Rode wijnen
FRANKRIJK
Bordeaux
Chateau Rambaud Vieilles Vignes

€ 38,50

Druiven: Merlot, Cabernet Sauvignon (10%)
Smaakstijl: Vol en evenwichtig van smaak met in de neus veel zwart fruit en wat hout.
Voldoende fraicheur en een lange finale.
Saint Emilion Grand Cru, Chateau Barrail du Blanc

€ 60,00

Druiven: Merlot, Cabernet Franc
Smaakstijl: Neus van zwart fruit en pruimen. Zachte tannine. Een wijn die jong gedronken kan worden.
Bourgogne
Givry, Domaine de la Ferté

€ 78,00

Druiven: Pinot Noir
Smaakstijl: Elegante wijn met in de neus zacht, rijp, rood fruit. Subtiele hint van vanille en specerijen.
Prachtig rond en soepel.
Pommard 1er Cru, Marchand Tawse “Les Charmots”

€ 96,00

Druiven: Pinot Noir
Smaakstijl: Krachtig en elegante wijn, zeer karakteristiek! Krachtig maar met élégance,
met intense aroma’s van zwart en rood fruit, specerijen, ceder en fijne tannine.
Loire
Touraine, Domaine du Chapitre

€ 35,00

Druiven: Cot (Malbec)
Smaakstijl: Een zeer elegante zuivere wijn. Tonen van zoetzure morellen en bramen maken
deze gulle wijn compleet en verrassend eigenwijs.
Sancerre rouge, Henri Bourgeois, ‘Les Baronnes’
Druiven: Pinot Noir
Smaakstijl: Mooi breed, levendig en sappig, rijp en elegant, zacht en romig, mooie zachte finale.
Complexe, droge rode wijn.

€ 55,00

Côte du Rhone/ Lanquedoc
Faugeres, L’abbaye Sylvia Plana, ‘La Closeraie’

€ 42,00

Druiven: Grenache, Syrah, Carignan, Mourvèrdre
Smaakstijl: Frisse biologische rode wijn met een prachtige dieprode kleur. In de geur en in de smaak veel rode
en zwarte bessen en een zijde zachte en complexe afdronk.
Chateauneuf du Pape, ‘Le Parvis’

€ 95,00

Druiven: Grenache, Syrah, Mourvèdre
Smaakstijl: Zacht en peperig, elegantie en sap, krachtig en vlezig, romig, fluwelen tannine na,
mooi afgerond.

DUITSLAND
Louis Guntrum , Rheinhessen

€ 30,00

Druiven: Dornfelder
Smaakstijl: Verleidelijke geur van bramen en kersen. Fris fruit, soepel.
Karl H Johner, Baden

€ 55,00

Druiven: Spätburgunder
Smaakstijl: Fijne stijl rood uit Duitsland, verassend smakelijk en verteerbaar.

OOSTENRIJK
Gruber Röschitz, Niederösterreich

€ 28,50

Druiven: Blauer Zweigelt
Smaakstijl: Lichtvoetig en sappig in de smaak, rondeur, lekker soepel, wat room, fijne frisheid.
Soepele en lichtvoetige rode wijn.
Weingut Pfaffl “Altenburg” Weinviertel
Druiven: Sankt Laurent
Smaakstijl: Geconcentreerd met zwarte bessen en weidekruid. Licht en soepel donker fruit.
Harmonieus, mooie balans en zuren. Lange afdronk.

€ 65,00

ITALIE
Veneto
Negroamaro del Salento igt ‘Jonico’

€ 25,00

Druiven: Negroamaro
Smaakstijl: Lekker stevige inzet, mooi in zijn fruit, krachtig, smaakvol en soepel, stevige tannine,
die toch mooi afgerond zijn.
Valpolicella doc ‘Lucchine’

€ 32,00

Druiven: Corvina, Rondinella
Smaakstijl: Lichtvoetig en fris, elegant, maar ook wat stevigheid en bitter.
Amarone della Valpolicella DOCG

€ 115,00

Druiven: Corvina, Rondinella, Cabernet Sauvignon
Smaakstijl: Zwoele geur van zwarte bessen, kersen en kruidigheid, met een intense en complexe body.
Heerlijk bij gegrilde vleesgerechten, wild en pure chocolade.
Alto adige
Tiefenbrunner doc

€ 38,50

Druiven: Merlot
Smaakstijl: Een zacht romige smaak, op jonge leeftijd een lichte stevigheid, maar nooit hard,
met een zwoele kruidigheid, wat chocola, mooi breed in de mond.
Piemonte
Mondo del Vino, Appassimento Rosso doc ‘Trifula’

€ 28,50

Druiven: Barbera, Dolcette, Pinot Noir, Nebbiolo
Smaakstijl: De smaak is zacht en verfijnd, mooie structuur met tonen van zwart fruit,
chocolade en hout tonen. Heerlijk glas wijn echt een topper!
Mara Dante Rivetti,

€ 38,00

Druiven: Barbera d’Alba
Smaakstijl: Medium bodied wijn, een wijn met veel ‘grip’ in de smaak, slank en toch stoer met
een aangename frisheid in de afdronk.
Fontanafredda, ‘Marne Brune’
Druiven: Nebbiolo
Smaakstijl: Prachtig subtiel, tegelijk krachtig, een echte persoonlijkheid, mooi droog, kersen,
vanille, room, goede tannine.

€ 55,00

Toscane
Brolio Chianto Classico DOCG

€ 65,00

Druiven: Sangiovese
Smaakstijl: Een elegante smaak, die wordt gekenmerkt door de nodige levendigheid en frisheid,
met kersen en aangename zuren, in de afdronk een lichte stevigheid van wat tannine.

ZUID AFRIKA
Warwick Estate, The First Lady, Western Cape

€ 36,00

Druiven: Cabernet Sauvignon, Petit Verdot
Smaakstijl: Mooie volle mond met rijpe tannine en smaken van koffie en kersen met een stevige afdronk.
Schalk Burger & Sons Welbedacht ‘Hattrick’ Wellington

€ 55,00

Druiven: Pinotage, Syrah, Merlot
Smaakstijl: Deze klassieke blend toont lagen van rijpe rode en zwarte kersen met sinaasappelschil
en donkere chocolade. Ondersteund door zoete ceder en specerijen. De smaak is rijk met levendige
zuren en aanhoudende aroma’s van viooltjes, lavendel en kokos.

SPANJE
Martin Codax, ‘Cuatro Pasos’ Bierzo

€ 30,00

Druiven: Mencia
Smaakstijl: Heerlijk zacht en rijp, smaakvol, zuren en frisheid. Fluwelige smaak, romig en elegant.
Soepele, krachtige en frisse rode wijn.
Bodegas Valdemar, Rioja Reserva

€ 38,50

Druiven: Tempranillo
Smaakstijl: een wijn met zeer veel diepte en concentratie, kruiden, vanille en room, kracht en
intensiteit, goede zuren en sap, een mondvol wijn, waaraan veel te beleven is.
Bodegas Elias Mora Toro, Crianza
Druiven: Tinto de Toro
Smaakstijl: De wijn biedt een levendig boeket van donkere bessen en cassis. De smaak is
medium bodied met sappige, rijpe donkere kers- en bosvruchten.

€ 45,00

NIEUW ZEELAND/ AUSTRALIE
Johner Estate, Wairarapa, Nieuw- Zeeland

€ 40,00

Druiven: Pinot Noir
Smaakstijl: Deze fruitige pinot noir met veel kersen en bramen aroma’s is een toegankelijke maar
toch volle smaakvolle wijn. Veel tonen van lekker sappig rood fruit.
Deakin Estate, Victoria, Australië

€ 28,50

Druiven: Shiraz
Smaakstijl: Heerlijk rijk en rijp fruit, pruimen, confituur, weer een lekker vleugje peperigheid in
combinatie met fraai in de smaak verweven hout; de tannine zijn mooi zacht en van een
uitstekende kwaliteit.
Katnook Founders Block, Coonawarra, Australië

€ 38,50

Druiven: Cabernet Sauvignon
Smaakstijl: Vleugje mint, eucalyptus, zoet fruit, kruiden en confituur, tijm, rozemarijn, salmiak,
drop, fruit, rijpe smaak, heerlijk zacht.
Philip Shaw, ‘The Idiot’ Orange, Australië

€ 55,00

Druiven: Shiraz
Smaakstijl: Mooi krachtig, toegankelijk en mond vullend. Geuren en smaak komen mooi overeen met veel
donker fruit en de mooie prikkel van het peper toontje.

ARGENTINIE
Catena Zapata, ‘Vista Flores’ Mendoza

€ 43,00

Druiven: Malbec
Smaakstijl: Concentratie en diepgang, zwarte bessen en vleugje chocola, vanille en zwarte peper,
puur en levendig, ferm, maar mooi zacht, met een fluwelen finale.

USA
Francis Ford Coppola ‘ Diamond Collection’ California
Druiven: Zinfandel
Smaakstijl: Een soepele inzet, heerlijk confituur en wat peper, romig en intens, veel diepgang
en kracht, rijp en smakelijk, een lichte kruidigheid, wat soepele tannine na

€ 55,00

