Huiswijn wit

glas karaf fles

Mousserend

2014 Guilhem Blanc
Grenache Blanc | Pays d’Oc, Frankrijk

4,50 17,50

2013 Cava Raventós Roig Brut
J. Raventós Roig | Pénedes, Spanje

23,50

Waaier van fris fruit, de sauvignon-tonen vallen op.

2014 De Chansac
Chardonnay | Pays d’Oc, Frankrijk

5,50

28,50

Heerlijk zacht, smaak van toast, geel en wit fruit.

5,00 18,50

26,00

Een rijke volle chardonnay uit het zuiden van Frankrijk.
De wijn heeft kort contact gehad met hout.

2008 Champagne brut Cuvée D Millésime
Veuve A. Devaux | Champagne, Frankrijk

192,50

Complex bouquet met aroma’s van geroosterd brood,
vanille, fruit en bloemen.

Huiswijn rosé

glas karaf fles

2014 Guilhem rosé
Grenache | Pays d’Oc, Frankrijk

4,50 17,50

23,50

Aangename, intense neus van rood fruit als
aardbei en framboos. Gevaarlijk lekker!

Huiswijn rood

glas karaf fles

2014 Domaine Terres Noires
Merlot | Pays d’Oc, Frankrijk

4,50 17,50

23,50

2014 De Chansac
Carignan | Pays d’Oc, Frankrijk

5,00 18,50

26,00

Aardse tonen en explosief rood fruit.
Soepel, fruitig met rijpe en zachte tanninen.

Veel rijp rood en donker fruit in geur en smaak.
Gemaakt van heel oude stokken carignan.

glas fles

S.A. Champagne brut Cuvée Rosée
Veuve A. Devaux | Champagne, Frankrijk
Rijke stijl pinot noir! Gelagerd op Meursaultvaten.

125,00

Rosé wijnen

glas fles

2014 ‘Cuvée Rosé’ Domaine Dupont-Fahn
Auxey-Duresses | Bourgogne, Frankrijk

50,00

Fruitige rosé, doet denken aan aardbei, kersen.
Het getoaste hout maakt de wijn extra aantrekkelijk.

fles
5,50

28,50

Tonen van veldbloemen, citrus, perzik en meloen.

2014 Château Vari
Bergerac | Frankrijk

29,50

32,50

Het parfum is bloemig en heeft een fijne kruidigheid.
Licht restzoet.

2014 Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes
Domaine Collovray & Terrier |Bourgogne, Frankrijk

68,00

De smaak is gul en uitbundig, met zwoel rijp fruit, mineralen,
een mooie complexiteit en uitstekende zuren.

2014 Meursault ‘Les Vireuils’
Domaine Dupont-Fahn | Bourgogne, Frankrijk

2013 Château Carbonnieux
Graves Cru Classé | Bordeaux, Frankrijk

Frisse fruittonen, met ook iets tropisch, geconcentreerd
en intens. vergist en opgevoed op eikenhouten barriques.

Houtgelagerde chardonnay. Lichte toast en rijp wit fruit.

2011 Jean Sipp
Gewurztraminer | Elzas, Frankrijk

42,50

90,00

Het parfum is zeer indrukwekkend met rijpe fruittonen,
mineralen en een mooie toets van hout.

Enerzijds mooi fris, met een aantrekkelijk wit fruit,
maar tegelijkertijd romig en gestructureerd.

2012 Sepia Reserva Chardonnay
Casablanca Valley | Chili

2015 Sancerre Blanc
Domaine de la Garenne | Loire, Frankrijk
De smaak is ietwat ziltig, mooi droog en dankzij de fijne
zuren heerlijk verkwikkend.

Witte wijnen
2015 Château Turcaud
Entre-Deux-Mers | Frankrijk

Vervolg witte wijnen

37,50

140,00

Rode wijnen
2014 Domaine du Pesquier
Vin de Pays de Vaucluse | Rhône, Frankrijk

glas fles
5,50

28,50

29,50

37,50

39,50

Het parfum is rijk met tonen van aardbeienjam, koffie
en heeft een mooie kruidigheid.

2013 La Diva
Mas des Dames | Coteaux du Languedoc
In de neus rijp rood fruit, rode bloemen en fijne kruiden.
Zachte, volle smaak met tonen van braam, kers en garrigue.

2012 Aloxe-Corton 1er Cru Les Fournières
Domaine Tollot-Beaut, Bourgogne, Frankrijk

110,00

2013 Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes
Domaine Chante Cigale | Rhône, Frankrijk

125,00

Slechts een derde wordt op hout opgevoed. Mooi kruidig fruit,
iets zwoel, lekker sap, goede vulling en lengte.

De kleur is diep rood. Het parfum is rijk met tonen van
rood fruit als bessen en bramen en een vleugje hout.

2011 Sella & Mosca
Cannonau di Sardegna | Sardinië, Italië

67,50

Deze 1er cru ligt op de heuvel van Corton. Zwarte bessen,
kruiden, specerijen en mooie tanninen.

Heerlijke geuren van rijpe kersen, bosaardbeitjes
en framboos komen uit het glas.

2012 Château du Moulin Noir
Lussac-Saint-Emilion | Bordeaux Aloxe-Corton

2012 Château Piche Leibre
Margaux | Bordeaux

Prachtige neus met tonen van rijp zwart fruit, iets van vanille
en cacao. Goede frisheid en aanwezige, maar rijpe tanninen.

Heerlijk fruitig, biedt veel sap, een aangename kruidigheid,
een mooie concentratie en zachte tanninen.

2014 Collovray & Terrier
Pinot Noir | Pays d’Oc, Frankrijk

Vervolg rode wijnen

42,50

Halve flesjes

1/2 fles

2014 Sancerre Blanc
Domaine de la Garenne | Loire, Frankrijk

25,00

De smaak is ietwat ziltig, mooi droog en dankzij de fijne
zuren heerlijk verkwikkend.

2013 Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes
Domaine Collovray & Terrier |Bourgogne, Frankrijk

40,00

2012 Château du Moulin Noir
Lussac-Saint-Emilion | Bordeaux Aloxe-Corton

20,50

De smaak is gul en uitbundig, met zwoel rijp fruit, mineralen,
een mooie complexiteit en uitstekende zuren.

De kleur is diep rood. Het parfum is rijk met tonen van
rood fruit als bessen en bramen en een vleugje hout.

Dessertwijn

1/2 fles

2005 Château Vari
Réserve du Château | Monbazillac, Frankrijk

33,00

Goudgele kleur. De complexe neus biedt aroma’s van peer
en pompelmousse, maar ook van noten en mint.

In samenwerking met Wijnkoperij Okhuysen, Haarlem

2015 Sancerre Blanc

2014 Domaine du Pesquier

Domaine de la Garenne | Loire, Frankrijk

Vin de Pays de Vaucluse | Rhône, Frankrijk

Aangeplant op de beroemde kalkrijke heuvels van Sancerre,
ontwikkelen de druiven schitterende zuren en een prachtige frisheid. De
getalenteerde wijnmakers doen de rest: met hun keuze voor een koude
schilweking, zachte persing en een opvoeding ‘op de fijne gistsporen’
creëren zij een fabelachtige sancerre.

Vele jaren geleden plantte Guy Boutière van het Domaine du Pesquier in
Gigondas een klein perceel aan met de merlotdruif, die zijn bekendheid
dankt aan de grote wijnen uit Pomerol, zoals Pétrus. Hij wilde wat
experimenteren om, zoals hij zei, “mon petit Pétrus” te maken. De ‘Petit
Pétrus’ wordt in de Nerderlandse pers geroemd om zijn fantastische
prijs-kwaliteitverhouding en valt dan ook bijna jaarlijks in de prijzen.

Proefnotitie: Deze wijn biedt structuur en elegantie. De verfijnde
sauvignon blanc-neus heeft aroma’s van buxus, gras en citrusfruit. De
smaak is ietwat ziltig, mooi droog en dankzij de fijne zuren heerlijk
verkwikkend.

Proefnotitie: Donker rood van kleur, met een zweem van paars. De
geur van de wijn is licht aards en doet denken aan donker fruit van
zwarte kersen en bramen, leer, peper, laurier en tabak. De smaak is
heerlijk fruitig, biedt veel sap, een aangename kruidigheid, een mooie
concentratie en zachte tanninen. De afdronk is intens en lang.

2013 La Diva

2005 Château Vari

Mas des Dames | Coteaux du Languedoc

Réserve du Château | Monbazillac, Frankrijk

Mas des Dames is eigendom van Lidewij van Wilgen die in 2001 haar
succesvolle baan in de reclame in Amsterdam opgaf om uiting te
geven aan haar liefde voor wijn en de behoefte aan een leven dichter
bij de natuur. De wijngaarden liggen tegen de heuvels en bestaan uit
verschillende kleine percelen, omringd door een natuurlijke begroeiing.
Deze ‘garrigue’ zorgt voor een natuurlijk evenwicht en beschermt de
wijngaarden tegen ziekten. Lidewij’s filosofie is dan ook om, door middel
van biologische wijnbouw en het zo min mogelijk ingrijpen in de natuur,
originele en natuurlijke wijnen te maken.

Château Vari is een prachtig oud domein gelegen in het hart van de
appellation Monbazillac, onderdeel van het wijngebied Bergerac.
Het kwam in 1994 in handen van Sylvie en Yann Jestin, die het verder
uitbreidden en moderniseerden. Al snel kozen ze voor een duurzame
manier van werken, die er in 2009 toe leidde dat ze officieel biologisch
gecertificeerd werden. In de afgelopen twintig jaar is de kwaliteit van de
wijnen met grote sprongen omhooggegaan en inmiddels behoort het
domein tot de parels van de streek!

Proefnotitie: La Diva is dé topwijn van het domein. Hij bestaat voor
20% uit alicante van wijnstokken van meer dan honderd jaar oud. De
assemblage bestaat verder uit syrah en grenache die twaalf maanden op
eiken werd opgevoed. In de neus rijke aroma’s van kruiden en donker
fruit. In de smaak is de wijn prachtig geconcentreerd, met een heerlijk
soepel, rijp fruit, een goede complexiteit en subtiele tonen van het
eikenhout.

Proefnotitie: Deze bijzondere edelzoete wijn is een assemblage van
90% semillon, 5% muscadelle en 5% sauvignon blanc, allen afkomstig
van oude stokken. Alleen de mooiste druiven worden gebruikt voor
deze cuvée en ze worden langzaam vergist en opgevoed op houten
barriques. Goudgele kleur. De complexe neus biedt aroma’s van peer en
pompelmousse, maar ook van noten en mint. De smaakaanzet is intens
en mooi rond, met een geconcentreerd, fijn zoet.

