WIJNKAART LUNCH
BUBBEL
Mir Rosell Cava brut nature (Spanje)

Per glas
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Een heldere goudgekleurde cava, met groene tonen en fruit. Deze elegante
maar tevens complexe cava is makkelijk drinkbaar. Gemaakt van de Xarell-lo,
Macabeu en Parellada druiven.

Loredan Gasparini Prosecco (Italië)
Geen doorsnee prosecco! De wijn heeft een fijn floraal en licht fruitig aroma. De
smaak zet fris en rond in. De zachte mousse zorgt voor een ronde finale.

Karanika Cuvée brut speciale (Griekenland)
100% xinomavro, gemaakt volgens de méthode traditionnelle. De wijn heeft
een intens fruitig aroma en een knisperende frisheid. Zacht crèmig en een fijne
mousse. Iedere fles wordt met de hand genummerd en gemarkeerd met de
oogstdatum en datum van dégorgement.

Turgy Réserve sélection, Mesnil (Champagne)
Blanc de blancs, 100% chardonnay, uit - voor ons - het mooiste dorp van
Champagne: Mesnil. Een gulle wijn, met grote verfijning. Harmonieuze,
complexe neus met florale tonen, appel, en honing. Fraaie, fijne mousse. Grote
klasse die je niet vaak tegenkomt voor deze prijs.

WIT
Huiswijn

Chardonnay Newton Johnson Felicité (Zuid-Afrika)
Niet houtgerijpte chardonnay, waardoor de wijn frisheid houdt. Een slanke
wijn met ongecompliceerd fris fruit, beetje perzik.

Chardonnay Vincent Latour (Bourgogne)
Een echte bourgogne van een goed domein. Mooi in balans. Fris en
authentiek.

Riesling Wagner-Stempel Melaphyr (Rheinhessen, Duitsland)
Melaphyr duidt op het lavagesteente waarop de wijnstokken staan.
Gecombineerd met lage rendementen geeft dit de wijn een fraaie complexiteit.
De wijn is gemaakt op zuiverheid. Heerlijke wijn.

Sauvignon blanc Newton Johnson (Zuid-Afrika)
Weelderig en aantrekkelijk fruit in de neus, wat grapefruit, citrustonen.
Compacte, slanke wijn met wat tannines die de wijn 'bite' geven.

Silvaner Steitz Goldenes Horn (Rheinhessen, Duitsland)
Minerale, volle witte wijn uit Siefersheim. Harmonisch, zacht en kruidig, met
frisse zuren. Geconcentreerd fruit. Christian Steitz werkt biologisch maar kiest
niet voor certificering.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Bucci (Italië)
Lichtgeel tot gelig. In de neus zuiver en elegant met mooi wit fruit als appel
maar ook wat rijper geel fruit, daarnaast duidelijke florale tonen en een lichte
mineraliteit. In de mond een zachte aanzet, een sterker opkomende mineraliteit
en een klein bittertje, met milde zuren.

Vernaccia di San Gimignano Panizzi Santa Margherita (Toscane)
Complexe witte wijn met een verfijnd aroma van eikenhouten tonen, rijpe
nuances en wat amandel. De smaak is vol, rond en sterk aromatisch. Grote
lengte. Michelangelo was er al dol op – en aan zijn smaak hoeft niemand te
twijfelen.

De courante jaargang van genoemde wijn wordt geserveerd. Door de omloopsnelheid zijn niet alle wijnen steeds op
voorraad.

WIJNKAART LUNCH
ROOD
Hauvette Le Roucas (Provence)
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Ongeveer 60% grenache noir, 20% syrah, 20% cabernet sauvignon (kan per
jaargang iets verschillen). Lekker fruitige neus met fijne, rokerige tonen, tijm,
munt en kersen. De finish is fris en elegant.

Dautel Spatburgunder Schilfsandstein
Mooie elegante geur van fijn rood fruit, bessen en aardbeitjes, lichte toets zoete
specerijen, typisch spatburgunder; in de mond evenwichtig, fris en levendig
met mooi rijp rood fruit en decente houtinbreng, prima balans en lengte, heel
verteerbaar. Winnaar van het wijnconcours 2017 als wijn van het jaar in deze
prijscategorie.

Luisin Langhe (Piëmonte, Italië)
Nebbiolo is de druif waar de beroemde wijnen uit deze streek van worden
gemaakt: Barolo en Barbaresco. Luisin maakt enkele buitengewone
Barbaresco's en deze Langhe kan als een soort "instap-Barbaresco" worden
gezien. Het karakter komt overeen: rood fruit, stevig maar met voldoende zuren.
Heerlijk frisse afdronk.

Noelia Ricci Sangiovese Predoppio (Emilia Romagna)
Heerlijke Sangiovese, een allemansvriend. Sappig, fruitig

Noelia Ricci Godenza (Emilia Romagna)
Prachtige Sangiovese uit de Romagna, uit de subzone Predappio. Deze zone
staat bekend als een van de beste plaatsen in Italië voor de Sangiovese druif.
De wijn is stevig maar toch elegant.
Huiswijn

Pinot noir Newton Johnson Felicité (Zuid-Afrika)
Net als de chardonnay boven is deze wijn gemaakt op frisheid. Zijdeachtige, elegante textuur. Verleidelijke wijn.

ZOET
Anjou Musset-Roullier (Loire)
100% chenin blanc, demi-sec, dus niet mierezoet. Kan ook prima als aperitief
worden gedronken. Door de zuren niet plakkerig of saai, maar fruitig en speels.
0,375 l

Beaumes-de-Venise Bernardins (Rhône)
Zeer aromatisch en intens zonder te overdrijven. In de mond lekker romig fruit
dat perfect in balans is door de precieze versterking. De jaargang 2015 kreeg
18 punten op 20 in het toonaangevende Franse tijdschrift "Revue des Vins de
France"

0,375 l

Château des Tours St. Croix du Mont (Bordeaux)
In de stijl van de grote namen in Sauternes, ook gemaakt van sauvignon blanc,
sémillon en muscadelle. Prachtig goudkleurig, heerlijk zoet maar in balans.
Grote lengte.

0,375 l

Newton Johnson L'Illa (Zuid-Afrika)
Licht flonkerend goudgeel. Geur van honing, bloemen en kruiden. In de smaak
zoet met tropisch fruit en vanille. Volle wijn met lengte.

GEDESTILLEERD

per glas

Cognac
Grosperrin XO

€ 13,50

Grappa
Nonino Chardonnay - 12 maanden houtgerijpt in barriques

€

Irish single malt
26 jaar oude reserve
Scotch single malt
Sprinbank 1996

7,50

€ 15,00

€ 17,50

De courante jaargang van genoemde wijn wordt geserveerd. Door de omloopsnelheid zijn niet alle wijnen steeds op
voorraad.

