte vleesgerechten en
pasta’s met tomatensaus.

Wijn van de week (zie bord)

M: mousserend, Ro: rosé, W: wit, R: rood

Prijzen en jaartallen onder voorbehoud

FRANKRIJK
M 1er cru Champagne Blanc des Blancs, Pierre Gimonnet

fles € 73,00

gebied: zuiden van de Champagnestreek, druif: Chardonnay
Elegante droge champagne, rechtstreeks van de boer. Lekker bij oesters, zeevruchten,
etc.

M Cuvée Fidèle, Champagne, Extra Brut, Blanc des Noirs,

fles € 92,50

Vouette & Sorbée
gebied: Champagne (Côte de Bar), druif: Pinot noir
Eén wijngaard (Sorbée), één jaargang (maar geen millésimé), géén dosage. Zeer
intense, complete, mondvullende champagne. Biologisch. Lekker bij……eigenlijk alles.

R Pont de Doulens 2014, Luc Pirlet
o

fles € 19,50

gebied: Pays D’oc, druif: blend

W Wit/Rosé/Rood: Toegankelijke wijn. Lekker bij de borrel of lichte voorgerechten,
groenten of lichte vleesgerechten

W Clos de Rougemont, Vouvray sec 2015, Domaine Vigneau-

fles € 39,00

Chevreau
gebied: Loire, druif: Chenin blanc
Strogeel, in neus aroma’s van appel, peer en acaciahoning. Soepele smaak met minerale
tonen. Lekker bij vis en zeevruchten

W Mâcon Vergisson 2015, Bourdon

fles € 36,50

gebied: Mâcon, zuid Bourgogne, druif: Chardonnay
Geur en smaak van rijpe appel en perzik met uitgebalanceerde mineraliteit. Lekker bij
schaal- en schelpdieren, vis en gevogelte.

R En Lutenière’ Rouge de Bourgogne 2015, Aurélien Verdet

fles € 45,50

gebied: Bourgogne, côte d’or, druif: Pinot Noir
Uit het dorp (maar niet de appellation) Vosne-Romanée. Een betere ligging is niet
denkbaar voor een 'gewone' Bourgogne.
Lekker bij stoofvlees, wild en pasta met tomaat

R Albéric Bouvet, Crozes Hermitage 2013, Gilles Robin

fles € 58,50

gebied: Côtes du Rhône, Crozes Hermitage. druif: Syrah
Bloemig met witte peper. Sappige wijn met zwarte bessen en pruimen, chocolade, drop
en mooie tonen van eiken. Lekker bij gevogelte, konijn, lamsvlees en oude kazen

M: mousserend, Ro: rosé, W: wit, R: rood
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R Premières Côtes De Blaye, Cru Bourgeois 2014, Chateau

fles € 37,50

Peybonhomme Les Tours
gebied: Bordeaux, druif: 75% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, 8%
Cabernet Franc, 2% Malbec.
Aromatisch met geuren van rood fruit en specerijen. Genuanceerde wijn met volle
afdronk. Lekker bij gegrild vlees

M: mousserend, Ro: rosé, W: wit, R: rood

Prijzen en jaartallen onder voorbehoud

DUITS$ND
W Moselschiefer, Riesling Trocken 2015, Benedikt Kiebel

fles € 31,50

gebied: Mosel, druif: Riesling
Fijne mooie riesling geur met wat ‘petrol’ Zuiver, citrusfruit, dorstlessend, mineraal,
doordrink-factor.

W Weiler Slipf, Weisser Burgunder trocken 2014, Schneider

fles € 39,00

gebied: Baden, druif: Weissburgunder
Lichte goudgele kleur, fris en levendig bouquet met lekkere zuren.
Mondvol met lichte sprankeling. Lekker bij gegrilde vis en gevogelte.

fles € 51,50

R Frühburgunder trocken 2011, Baeder Winery

gebied: Rheinhessen, druif: Frühburgunder
Fijn elegant en aromatisch bouquet met geuren van bosvruchten en vanille. De smaak is
vol, elegant en zeer lang. Lekker bij wit vlees en gevogelte.

fles € 40,50

R Dornfelder trocken 2012, Baeder Winery

gebied: Rheinhessen, druif: Dornfelder
Fijn, zacht rood fruit met geuren van bosvruchten. Vol en zacht van smaak. Lekker bij wit
vlees, gevogelte, vis en pasta

M: mousserend, Ro: rosé, W: wit, R: rood

Prijzen en jaartallen onder voorbehoud

SPANJE
fles € 44,00

M Cava Brut Nature, Parés Baltá

gebied: Catalunya, druif:44% Xarel-lo, 30% Macabeu, 26% Parellada
Verfijnde neus met tonen van rijp fruit en brioche. Complex in de mond met tonen van
toast en citrus. Lekker bij oesters en zeevruchten.

W Tresolmos Lias, Rueda Verdejo 2015, Bodegas Garciarevalo

fles € 23,00

gebied: Rueda, druif: Verdejo
Stuivende neus met meloen en een frisse kruidigheid. Lekker als aperitief, bij salades,
witvis, schelpen.

W Rioja Blanco 2014, Finca Nueva

fles € 35,50

gebied: Rioja, druif: Viura
Vanille, hout en rijp fruit in de neus, verrassend droog doch sappig in de mond. Lekker
bij gegrilde groenten, pasta met vis of gevogelte, wit vlees.

W Bierzo Blanco, Godello Sobre Lias 2013, Mengoba

fles € 45,50

gebied: Bierzo, druif: Godello
Krachtige neus met tonen van rijp steenfruit, citrus, amandel, appel en veel mineraliteit.
In de mond veel glycerine maar met verfijnde zuren voor de balans. Veel citrus en ook
weer amandel. Lange ziltige afdronk

R Brezo tinto, Mencia 2015, Mengoba

fles € 32,50

gebied: Bierzo, druif: 95% Mencia, 5% Garnacha tintorero
Uitbundige neus, tonen van zwart fruit, drop, een tikje boers, mooie zuren en een
sappige afdronk. Lekker bij: geroosterd varkensvlees en gevogelte.

R Rioja Crianza 2013, Osoti

fles € 33,50

gebied: Rioja, druif: 70% Tempranillo, 25% Garnacha, 5% Mazuelo
Aroma’s van bramen en chocola, in de mond kruiden, framboos, pruimen en een beetje
dille en anijs. Volle krachtige, maar toch elegante wijn met lange volle afdronk.

R Lo Mon, Priorat,2011, Trossos del Priorat

fles € 64,50

gebied: Priorat, druif: 60% garnacha, 15% cariñena, 15% cabernet
sauvignon, 10% syrah
Verleidelijke neus met tonen van zwarte bessencompote, drop en specerijen. In de
mond krachtig maar elegant (sappig), zeker voor Priorat, met weer zwart fruit,
mineraliteit en een lange afdronk. Lekker bij gegrild vlees en pittige kazen.

M: mousserend, Ro: rosé, W: wit, R: rood
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ITALIË
Friuli
fles € 25,50

W Clic, Vigna del Lauro 2015, Ronco Dei Tassi

gebied: Friuli, druif: Chardonnay, Friulano, Riesling
Rijk, vol en toch ook fris. Lekker bij gegrilde groenten, pasta met vis of gevogelte, wit
vlees.

W Pieres Sauvignon 2011, Vie di Romans

fles € 59,50

gebied: Friuli, druif: Sauvignon blanc
Vol, rond, geconcentreerd edoch een echte sauvignon, dus ook mooie zuren. Lekker bij
vette vis, paddestoelen en gebraden gevogelte.

W Pinot Grigio 2014, Ronco dei Tassi

fles € 39,50

gebied: Friuli, druif: Pinot Grigio
Gelaagde culinaire wijn, vol maar toch mooie zuren. Lekker bij kalfsvlees, romige sauzen
en stevige vissen.

R Nèstri 2014, Meroi

fles € 39,50

gebied: Colli Orientali del Friuli, druif: Merlot, Cabernet franc
Vol, rood fruit met aardse tonen,”super tuscan" uit friuli. Lekker bij wildzwijn,
stoofschotels en gegrild vlees.

Alto Adige / Trentino
W Müller Thurgau 2015, Erste+Neue

fles € 28,50

gebied: Alto Adige, druif: MüllerThurgau
Aromatische sappige wijn met frisse zuren. Lekker bij salades en gemarineerde
groenten.

R Merlot 2015, Erste + Neue

fles € 31,00

gebied: Alto Adige, druif: Merlot
Mooi sappig jong fruit, fris doch een mond vol. Lekker bij gegrilde groenten,
varkensvlees en kwartel.

W Kerner 2015, Pacherhoﬀ

fles € 43,50

gebied: Alto Adige, druif: Kerner (kruising vernatsch/riesling)
Veel volume, maar met een dorstlessende drinkbaarheid door zijn rinse zuren.Stuivend
florale neus met kruisbes en witte perzik, in de mond krakend fris en mineraal. Ultieme
balans. Lekker bij gemarineerde groenten, licht gevogelte en schaaldieren
M: mousserend, Ro: rosé, W: wit, R: rood
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fles € 48,50

W Fontanasanta, Manzoni Bianco 2015, Foradori

gebied: Trentino, druif: Manzoni Bianco
Vin Naturel, in de neus abrikozen, gedroogde bloemen, mooi fris in de afdronk. 12
maanden gerijpt met bezinksel. Wel een wijn waarbij je iets moet eten. Lekker bij stevige
visgerechten, schaaldieren en tomatensaus.

Piemonte
R Barolo 2012, Fratelli Alessandria

fles € 72,00

gebied: Piemonte, druif: Nebbiolo
Zachte rijpe Barolo, complexiteit verpakt in een fluwelen handschoen. Lekker bij rib
eye, varkensstoof en bloedworst.

R Barbera d’Alba 2014, Enzo Boglietti

fles € 42,50

gebied: Piemonte, druif: Barbera
Fruitige neus met tonen van rood en donker fruit en subtiel hout. In de mond rond en
door de zuren fijn opwekkend. Lekker bij gegrild vlees, wild en stoofvlees.

W Gavi del Comune di Gavi 2015, Nicola Bergaglio

fles € 37,50

gebied: Piemonte, druif: Cortese
Zuivere verfijnde neus met tonen van citrus, wit fruit en mineraliteit. In de mond vol en
zacht met spannende zuren, rijp wit fruit en een lange mineralige afdronk. Lekker bij
pasta met schelpdieren, lichte vis en wit vlees.

Veneto
M Fratelli Bortolin Prosecco

fles € 38,00

gebied: Veneto, druif: Prosecco
Tintelend aperitief, frisse appel en citrus en een gulle mousse. Lekker bij oesters,
zeevruchten etc.

W Monte Alto, Soave Classico 2014, Ca’Rugate

fles € 39,50

gebied: Veneto, druif: Garganega
Houtgerijpte wijn, tropisch fruit en mineraliteit in optimale balans. Lekker bij gebakken
vis, kalf en varken.

M: mousserend, Ro: rosé, W: wit, R: rood
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fles € 33,00

R Corvina vignaiolo in sommacampagna 2015, Ronca

gebied: Veneto, Veronese, druif: Corvina
Complexe neus met rood en donker fruit, zwarte kersen, krentjes, zwarte peper en zelfs
wat pure chocolade. In de mond complex maar zeer verteerbaar, veel fruit, zachte
tannines en ietsje aards in de afdronk.
Lekker bij: wildstoof, paddestoelen en andere aardse tonen (zoals truﬀel)

fles € 85,00

R Amarone della Valpolicella 2011, Ca’ Rugate

gebied: Veneto, druif: Corvina, Corvinone en Rondinella
Fantastische frisheid voor een Amarone. Het drogen heeft niet alleen voor volume
gezorgd, maar een complexe wijn opgeleverd. Cocos en crema van espresso in de neus.
Rijp rood fruit, chocolade.
Lekker bij: Wildgerechten, gestoofd vlees, gegrild vlees, orgaanvlees, stevige
pastagerechten, paddestoelen en oude kazen.

Marche
W Bachero, Verdicchio Classico Superiore dei Castelli di Jesi 2015,

fles € 27,50

Pontemagno
gebied: Marche (Castelli di Jesi), druif: Verdicchio
Aromatisch, vrij rijk met amandelbitter maar genoeg frisheid om niet zwaar te zijn. Volle
afdronk. Lekker bij gamba’s, inktvis en kip

Toscana
R Ceppeto,Chianti Classico 2013, Mannucci Droandi

fles € 33,50

gebied: Chianti, Toscana, druif: Sangiovese
Fijne kruidige neus van chocolade, karamel en noten. Verder tonen van aarde en
gedroogde vruchten. Zeer krachtige smaak, kruidig, rond en vol met de smaak van
rozenhout en amandel. Lekker bij: gegrild varkensvlees, stoof met porcini of gewoon een
rib eye

R Prugnolo, Rosso di Montepulciano 2014, Boscarelli

fles € 44,50

gebied: Toscana, Montepulciano, druif: 90% Sangiovese, 10% Mammolo
Fruitige en kruidige neus. Tonen van aardbeien en kersen, hoge aciditeit en lange
kruidige afdronk. Lekker bij: pasta met stoofvlees, paddenstoelen of gegrild vlees

M: mousserend, Ro: rosé, W: wit, R: rood
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fles € 97,50

R Brunello di Montalcino 2010, Le Ragnaie

gebied: Toscana, druif: Sangiovese
Mooie Brunello, geconcentreerd rood fruit met tonen van chocolade. Lekker bij gegrild
rundvlees, eekhoorntjesbrood en tomatensauzen.

Midden- en Zuid-Italië
W Donna Marzia, Malvasia 2015, Conti Zecca

fles € 21,50

gebied: Puglia, hak van Italië, druif: Malvasia Bianca
Elegant geel fruit met speelse zuren. Lekker bij antipasti en vis.

R Donna Marzia, Rosso Salento 2014, Conti Zecca

fles € 21,50

gebied: Puglia, hak van Italië, druif: negroamaro, Malvasia Nera
Warm en fruitig, maar met structuur en karakter. Lekker bij pasta en rood vlees.

R Primitivo non filtrato 2014, Conti Zecca

fles € 35,00

gebied: Puglia, druif: Primitivo
Elegante, groot houtgerijpte wijn, mooi rond en vol. Lekker bij: sauzen, gegrild rund en
stoofschotels.

W Greco di Tufo 2009, Calafè

fles € 33,50

gebied: Campania, druif: Greco di Tufo
Rokerig en sappig wit fruit in de neus een hint van witte truﬀel. In de mond krakend fris
en mineraal. Stevige structuur die imponeert en verfrist. Lekker bij schelpdieren,
gegrilde vis, buﬀelmozzarella en licht gevogelte.

R Guardo il vento, Etna Rosso 2014, Pietro Caciorgna

fles € 55,50

gebied: Sicilia, druif: Nerello Mascalese
Een topper uit Sicilië, oude stokken op de unieke vulkanische zanderige grond bij de
Etna. Lichte rode wijn met mooi jong rood fruit en toch veel diepte. Lekker bij gebraden
varkensvlees of gerookte vis.

R La regia Specula, Montepulciano d’Abruzzo 2013, Orlandi

fles € 27,00

Contucci Ponno
gebied: Abruzzo, druif: Montepulciano
Vol paars sappig fruit ondersteund door wat hout. Lekker bij lichte vleesgerechten en
pasta’s met tomatensaus.

M: mousserend, Ro: rosé, W: wit, R: rood
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fles € 33,50

R Campi Flegrei, Piedirosso 2015, La Sibilla

gebied: Campania, druif: Piedirosso
Verleidelijke neus met tonen van rood fruit, specerijen en mineralen. In de mond rond
maar mooi vlezig met een verfijnde minerale afdronk. Lekker bij lichte vleesgerechten en
gevogelte

M: mousserend, Ro: rosé, W: wit, R: rood

Prijzen en jaartallen onder voorbehoud

