wijnkaart
BOODE IN BATHMEN

bubbels

Spanje

Cava Azimut Brut Nature | Xarello, Macabeu, Parellada

glas I fles

6,50 I 32,50

Het alternatief voor champagne. Niets toegevoegd, puur natuur,
klein beetje sulfiet. Fris, puur en niet zwaar, wit fruit, toast, zachte mousse.
Licht verteerbaar en lekker doordrinkbaar!

Italie

2017 Pinot Grigio delle venezia Frizzante Triboli

5,00 I 27,50

Frisse hippe bubbel uit de Veneto, ongefilterd dus extra smaak!
Licht in de alcohol, slechts 11 %. Happy Hour!

Frankrijk

Champagne Brut Blanc de Blancs 1er Cru,
Larmandier-Bernier, Chardonnay – Pinot Noir
Erg mooie bubbel, zacht en subtiel. De klassieke start van je diner!

- I 72,50

open witte wijnen
glas I fles
Frankrijk

2019 Charmes des Cévennes blanc – chardonnay –
sauvignon – ugni blanc – grenache blanc en rousanne |
Lanquedoc

4,50 I 24,50

Elegante witte wijn op basis van sauvignon en een beetje
chardonnay, citrusfruit maar ook een vleugje banaan in de afdronk.

Oostenrijk

2018 Grüner Veltliner, Weingut Dockner –
Grüner Veltliner

4,95 I 27,50

Een kruidige gruner veltliner met stuivend fruit, aroma’s van rijpe appel en
peer. Vol rijp mondgevoel met ook kruidige tonen, mooie zuren en wat citrus
in de smaak.						

Italie

2019 Pinot Grigio, Monte dei Roari, – Pinot Grigio | Veneto

4,95 I 27,50

Een mooie pinot grigio, niet gefilterd dus ietwat troebel, komt de smaak
zeker ten goede, open en toegankelijk door speciale vergisting, natuurlijke
frisheid en weinig sulfiet.

Spanje

2019 Navarra blanco | Vitis, Azul y Garanza – Viura –
Garmacha | Navarra
Ware ontdekkingswijnen van Azul Y Garanza, behoren tot de beste van
Spanje. Lekker sappige wijn, goed gevuld, opwekkend, geuren van peer,
anijs en jasmijn. Eerlijk, oorspronkelijk en houtvrij!

4,95 I 27,50

ov e r i g e w i t t e w i j n e n
per fles
fles
Frankrijk

2018 Costières de Nîmes Mas de Bressades blanc,
rousanne – grenache blanc – marsanne – viognier | Rhône

32,50

Mooie, wat vollere witte wijn uit de zuidelijke Rhone, Elegante neus van perzik,
smaak van citrus, goede zuurgraad en minerale tonen. Gaat het beste met
visjes en licht gekruid eten (aziatisch).

2018 Chardonnay, Gournier – chardonnay | Lanquedoc

36,50

Deze wijn is subtiel en elegant, heeft in de geur wat lentebloesem en vanille.
Smaken van gebrande noten en wit fruit, tevens in de afdronk een klein bittertje.

2018 Pouilly Fumé, Vieilles Vignes,
Domaine Regis Minet – sauvignon | Loire

52,00

Het wijndomein beslaat slechts 11 ha en ligt in Pouilly sur Loire. Licht goudkleurig met
tonen van citrusfruit en accaciabloemen. Soepele fruitige en volle wijn. Past perfect bij
alle visgerechten, carpaccio en schaal- en schelpdieren.

2016 Pouilly Fuissé Vieilles Vignes,
Domaine Cheveau – chardonnay | Bourgogne

62,50

Mooie aroma’s, licht geurend naar citroen en wilde bloemen. De aandronk is
meteen Pouilly, tikje zoet en glad maar ook hint van groene appel, subtiel hout.
Bij alle vis en witvlees. Liefst niet te koud.

Duitsland

2018 Weissburgunder, Weingut Jugen Leiner – weissburgunder |
Pfalz

32,50

Een goede uitgebalanceerde wijn met in de geur tonen van licht rijp geel fruit en een
fijne mineraliteit. Een volle smaak waarin het terroir duidelijk naar voren komt.

2018 Weingut Paulinshof – pinot blanc | Mosel

36,50

Helder transparant goud van kleur, heeft een fijn bouquet van amandel.
Mooi droog en mineralig. Aroma’s van rijpe peer en aalbes, aangenaam lange afdronk.

2018 Riesling Hernnberg, VDP Erste Lage, Künstler | Rheingau
Stralende riesling met een complexe geur van fris groen fruit, kiwi-kruisbes en appel.
Verfijnd en elegant. De Herrnberg is een absolute einzelganger vergeleken met de
overige rieslingwijnen.

52,00

ov e r i g e w i t t e w i j n e n
per fles
fles
Italie									

2017 Gavi del Comune di Gavi ‘Minaia’, Nicola Bergaglio –
cortese | Piemonte

37,50

De druiven worden ontsteeld en licht geperst, verfijnde neus met tonen van
wit fruit, in de mond een mooie balans tussen het fruit en de verfijnde zuren.
Elegant. De Italiaanse Chablis!
				

2018 IGT Terre Siciliano, Catarrato, Lucido,
Marco de Bartoli - catarrato | Sicilie

35,00

Bloemen in bloei, citrus en opmerkelijk: geroosterd brood maar geen
lagering op hout! Kracht met een zilte rondeur. Heerlijk bij tonijn,
pasta met tomaat en overige vis.

2019 Custoza Bianco, Monte dei Roari | Garda

29,50

Biologische garganega, trebbiano, tocai en een beetje malvasia. Zacht en
sappig, lekker fris met appel, bloemig en kruidig, mineraal en vol. Complex!

open rose wijnen
glas I fles
Frankrijk

2019 Charmes des Cévennes rosé – merlot –
grenache noir – syrah – mourvèdre | Lanquedoc

4,50 I 24,50

Delicate rose kleur en volop aroma’s van klein rood fruit, afdronk is erg fruitig
en verfrissend. Lekker bij salades, gegrild vlees, pasta en als aperitief.

Italië

2018 Bardolino Chiaretto, Monte dei Roari –
corvina – rondinella – molinara

5,25 I 27,50

Sprankelende klasse rose van rond het Gardameer, ongefilterd,
zalmkleurig, droog, licht kruidig en tikje zilt. Lekker bij vis en pasta.

Spanje

2019 Navarra rosado Tres, Azul y Garanza –
garnacha en tempranillo
Een rose met een prachtige aanzet en dito structuur. Fonkelend zalmroze.
Veel body en mooi vol en rond van smaak, geweldige balans. In de Spaanse
vakpers bekroond als beste rose wijn van Spanje.

5,25 I 27,50

OPEN RO D E W I JNEN
glas I fles
Frankijk

2019 Charmes des Cévennes rouge – grenache – cinsault
– carignan merlot en mourvèdre | Lanquedoc

4,50 I 24,50

In de neus klein dood fruit en in de mond licht kruidig, een heerlijk soepel en
rond glas wijn met fijne rijpe tannines. Een wijn die nooit gaat vervelen.

Italie

2018 Bardolino, Monte dei Roari – corvina – rondinella |
Veneto

4,95 I 27,50

Biologisch gemaakt met druifeigen gisten, geen toevoegingen, weinig sulfiet.
Liefst iets onder kamertemperatuur geserveerd. Schoon en bloemig, zeer fruitig.

Spanje

2018 Navarra tinto, Tres Azul y Garanza – tempranillo

4,95 I 27,50

Selectie Tempranillo met een snufje Cabernet Sauvignon.
Bramen, bosbessen, rood pepertje, sigaar. Fris en verwarmend

Duitsland

2017 Spätburgunder, Stern – spätburgunder | Pfalz
Na de traditionele vergisting rijpt deze wijn verder in gebruikte vaten.
Elegante gekruide Pinot noir, ruikt naar bosbessen, ingelegde kersten en
chocolade/eiken tonen. Fruitige wijn met zachte tannines. Iets gekoeld serveren.

5,50 I 32,50

ov e r i g e r o d e w i j n e n
per fles
fles
Frankrijk

2017 Pinot Noir Les Quâtres fils – Pinot noir / Gamay – Bourgogne

27,50

Wijn samengesteld van druiven van kleine wijnboeren, fruitig en fris karakter in een
toegankelijke stijl. Gemaakt van pinot noir en gamay druiven.

2017 AOC Côtes de Rhône, le petit Chapoton –
grenache – cinsault en carignan

34,50

Druiven met de hand geplukt en vergisting onder koele fermentatie, vandaar de
fruitigheid. Een zachte en speelse wijn met tonen van fruit. Soepele tannines.

2018 Bourgogne Epineuil, Domaine Leger – pinot noir | Bourgogne

52,00

Wijnmaker van de oude stempel. Een fris rijpe bourgogne met krokant fruit in een
expressief karakter. Donker fruit, kersen en bessen, zachte textuur en tannine
peperig en rokerig. Bij licht vlees.

2016 Gigonadas, Domaine du Cayron – grenache noir – syrah –
cinsault – mourvèdre | Rhône

62,50

Een klassieke Gigondas met een puur, onopgesmukt karakter.
Robuuste wijn met een gloedvolle kracht en pure druivenaroma’s, heel kruidig.

Spanje

2016 Navarra tinto, Seis de Azul y Garanza – cabernet sauvignon
– merlot | Navarra

37,50

Een rijke complexe neus van amarenen, mokka en wat vanille, zoethout en een
vleugje tabak. Een ellenlange afdronk. Tien maanden gerijpt op eikenhout.

Oostenrijk

2018 Heideboden Classic, PMC – zweigelt en sankt laurent |
Burgenland

32,50

Sappige rode wijn. Veel verleidelijk rood fruit en zachte structuur. Kan licht gekoeld
gedronken worden. Rijping op RVS tanks en kleine eikenhouten vaatjes.

2013 Burgenland Pinot Noir ‘Kalk’ Weninger – pinot noir |
Burgenland
In de geur kruidnagel, kaneel en peper. In de smaak aards en complex met delicate
tannine. 16 maanden rijping in houten vaten. Biodynamisch gecertificeerd.

54,50

o v e r i g e RO D E W I JNEN
per fles
fles
Italië 									

2015 Copertino Eloquenzia Azienda Monaci –
negroamare – Puglia

37,50

Complexe verfijnde neus met tonen van kersen, iets aards, tikje animaal.
In de mond heerlijk verteerbaar met een fluweelzachte tanine en lange afdronk.

2017 Chianti Classico, Buondonno – sangiovese | Toscane

45,00

Uit het hart van de Toscane, stevig opwekkend, zwart fruit.
Leer en kruiden, voorzichtig eiken, lekker fruit. Lange, intense afdronk.

2015 Barolo Rocche d’Annunziata,
Rocche Costamagna – nebbiolo | Langhe Piemonte

87,50

Prachtige barolo, gewoonweg pure klasse! Robijnrood in het glas. Aroma’s van rode
rozen en de typisce aroma’s van de Nebbiolo druif. Lage opbrengst per hectare.
24 maanden “opvoeding” op eiken.

o p e n w i j n e n d e ss e r t
per glas
glas
Frankrijk

2016 Muscat de Beaumes de Venise, Bernardins | Rhône
Oostenrijk

2018 Burgenland Beerenauslese Zweigelt Rosé, PMC, | Burgenland

6,50

7,50

