Witte wijnen
NEDERLAND
De kleine Schorre, Schouwen Duiveland

€ 37,00

Druiven: Auxerrois
Smaakstijl: Lekker sappig en rijp, mond vullend, appel, levendig en opwekkend. Droge witte wijn.

FRANKRIJK
Bordeaux
Moulis, Chateau Chasse-Spleen Blanc

€ 65,00

Druiven: Sauvignon Blanc, Semillon
Smaakbeschrijving: aroma’s van rijp wit fruit en een vleugje munt. Goed fris van smaak,
citrustonen, wat hout en gerookte toetsen met een fris bittertje in de finale.

Bourgogne
Macon, Domaine du Clos des Rocs

€ 40,00

Druiven: Chardonnay
Smaakbeschrijving: volle milde wijn met geuren van amandel en een lichte kruidige toon
van boter en gedroogde bloemen.
Saint-Veran, “Vers les Monts” Roger Luquet

€ 43,00

Druiven: Chardonnay
Smaakbeschrijving: een teer bouquet, goed rijp fruit, veel fraicheur en bovendien soepel met veel sap!
Chablis, Fevre & Fevre

€ 50,00

Druiven: Chardonnay
Smaakbeschrijving: zuiver, delicaat, mineraliteit. Fris fruit, groene appel, droog en lange afdronk.
Rully, 1er Cru Les Cloux, Vincent Girardin
Druiven: Chardonnay
Smaakbeschrijving: klassiek en fris, peer en perzik, sap, stevig en vol, vet en intens,
mooie zuren, mineralig, mooie lengte

€ 80,00

Meursault Les Cloux, Vincent Girardin

€ 120,00

Druiven: Chardonnay
Smaakbeschrijving: een volle en boterige smaak, weelderig met levendig wit fruit, peer,
appel, citrus, goede zuren en bitters. Krachtige, droge witte wijn.

Loire
Muscadet Sèvre et Maine Cru Chateau Thébaud

€ 32,00

Druiven: Muscadet (Melon de Bourgogne)
Smaakstijl: Delicaat en verfijnd in de neus met aroma van verse brem en kweepeer.
Zachte minerale zweem. Mooie diepte en lengte, zekere rokerigheid.
AOC Cheverny du Salvard, Les Vieux Clos

€ 38,00

Druiven: Chardonnay, Sauvignon Blanc
Smaakstijl: voor de kenner van Sauvgnon Blanc en Chardonnay. De wijn is fris maar toch zeer
aromatisch. In de afdronk veel mineraliteit.
Pouilly Fume, grande reserve, Michel Laurent

€ 45,00

Druiven: Sauvignon Blanc
Smaakstijl: strak droge witte wijn met een bloemig bouquet.
Sancerre, Domaine de la Chézatte

€ 52,00

Druiven: Sauvignon Blanc
Smaakstijl: fris en knapperig met citroen, appel en limoen in de neus. De smaak is mineralig,
verfrissend, licht en elegant met klein vetje op de tong.

Côte du Rhone
Chateau Bizard, Blanc de Charme

€ 39,00

Druiven: Marsanne, Roussanne
Smaakstijl: Subtiele aroma’s van citrus, witte bloemen en rokerige ondertoon. Volle witte
wijn met tonen van getoast brood, amandelen en nootmuskaat.
Chateauneuf du Pape blanc, Clos Saint Jean
Druiven: Grenache Blanc, Clairette, Roussanne
Smaakstijl: Veelzijdig aroma van meloen, citrus en honing, florale tonen (rozen), mineraliteit.
Tamelijk vol en fruitig, levendig, knisperend droog, puur en zuiver. Lange afdronk.

€ 98,00

Elzas
AOC Alsace, Keuhn

€ 35,00

Druiven: Pinot Gris
Smaakstijl: Breed, niet te zwaar, blijft elegant, met fijne zuren, opwekkend, bloemen,
lekker wit fruit, aromatisch, mooi sappig. Mild droge witte wijn.

DUITSLAND
Louis Guntrum, Rheinhessen

€ 31,00

Druiven: Weissburgunder
Smaakstijl: Delicate aroma's van kruisbes en groene pruim. Kruidig en frisse afdronk.
Weingutt Von Winning, Villa Niederberger, Pfalz

€ 36,00

Druivenrassen: Riesling
Smaakstijl: Levendig en spannend, mooi droog en elegant, fijn, mooie zuren, ondanks het droge
karakter helemaal niet streng, maar prachtig rijp. Lichtvoetige en droge witte wijn.

OOSTENRIJK
Weinberghof Fritsch, QBA Windspiel, Wagram

€ 29,50

Duiven: Gruner Veltliner
Smaakstijl: Mooie droge en levendige smaak, rinzig fris, met goede zuren, meloen en veel sap.
Wien 1, Weingutt Pfaffl, Weinviertel

€ 35,00

Druiven: Riesling, Gruner Veltliner, Pinot Blanc
Smaakstijl: Verkwikkende wijn met fris fruit en kruidigheid. Knisperend op de tong en
volle levendige afdronk.

ITALIE
Veneto
Colle Vicentini, ‘Torre dei Vescovi’
Druiven: Pinot Grigio
Smaakstijl: in de geur delicaat en complex met florale tonen. De smaak is droog, fris met een
zachte soepele afdronk.

€ 30,00

Soave Classico, “Capitel Alto” Montresor

€ 34,00

Druiven: Trebbiano, Garganega
Smaakstijl: Delicate geur van appels en acacia. Vleugje amandel. Lichtvoetig en verfrissend,
zachte fruitige afdronk.
Alto Adige
Klaus Lentsch “Amperg”

€ 48,00

Druiven: Pinot Grigio
Smaakstijl: frisse tonen van groene appel en heidebloemen. Kruidige frisse levendigheid in de smaak.
Met een krachtige body.
Abruzzen
Feudi Bizantini

€ 37,50

Druiven: Pecorino
Smaakstijl: de wijn is krachtig van smaak, niet te zwaar maar wel vol met fijne bitters en zuren.
Mooie krachtige witte wijn met veel diepgang en kruidigheid.
Piemonte
Dante Rivetti, Langhe, ‘Briccodoro’

€ 36,00

Druiven: Arneis
Smaakstijl: frisse aroma’s met exotisch fruit. Uitgesproken wijn, mineralig met
fijne bitters en een lange finale!
Calabrië
Ciro Classico, doc ‘Librandi’

€ 28,50

Druiven: Greco
Smaakstijl: Zacht en sappig, zachte smaak, rijp en mild, balans, wat zachte zuren en
een lichte opwekkende koolzuurtinteling.

ZUID-AFRIKA
Spier Signature, Stellenbosch

€ 28,50

Druiven: Chardonnay
Smaakstijl: Rijp en weelderig, romig, aangenaam botertje, vet en rijp, exotisch, aromatisch
en zacht, fijne balans tussen hout en fruit. Krachtige, droge witte wijn.
Jordan Wine, Inspector Peringue, Stellenbosch

€ 42,00

Druiven: Chenin Blanc
Smaakstijl: Complexe en romige maar ook frisse chenin blanc op hout vergist. Deze wijn heeft tonen van
vanille en is goed in balans met prachtige zuren en houtgebruik. Zeer lange afdronk.

Wild Yeast Springfield, Robertson Valley

€ 60,00

Druiven: Chardonnay
Smaakstijl: Deze Chardonnay heeft een heerlijke geur van toast, vanille, noten, en exotisch
overrijp wit fruit zoals ananas en peer. Ook in de smaak is deze wijn breed, complex, krachtig en rijk.
Door het gebruik van uitsluitend natuurlijk gisten verkrijgt de wijn zijn "vettige" karakter en bijzondere
afdronk.

SPANJE/ PORTUGAL
Bodegas Rodriguez Sanzo, Vallodolid

€ 26,00

Druiven: Verdejo
Smaakstijl: Knisperende wijn met wat venkel op de achtergrond en heerlijk tropisch fruit.
Heerlijk als fris aperitief.
Martin Codax, Rias Baixas

€ 32,50

Druiven: Albariño
Smaakstijl: mooi droog en mineralig, sappig en fris, pure elegantie, groene appelen,
een vleugje citrus, zuren en een licht prikje in de afdronk.
Piorro Branco, 1912 Winemakers, Douro

€ 35,00

Druiven: Malvasia, Fina, Rabigato, Gouveio
Smaakstijl: goede zuren, wat ziltigs, noten, iets vettig in de structuur. Mooie complexiteit
en gastronomisch. Een origineel glas wijn.
Bodegas Exepto, Horizonte, Rioja

€ 49,50

Druiven: Viura, Garnacha Blanca, Malvasia
Smaakstijl: strogele kleur, heel erg fruitig in perfecte balans met een zachte aciditeit.
Aroma’s van anijs, acacia, perzik en honing. Complexe wijn, vergelijkbaar met een mooie Bourgogne.

NIEUW-ZEELAND/ AUSTRALIE
Philip Shaw, The Architect, Orange New South Wales, Australië

€ 40,00

Druiven: Chardonnay
Smaakstijl: mooie complexe neus met tonen van honing, citrus en toast. Romige zachte afdronk.
Johner Estate, Wairarapa, Nieuw-Zeeland

€ 50,00

Druiven: Sauvignon Blanc
Smaakstijl: zeer expressieve geur. Hinten van buxus en paprika, iets tropisch in de smaak,
heel droog en spannend.
Saint Clair, Malborough, Nieuw- Zeeland

€ 58,00

Druiven: Riesling
Smaakstijl: Zuivere citrus-aroma's van limoen en mandarijn, subtiele hint van kamperfoelie.
Een klein beetje restzoet biedt tegenspel aan de fraaie zuren. Makkelijk drinkende wijn met
het typerende citrusfruit van Riesling.

ARGENTINIE
Broquel, Bodegas Trapiche

€ 30,00

Druiven: Chardonnay
Smaakstijl: Geur van intens tropisch fruit, rode appel. Vleug kaneel en vanille.
Vol fruitig, stevig. Weer tonen van vanille. Lange frisse afdronk.

CHILI
Veramonte Estate, Casablanca Valley

€ 29,50

Druiven: Sauvignon Blanc reserva
Smaakstijl: Verfrissend stuivend. Grassig en kruidig. Citrusfruit. Mineraliteit. Medium body,
tropisch fruit, citrus, vers gemaaid gras. Lange zuivere afdronk.

USA
Francis Ford Coppola, Diamond Collection
Druiven: Chardonnay
Smaakstijl: Een droge en soepele smaak, met een beetje vet en boter, maar vooral
heerlijk tropisch fruit, een vleugje karamel en vanille, romig en krachtig

€ 43,00

