PROSECCO

glas

fles

Villa Miazzi ‘Brut’ DOCG

7,70

36

CHAMPAGNE
Autréau PREMIER CRU ‘brut

65

Moet & Chandon ‘brut

95

Veuve Clicquot ‘brut

13

100

Veuve Clicquot ‘rosé

115

Ruinart ‘Blanc de blancs

150

Dom Pérignon ‘brut

290

SELECTIE VAN HET HUIS PER GLAS

glas

1/4

1/2

fles

Spanje, Castillo Las Veras ‘Sauvignon blanc

4,70

9,30

18,50

Languedoc, Le Grand Noir ‘Chardonnay

5,30

10,50

21

29

Spanje, Rueda, Analivia SELECCION ‘Verdejo

7,50

11,80

23

35

Italië, Rubicone IGT, Campoterra ‘Sangiovese

4,70

9,30

18,50

Italië, Puglia, Zensa ‘Primitivo ‘BIO

5,30

10,50

21

29

Rioja, Arnegui tinto RESERVA ‘Tempranillo

7,50

11,80

23

35

Frankrijk, Pay d’Oc, Le Puits Cendré ‘rosé

4,70

9,30

18,50

24,80

Côtes de Provence, Cuvée FLEUR l’ Amaurigue

7,50

11,80

23

35

WIT
24,80

ROOD
24,80

ROSE

WIT / ZACHTE FRUITIGE EASY TO DRINK WIJNEN
Italië, Soave CLASSICO ‘Villa Rasina’ Silver IWC 2016

27

Garganega, Trebbiano

Aangename levendigheid en een goede balans, die volhardt in de lange afdronk met
frisse fruitige smaken.

Alsace, Pinot Gris ‘Albert Hertz

35

100% Pinot Gris

Lichtgeel met zilvertinten. Complexe en elegante neus met aroma’s van witte bloemen
en perzik. Droge wijn, perfecte evenwicht tussen rietsuiker en aciditeit.

Bourgogne, Macon-Lugny ‘Les Charmes’ Cave de Lugny
Chardonnay

36

Gemaakt met druiven van zeer oude stokken, sleepten ze met deze Les Charmes reeds
enorm veel prijzen en medailles in de wacht. Dit zal u niet verwonderen bij het proeven
van deze evenwichtige, delicante en fijne zachte witte wijn.

Loire, Pouilly-Fumé, Domaine Tabordet
Sauvignon blanc

38

Enorme rijpe neus van citrus en frisheid. Deze wijn heeft een prachtige neus, complexiteit
en een enorme massa fruitexplosie.

Bourgogne, Chablis ‘Domaine Millet
Chardonnay

Droge complexe chardonnay uit Bourgogne met frisse zuren en fruitige ondertoon
Licht gouden kleur, aromatisch en bloemig met tonen van honing en witte bloemen.
Lange afdronk met zoete amandel toets.

39

WIT / FRUITIGE SPEELSE VLOTTE WIJNEN
Italië, Abruzzo, Talamonti Trebi ‘Trebbiano d’Abruzzo DOC

29

100% Trebbiano

Sappig en rond in de mond met zachte hinten van witte bloemen, wit fruit en mooie frisse
zuren in de afdronk.

Argentinië, Mendoza, Abrasado ‘Torrontes
100% Torrontes

30

Aromatische neus met lychee, meloen, druiven en weelderige florale tonen. In de mond
een ronde aanzet met frisse zuren en een lichte body.

Nieuw-Zeeland, Marlborough, The Cloud Factory ‘Sauvignon blanc
100% Sauvignon blanc

35

Met 'The Cloud Factory' weten we een perfect visitekaarte af te geven. Deze wijn is
stuivend en extreem vol in de geur. De smaak is vol, maar toch is er genoeg frisheid en
finesse om de wijn levendig te houden.

Frankrijk, Loire, Sancerre ‘Les Fleuins
100% Sauvignon blanc

39

De aanzet is ongecompliceerd, het vlezige gehemelte is dicht en evenwichtig. We vinden
in de mond frisheid en mineraliteit, fruitige tonen (ananas en wilde aardbeien). Laatste
gejodeerd en bloemig (acacia).

Pouilly-Fumé, Domaine de LADOUCETTE
100% Sauvignon blanc

70

Bij het streven naar een topwijn gaat het om het creëren van zodanige omstandigheden
dat de wijn zich als het ware zelf maakt, met een minimum aan ingrijpen van menselijke
kant". Aldus Baron Patrick de Ladoucette. Verfijnd en complex, zuivere terroir-expressie.

WIT VOLLE WIJNEN MET AANGENAME AFDRONK
Chili, Indomita GRAN RESERVA Chardonnay

32

100% Chardonnay

Een romige, complexe witte wijn met tonen van mango, ananas en rijpe banaan.

Pouilly-Fuissé, ‘Daniel Pollier

42,50

100% Chardonnay

Prachtige goudkleurige. Pas na enkele jaren rijping op fles komt zijn volle rijkdom tot uiting.
10 maanden in eiken vaten waarvan 1/4 nieuwe

California, FRANCIS COPPOLA ‘Diamond Collection’
100% Chardonnay

48

Van de beroemde filmregisseur die zich liet omringen door een team van professionele
wijnmakers. Zeer rijke complexe chardonnay met smaken van ananas, peer. Een volle
aangename chardonnay!

Chablis, Cuvée Grand Regnard
100% Chardonnay

75

In de neus is hij vooral elegant, fris met tonen van groene appels, citroenen en abrikoos. In
de mond zéér rijp lemon fruit en witte perzik smaken. De finish is lang en opgefrist door
evenwichtige zuurgraad.

Pessac-Leognan, Château Carbonnieux blanc
75% Sauvignon blanc & 25% Sémillon

90

Lichte, citroengele kleur met gouden schijn en verleidelijke aroma’s van bloemen en
weides in de lente; citrus, kiwi met een lichte houttoets en een goede aciditeit in de
mond.

WIT HALFZOET MET LANGE AFDRONK
Frankrijk, Bergerac, Château Moulin Caresse
Sémillon, Muscadelle & Sauvignon blanc

27

Een wijn met een heerlijke zachte geur van abrikozen en gedroogde vijgen. De smaak is
lichtzoet, fruitig en soepel.

Piemonte, Moscato, MASSOLINO stelvin blanco
100% Moscato blanco

42

Massolino werd opgericht in 1896 in Piëmonte waar het tot op heden in handen is van de
familie Massolino met wijnmaker Franco Massolino aan het hoofd.. Moscato wordt
gemaakt van de Moscato bianco met haar typerende aromatische kenmerken. Licht
zoet van smaak met heerlijke aroma’s en zachte pareling.

ROSE CÔTES DE PROVENCE
AIX Provence
Magnum

35
70

AIX, subtiel in de neus (aardbei, perzik, witte bloemen) en in de mond mooi verfrissend,
zacht en rond. Fijne, frisse en trendy rosé van topkwaliteit.

M de Minuty

35

Château Miraval

55

Château de Selle ‘By OTT

55

Château d’Esclans ‘Whispering Angel

55

Een heerlijke wijn van genot: de aromatische harmonie van Grenache en Cinsault geeft
het perzik en gekonfijte sinaasappels. Zijn mond vertoont frisheid en ronding tot de finale.

Ook deze rosé is gemaakt van biologisch geteelde druiven. Een elegante, pure rosé met
fruitaroma's, zoals bessen.

Zeer goed evenwicht tussen frisheid en levendigheid. Kan nu al gedronken worden maar
kan ook zonder problemen vijf jaar bewaard worden en dat maakt de Ott wijnen zo
uniek.

Whispering Angel, de naam zegt het eigenlijk al, deze roze engel is een genot om te
drinken. De wijn is aan een ongelofelijk opmars bezig. Binnen enkele jaren is dit één van
de populairste Provence rosés geworden. Heerlijk frisse, elegante en met rood fruit
gevulde rosé. Elk leeg glas vraagt om een nieuwe.

ROOD ZACHTE FRUITIGE EASY TO DRINK WIJNEN
Rioja, Arnegui tinto RESERVA ‘Tempranillo

28

100% Tempranillo

Krachtige wijn uit de Rioja regio samengesteld door 100% Tempranillo. Veel structuur met
hinten van framboos, aardbei, pruim en vanille.

Frankrijk, Rhône, Paul Jaboulet Aîne Parallèle 45 BIO

32

Grenache, Syrah, Mourvedre

Diep rode kleur met mooie glans.Soepel & sappig. Een elegante en zachte wijn met veel
rood fruit en ronde tannines. Haar afdronk is mooi met wat kruiden erin.

Frankrijk, Bordeaux Supérieur, Château Recougne

33

Merlot, Cabernet Franc & Cabernet Sauvignon

Dieprode kleur. Aroma’s van rood fruit. Evenwichtige wijn met fijne tannines met tonen
van gebrande koffiebonen.

Italië, Piemonte, Barbaresco ‘Natale Verga
100% Nebbiolo

36,50

Rijp rood fruit, florale tonen (viool, geranium) en een kruidige toets. Een gulle wijn met
goede balans en een lange afdronk.

Frankrijk, Saint-Emilion, Domaines Baron de Rothschild ‘Les Lauriers

38

Merlot, Cabernet Franc & Cabernet Sauvignon

Heldere, paarse kleur. Rijpe, volle smaak, met ruime tannine in een bepaalde finesse. De
afdronk biedt een mooie aromatische persistentie.

Piemonte, Barolo MASSOLINO 2017 cru
100% Nebbiolo
topper van het huis!

Een harmonieuze aanzet in de mond met een elegantie die de wijn toegankelijker en
lichter maakt dan Barolo's.

80

ROOD KRUIDIG INTENS, SPEELSE VLOTTE WIJNEN

Valencia, VIVIDOR ‘bobal

32

100% bobal

Intens granietrode wijn met mooie aroma’s van vers rood fruit met florale toetsen. In de
smaak wijd en vol. Krachtige wijn met groot volume en een mooie balans tussen fruit en
hout met een aangename lange afdronk.

Italië, Barbera d’Alba ‘Natale Verga

33

100% Barbera

Het wijnhuis Natale Verga werd in 1895 opgericht door Enrico Verga. Al vier generaties
lang gaat het bedrijf over van vader op zoon. Traditie en kwaliteit zijn altijd belangrijke
waarden geweest.

Côtes du Rhône, Crozes Hermitage ‘Les Chenets’ BIO
100% Syrah

38,50

Deze wijn laat zien wat de wijnen uit de Côtes du Rhône te bieden hebben. Beslist een
van de beste wijnen in deze prijsklasse. Zo moet een Côtes du Rhône zijn.

Châteauneuf-du-Pape, Domaine ROGER PERRIN

53

76% Grenache, 12% Syrah, 7% Mourvèdre, 3% Cinsault & Clairette, 2% Counoise & Vaccarèse

In de neus rijp zacht fruit met zelfs gekonfijte geuren. In de mond zeer breed met een
zachte structuur en een perfect evenwicht tussen alcohol en zuren. Zijn finale blijft lang
naspelen op het zachte fruit. Deze wijn geeft U minimum een vijftal jaren lekker
drinkplezier. Gerechten: vis in saus, wit vlees, gevogelte, kaas Serveertemperatuur: 10 –
12°C

Puglia, Tenute Girolamo WHITE LABEL
Primitivo & Negroamaro

60

De kleur is intens robijnrood met paarse tinten, het bouquet is fruitig met kers, blackberry,
zwarte bessen, elegante geuren van kruiden met aangename vanille en chocolade
tonen. De smaak is sensationeel, droog, volledig en harmonieus, lange afdronk met het
juiste tanninegehalte die tevens het elegante en rijke bouquet bevestigt.

Amarone della Valpolicella, Fasoli Gino ‘La Corte Del Pozzo 2014
Corvina & Rondinella

80

Fasoli Gino is een alom gerespecteerd wijnhuis vlakbij het Gardameer in Veneto.
Amarone is de icoonwijn van Veneto. Het is een volle, fluweelzachte wijn met een
bouquet van pruimen, bramen en kersensiroop. Mooie aanwezige tannines danzij 4 jaar
opvoeding op eiken vaten.

ROOD VOLLE KRACHTIGE WIJNEN MET LANGE AFDRONK
Toscane, Chianti ‘Natale Verga DOCG

37

100% Sangiovese

Robijnrood met granaatrode schittering. In de neus bessen en florale aroma's en zachte
body.

Frankrijk, Château de la Commanderie

42,50

Merlot, Cabernet sauvignon & Cabernet franc

Helder, medium kersenrood, zuivere aroma's van aalbessen, krieken, bloemen. Deze wijn
is rijp en zijdezacht in de aanzet, met een mooie elegante textuur en een zeer lange
finale:
kortom een heel mooie, evenwichtige wijn.

Bordeaux GRAND CRU, Château Grand-pey-Lescours

45

Merlot, Cabernet franc & Cabernet sauvignon

Fraaie robijnrode kleur. Zwart fruit (zwarte bessen). Discrete hout- tonen. Laurier. Kirsch.
Een volle evenwichtige en complexe St. Emilion.

Argentina, Mendoza Tonel 137 ‘Malbec
100% Malbec
94/100

47

ECHTE AANRADER, Dieprode kleur met violetten schitteringen. Intense aroma's van kruiden
en rode vruchten met hinten van vanille. Een stevige wijn, rijk aan smaken van rode
vruchten met een verrassende finesse en een lange afdronk.

Margaux, K de Kirwan

59

Een heerlijke Margaux die op zijn best is tussen zijn derde en zevende of achtste jaar.
Schenk hem op 17 а 18 graden bij struisvogelbiefstuk, rundvlees, haasbiefstuk van het rund
en allerlei wild en gevogelte. Mooie Bordeaux!

