
Organisch

BUBBELS

WIT

Freschello Bianco Spumate
Prosecco

€ 4,5/22,5

Vraag naar ons assortiment
Moët & Chandon € -

Champagne Barons de Rothschild
Brut 

€ 105

Een frisse style wijn die door de houtlagering
aroma's en smaken van vanille en boter meekrijgt.
Complex met primair fruit en frisse zuren. Een
Top cuvee van Sebastian Erbeldinger.

Heiligkreutz
Duitsland - Rheinhessen

€ 63

Bloemig, fruitig witte perzik, citrus tonen. De wijn
hee� een complexe structuur en is gedurende een
korte periode in de barri�ues gerijpt.

Jorche/Fiano e bianco d'Alessano
Italie - Puglia

€ 30

Een dikke vette Amerikaanse Chardonnay! Het
mondgevoel is ongeloo�ijk zacht met een lange,
rijke afdronk als warme kastanjes. De mooie zuren
maken deze goed gevormde en bevredigende wijn
fris

Light Horse /Chardonnay
Amerika - Californie

€ 38

Wijn vol van citrus, rijpe meloen, verse kruiden als
mint en peterselie, en een duidelijke zilte, licht-
rokerige ondertoon.

Fruita Analògica
Alt-Empordà - Catalunya

€ 39

Deze Riesling is een powerhouse; kort schilcontact
en deels gerijpt in oud hout, waardoor tamelijk
serieus: kruidig, met tonen van bloemen(honing)
en een kenmerkende Riesling-petroleum-noot.

Slobodné Vinárstvo - Interval
106
Nitrianska - Slowakije

€ 40

ROSE

Lichtgeel van kleur met groene hints. Je ruikt
direct de tonen van gekon�jte citroen, brioche en
geroosterd brood. Amandels en hazelnoten is wat
je direct proe�. De afdronk is lekker crispy, maar
tegelijkertijd ook ietwat ziltig. Prachtige wijn van
een uitstekend Bourgogne huis

Moillard Grivot Meursault
Frankrijk - Bourgogne

€ 114

Smaken van abrikoos en citrus, aangevuld met een
fantastische zuurbalans

Charles dupuy/Sauvignon Blanc
Frankrijk - Loire

€ 27

Peer, abrikoos en perzik in de geur.
Uitgebalanceerde textuur vermengd met een frisse
vlezigheid, zeer lange afdronk. Mooie
houtlagering.

Domaine Dusseau Viognier
Frankrijk - Pays d'OC

€ 28

Een Chablis van hoog niveau. Hij is briljant
lichtgeel van kleur. Je ruikt meteen iets van
bloemen en licht rokerige aroma’s. Deze witte wijn
hee� een rijke smaak met wat mineralige tonen.

Domaine des hates/Chablis 1er Cru
Frankrijk - Chablis

€ 75

Rosé uit het warme zuiden. Met �jne, droge
kruidigheid en rood fruit. Merlot, Syrah.

L’Amourouse Rosé
Côtes du Roussillon - Frankrijk

€ 30



Organisch

ROOD

Aroma's van gedroogde pruimen met mineralen
tonen. Geuren van hout en toast

Del Medievo Reserva
Spanje - Rioja

€ 27

Zoethout, licht gerookt hout en kersenfruit. Een
volle, �uweelzachte wijn.

Light Horse/Pinot Noir
Amerika - Californie

€ 33

Levendige geuren van rijp fruit zoals zwarte
kersen, pruimen en laurier

Whiplash/Zinfandel
Amerika - Californie

€ 34

Met een aroma van vers fruit en kersen in alcohol.
Een heerlijke ronde, zachte afdronk van vanille en
amandelen. Zwoel en stevig. Geuren die bijna op
port gaan lijken.

Benazzoli Amarone Della
Valpolicella DOCG
Italie - Valpolicella

€ 77

Een volle en intense rode wijn met body en een
stevige structuur, met fruitige aroma's van bessen
en kruiden

Jorche Primitivo DOP
Italie - Puglia

€ 32

Een heerlijke volle rode wijn met aroma’s van
kruiden en eiken. Harmonieus en stevig
gestructureerd met ver�jnde tannines en een
mooie volle afdronk.

Jorche Primitivo Di Manduria
Riserva DOP
Italie - Puglia

€ 37,50

Aards, kruidig en donker rood fruit, maar toch
goed verteerbaar. Doet een beetje denken aan
zeewier op de neus. Natalino’s wijnen zijn écht
anders. Wild, vreemd en vegetaal, maar totaal niet
funky. Oneindig interessant en daardoor complex.

Natalino del Prete – Primitivo
Italië - Salento, Puglia

€ 35

DESSERT

Licht en sappig rood van Pinot Noir, met �nesse.

Domaine Ruhlmann-Dirringer
Frankrijk - Bas-Rhin, Elzas

€ 37

Prachtig zwart en rood fruit: besjes, veenbes,
framboos en superieure zoetheid

Moillard Grivot Pommard/Pinot
Noir
Frankrijk - Pommard

€ 98

Misschien wel de bekendste druif uit Georgië.
Teinturier; schil én vruchtvlees zijn blauw. PT
minimaliseert het schilcontact, waardoor
het donkere fruit meer spreekt en de tannines
meevallen. Daardoor nu al mooi drinkbaar, met
een aards en robuust karakter. 

Pheasant’s Tears – Saperavi
Georgië - Kakheti

€ 36

Licht-zoete, o�ciële Moscato d’Asti, precies zoals
ze ooit bedoeld waren. Erg veel fruit, met zachte
bloesem in de neus. Op de tong tintelt niet alleen
het springerige fruit en de jonge bloesem, maar
ook de frisse bubbel.

Carussin – Filari Corti
Italië - Asti, Piëmonte

€ 8,5/42


