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Deze droge en biologische wijn is fris, appelig en mineralig. De Silvaner heeft verfrissende, maar zachte zuren 
en �orale tonen. 
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Lichtvoetig en aromatisch. Zeer geschikt als aperitief en borrelwijn of bij rauwe vis (sushi).
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Volle Chardonnay met veel rijp wit/geel fruit (zoals peer en perzik), kruidigheid en bloemig in de neus. Licht 
vettig in smaak, aangename volle houttonen en mondvullend. 
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Briljante en heldere gele kleur. Perfecte balans met pittige smaken, elegante afdronk en lichte smaken van 
gekon�jt fruit. Geproduceerd door een jonge wijnmaker met 3 hectare grond die alleen biologische wijnen 
produceert.
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Een mooie, frisse riesling. Rijk aan mineralen met een lange, fruitige afdronk. Een echte topper die je eens moet 
proeven!
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Een volle, subtiele witte wijn, houtgelaagd, bloemig en met lange afdronk. In de neus de geur van rijpe peren 
en honingmeloen. Zachte zuren en stimulerende sappigheid in de mond.
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Witte wijn van blauwe druiven (Spätburgunder).  Zachtfris, �jn besjesfruit, pietsie tannines en bittertjes. 
Heerlijke Duitse wijn!
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Lichtgeel van kleur. De geur is elegant en bloemig en fruitig met hints van citrusfruit. Volle en fruitige smaak 
met wat ziltigheid (kenmerkend voor Gallura) zoet fruit en een amandelbittertje na. 
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Goudgeel van kleur. Een geur van rijpe ananas, abrikoos en amandel. Een fraai rond palet aan smaken waarin 
het hout mooi is verweven en een �lmende afdronk met veel lengte.
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Deze bijzondere parel is vol en krachtig, donkergeel van kleur, hoog in frisheid. Tonen van ziltigheid, honing en 
abrikoos. In de afdronk een bijzondere mineraliteit die lang blijft hangen.
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Een elegante, frisse Marsanne uit de Noordelijke Rhônevallei. Hoog in mineraliteit, fruitige noten zoals abrikoos, 
appel en citrus. Hinten van vanille en honing maken deze soepele wijn helemaal af. 
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De topper van deze wijnkaart. Een heerlijke, volle en boterzachte Saint-Aubin uit het favoriete wijngebied van 
onze lieve vriend en topsommelier Lex Deelder.
Een typische Saint-Aubin uit de Bourgogne met een rijk boeket en soepel fruit. 

€ 5,50 / 
€ 30,- 

€ 43,- 

€ 45,- 

€ 52,- 

€ 40,- 
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Macabeo 40%, parellada 20%, xarel.lo 40%
Bloemen en rijp fruit in het aroma. Zachtdroge mousse in de mond met iets appel, peer en citrusfruit in de 
smaak, goede vulling, elegant en zuiver en modern gemaakt. 
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Bleekgeel van kleur. Ingetogen aroma, waarin wit fruit, toast. Frisse, elegante inzet met een zachte mousse, 
schoon en zuiver in de mond, aangenaam droog, redelijk breed en complex. 

€ 7,- / 
€ 40,- 

€ 9,- / 
€ 52,- 

€ 6,- / 
€ 33,- 

€ 6,- / 
€ 33,- 

€ 48,- 

€ 59,- 

€ 38,- 

€ 47,- 

€ 48,- 
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Aroma's van sappige zure kersen en rijpe aardbeien, gecombineerd met subtiel kruidige tonen, lokken de neus. 
De smaak is sterk, met helder fruit, milde zuurgraad en aangename structuur.
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Aangename, elegant zachte wijn met tonen van rood jammig fruit (bramen, bessen, kersen) en wat viooltjes. In 
de smaak rijp fruit, klein zoetje, zwarte bessen, iets cassis en ronde romige aroma’s, lichte houtlagering en 
soepele tannines.
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Deze allemansvriend is vol rood van kleur en heeft een zwoele toon van gestoofde pruimen en rijp fruit. Een 
ronde inzet, niet te zwaar en met een klein zoetje in de afdronk. Rond, zwoel en aangenaam na. 
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Een Italiaanse, robijnkleurige krachtpatser. In de neus intens fruit van amarene kersen, bramen en zwarte 
pruimen. Een zachte, innemende smaak, droog, vol, kruidig, iets zwoel, zeer ver�jnd met zachte tannines in de 
afdronk.
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Een krachtige blend van de Merlot en Cabernet Sauvignon afkomstig van een van onze bevriende wijnhuizen. 
Met dieprode kleur, vol van rood fruit en een hint van gember. U vindt leeraccenten in de afdronk.
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Proefschrift Wine Professional Wine Challenge, winnaar "Wijn van het Jaar 2021": heerlijk elegant, beschaafde 
nebbiolo-geur, zacht, vrouwelijk, evenwichtige geuraroma’s worden in smaak voortgezet, mooi ontwikkelde 
fruittonen worden uitstekend omlijst met fragiele intense zuren die de wijn een lange nagalm geven.
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Finalewijn Proefschrift Wijnconcours 2019, genomineerd voor "Wijn van het Jaar" in de categorie Vin Naturel 
(Natuurwijn). Heel donker uiterlijk, mestige tonen in geurwaaier, veel schakering, mooi ontwikkeld, warme geur, 
intens, fraaie smaaktonen, elegante malbec, zeer sappig, verrassend, zuiver en fris.
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Dieprode kleur met robijnrode re�ecties. Krachtige en vlezige neus met aroma's van morellen, zwarte bessen en 
kruiden. Perfecte balans tussen kracht en frisheid, intense smaken van rode bessen. Gemaakt door een wijnhuis 
met slechts 3 hectare grond dat alleen biologische wijnen produceert.
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Deze klassieker is kastanjebruin van kleur en heeft een rijk en zacht aroma van fruit en vanille. De Rioja Muga 
‘Reserva’ heeft zachte tannines, licht tabak, gekon�jt fruit en ceder. Het is een zeer toegankelijke wijn met een 
milde afdronk. Bodegas Muga, een familiebedrijf opgericht in 1932, staat bekend om haar traditioneel 
gemaakte Rioja’s en wordt internationaal tot de beste producenten van Rioja gerekend. 
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Deze Syrah heeft complexe en gulzige geuren en een rijpe aroma van rood fruit met een beetje gra�et. Goed 
uitgebalanceerde mond, vlezige en �uweelzachte tannines bieden een mooie lengte met kruidige frisheid. 
Een prachtige Syrah van een van een gerenommeerd wijnhuis in de Rhône: Yves Cuilleron à Chavanay.

€ 5,5 / 
€ 30,- 

€ 6,- / 
€ 33,- 

€ 38,- 

€ 47,- 
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Een lichte en fruitige rosé. Soepel en droog. Een top rosé uit het oorspronkelijke roségebied: de Provence. 

€ 5,5 / 
€ 30,- 
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€ 33,- 

€ 55,- 

€ 39,- 

€ 44,- 

€ 57,- 

€ 59,- 


