
 

 

Onze sommelier Allard Arisz heeft onderstaande wijnkaart voor u samengesteld. Uitgangspunten zijn 

hierbij een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en herkenbaarheid. Als u naast de hier aangeboden 

wijnen op zoek bent naar een specifieke wijn, of wil overleggen over de wijnkeuze of een wijn-

spijscombinatie zijn wij graag beschikbaar voor overleg. 

 

Witte wijnen 

Rueda Verdejo 2015, Colagon..…………………..………………………………………………………………………………28,50 

Minerale verdejo combineert  limoen met vermalen schelpen-achtige aroma’s. Het blijft verbazen 

hoe het ‘s zomers verzengend hete binnenland van Spanje zulke aantrekkelijk groene, 

grapefruitachtige wijnen kan voortbrengen. 

 

Manzoni 2014, Fratelli Cesconi………………………………..………………………………………………………………….33,00 

Incroce Manzoni is een lokale kruising van riesling en pinot bianco uit de Dolomieten, waar de broers 

Cesconi het druivenbedrijf van hun familie in één generatie tot één van de kwalitatieve leiders van de 

streek. Biodynamische wijnbouw.  

   

Pinot Grigio 2015, Erste + Neue…………………………………………………………………………………………………..30,00 

Prachtig rijpe druiven van de flanken van de Alpen nabij de Oostenrijkse grens vormen het 

basismateriaal voor deze aromatische dorstlesser. Naast wit fruit en lychée heeft de wijn een 

aantrekkelijke notigheid in de smaak. 

 

Sancerre 2015, Domaine du Nozay...……………………..…………………………………………………………………..37,00 

Klassieke Sancerre, dus eerder bloemigheid, subtiliteit en zachte zuren dan knallend citrusfruit en 

grassigheid. De wijngaard ligt op de vuursteenbodems waar Sancerre zijn reputatie aan dankt, en 

kijkt naar de Loire. 

 

Baron de L Pouilly Fumé 2012, Château du Nozet………………………………………………………………………75,50 

De beroemdste sauvignon blanc van Frankrijk wordt door Baron Patrick de Ladoucette op een brede 

maar subtiele leest geschoeid, met in de geur verse groene kruiden, munt, kamille, kruisbes, wilde 

perzik en een verleidelijk palet met een prachtige combinatie van stenige, rokerige mineraliteit en 

zachtfris fruit.  

 

 

Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes 2014/5, Domaine Vaupré.………………………………………………………..39,50 

Rijke witte wijn uit het zuidelijkste deel van de Bourgogne combineert exotische specerijen met 

zuivere citrustonen en sappig wit fruit. Een lichte houtrijping onderstreept het gevulde mooi brede 

karakter. 

 

 



 

Rode Wijnen 

Somontano Tinto Roble 2012, Bodegas Estada…………………………………………………………………………..27,50 

Naast de traditionele lokale rassen tempranillo en garnacha wordt ook gebruik gemaakt van syrah en 

cabernet sauvignon. De Somontano Roble is een blend van deze druiven, die gedurende 3 maanden 

op Franse eiken vaten heeft gerijpt. Zo ontstaat een zachtere wijn, met een licht sigarenkistjes toon. 

Maar door de overtuigende sappigheid van het eerste klas fruit blijft dat hout slechts een klein 

accent. De hoofdrol is voor de frisheid in de wijn, waarbij de cabernet en syrah zwarte kersen en 

krokant bosfruit inbrengen, en de tempranillo en garnacha kruidigheid, laurier, een lichte droptoon 

en wat rood fruit.  

 

Spätburgunder Bundsantstein 2011, Weingut Klingenberg….………………………..…………….………………36,- 

Prachtige elegante stijl  pinot noir, met de voor Duitsland kenmerkende salmiak en peper en zwoele 

kruidigheid, maar ook een haast Franse slankheid en focus met prachtige zuren. Op Beierse eiken 

vaten gerijpt.      

 

Côte du Rhône 2014, Domaine Chanssaud…………………………………………………………………………………….32,- 

Buitengewoon sappige plezierwijn bezit een voor de zuidelijke Rhône unieke elegantie. Naast de geur 

van aardbeitjes en morenen ontbreekt de kruidige garrigue toets ook niet. Echte altijd goed wijn. 

  

Saint Emilion Grand Cru 2012, Château Teyssier….…………………………………………………………………….38,50 

De Brit Jonathan Malthus maakt niet alleen enkele beroemde micro-cuvées, maar ook een  

Saint Emilion Grand Cru die uitmunt door herkenbaarheid en zijn prachtige slanke stijl. De 30 % 

cabernet franc geeft precies het juiste effect aan de rijpe merlot tonen.  

 

Rioja Sela 2012, Bodegas Roda……………………………………………………………………………………………………42,50 

De Bodega Roda is al generaties lang één van de meest toonaangevende producenten van de Rioja. 

Van de jonge stokken wordt deze kennismaking met de kwaliteiten van de wijnmaker en hun 28 

percelen wijngaard van topniveau gevinifieerd. 

 

Brunello di Montalcino Riserva La Casa 2011 Caparzo….……….……………….………..……………………….58,00 

La Casa is de meest prestigieuze wijngaard van Elisabetta Gnudi, gelegen naast de wijnmakerij. De 

wijn toont al wat mooie ontwikkeling, een vleugje tabak, leer en turf maar heeft een nog altijd 

indrukwekkende ruggengraat en een van jeugdig élan getuigende energie. De terroir van de 

Montosoliberg waarop deze wijngaard La Casa ligt, is de proto-cru van Montalcino en vervult die rol 

met verve.  

Givry Premier Cru Marole 2013, Domaine Joblot………………….…..……………………………………………….68,50 

De wijnen van Givry zijn doorgaans iets lichter dan die van de Côte de Nuits, maar de stijl van Joblot 

geeft deze pinot noir toch een donker karakter met fluwelen tannines en een verleidelijke geur van 

bramen, laurier en bosgrond. Op nieuw hout opgevoed, maar de invloed is discreet.    

 


