Witte wijnen
Frankrijk
Bordeaux
Moulis, Chateau Chasse-Spleen blanc *
€ 65,00
Druif(en): sauvignon blanc & semillon
Smaakbeleving: aroma’s van rijp wit fruit en een vleugje munt. Goed fris
van smaak, citrustonen, wat hout, gerookte tonen met een fris bittertje in
de finale

Bourgogne
Meursault les Cloux, Vincent Girardin
€ 120,00
Druif(en): chardonnay
Smaakbeleving: een volle boterige smaak, weelderig met levendig wit fruit,
peer, appel, citrus met goede zuren en bitters. Volle krachtige droge witte
wijn.
Chablis aoc 'Gilbert Picq Vieilles Vignes'
Druif(en): chardonnay
Smaakbeleving: Indrukwekkend krachtig, boter, vuursteen,
mineralen, een mondvol wijn.
Loire
Menetou Salon Blanc aop 'Le Prieuré des Aublats'
Druif(en): sauvignon blanc
Smaakbeleving: Mooie smaak, rijp en smaakvol, mooi droog,
krachtig in de finale, zuren, complexiteit.

€ 62,00

€ 48,00

Côte du Rhône | Languedoc
Chateau Bellevaux Reserve
€ 32,00
Druif: chardonnay
Smaakbeleving: Lichtvoetig en open, exotisch, zacht en gemakkelijk,
droog maar helemaal niet streng.
Château Bizard, blanc de charme *
€ 39,00
Druif(en): marsanne & roussanne
Smaakbeleving: volle witte wijn met tonen van getoast brood, amandelen en
nootmuskaat. Complexe houtgerijpte wijn.

Duitsland
Weingut Von Winning qba ‘Villa Niederberger’ Pfalz
€ 36,00
Druif(en): riesling
Smaakbeleving: levendig en spannend, mooi droog en elegant,
fijne mooie zuren ondanks het droge karakter helemaal niet streng,
maar prachtig rijp. Lichtvoetige en droge wijn.

De wijnen die met 1 * zijn gemarkeerd zijn beperkt voorradig. De wijnen die met 2 ** zijn gemarkeerd zijn op het moment niet voorradig.
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Oostenrijk
Grüber Röschitz qba Organic 'Klassik' Weinviertel
Druif(en): grüner veltliner
Smaakbeleving: Perzik en citrus, exotisch en sappig. Soepel en
toegankelijk met lekker sap. Fruitige en droge witte wijn.

€ 29,50

Italië
Sachetto L’Elfo, Venezia
€ 27,50
Druif: Pinot grigio
Smaakbeleving: Krachtig en sappig, heerlijk mond vullend, aangenaam wit
fruit, een vleugje exotisch, mooi droog, maar niet te streng.
Monde del Vino ‘Fornas’ Friuli
€ 28,00
Druif(en): sauvignon blanc
Smaakbeleving: droge smaak met vleugje buxus, artisjok. Mooie zuren fris
aromatisch. Heerlijk als aperitief wijn.
Librandi, Ciro bianco, Calabrië
Druif(en): Greco
Smaakbeleving: zacht en sappig van smaak, rijp en mild,
mooie balans met zachte zuren en een lichte opwekkend
koolzuurtiteling.

€ 28,50

Masca del Tacco ‘Lu etta’ *
€ 35,00
Druif(en): fiano
Smaakbeleving: deze lichtgele wijn heft een intense smaak met een vol
mondgevoel, florale tonen en smaken van wit fruit, peer, hazelnoot en
honing.
Borgo dei Posseri ‘Arliz’ Alto Adige *
€ 35,00
Druif(en): gewürtztraminer
Smaakbeleving: soepele ronde wijn met tonen van bloemen.
Denk aan jasmijn, rozenwater maar ook tonen van meloen en citroen.
Costaripa Lugana doc 'Pievecroce'
Druif(en): trebbiano di lugana
Smaakbeleving: Fris en opwekkend, rijpe appel en citrus, mild,
romig, mollig, met lengte en goede zuren. Krachtige,
droge witte wijn.

€ 40,00

Pio Cesare ‘Piodilei’ Langhe
Druif(en): chardonnay
Smaakbeleving: Vette en rijke stijl, krachtige en volle smaak,
met de typische rijkdom en boter van de chardonnay, koffie en
karamel, prachtig klassiek en breed

€ 85,00
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Spanje/ Portugal
Martin Codax, Monterrei do 'Mara Martin'
€ 24,00
Druif(en): godello
Smaakbeleving: Heerlijk open en lichtvoetig, sappig en levendig,
zacht, een bittertje, niet te droog. Elegante, droge witte wijn.
Rueda do 'Viña Oropéndola'
Druif(en): Verdejo
Smaakbeleving: Krachtige smaak, droog, met goede zuren en
fijne bitters, grapefruit, goede lengte

€ 28,00

Conde de Valdemar blanco, Rioja
Druif(en): viura & verdejo & sauvignon blanc
Smaakbeleving: een sappige wijn, lichtvoetig en opwekkend.
Een moderne elegante wijn met mooie body.

€ 32,50

Loureiro Vinho Verde doc 'Muros Antigos'(Portugal)
Druif(en): loureiro
Smaakbeleving: Smaakvol en aromatisch, karaktervol, grapefruit,
balans, frisheid, zacht, fijne zuren. Droge witte wijn.

€ 27,00

Zuid Afrika
Spier Estate ‘ Discover Spier’
Druif(en): chenin blanc/ chardonnay
Smaakstijl: Aromatisch en met goede zuren, open, strakke smaak,
heerlijk fris, mineralig, guave, lekker sappig, goede zuren.
Droge witte wijn.

€ 26,00

De Wetshof Estate ‘Lesca’
Druif(en): chardonnay
Smaakbeleving: Een krachtige smaak, breed, veel diepte en
intensiteit, sappig en fris, prachtig citrusfruit, het hout is
alleen maar op de achtergrond aanwezig

€ 48,00
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Nieuw Zeeland
Dolfly River, Marlborough
€ 25,00
Druif(en): sauvignon blanc
Smaakbeleving: de smaak is zacht, rond en met veel frisheid. Appelen en
limoen maar achter op de tong munt en passievrucht.

Chili/ Argentinië
Tabali, Especial 'Vetas Blancas'
Druif(en): chardonnay
Smaakbeleving: Een volle en krachtige smaak, verfijnd hout,
opwekkend, fris zuur, intens en boterig, mooie rijpe stijl.
Droge witte wijn.

€ 33,00

Bodegas Esmeralda ‘Retamo’
€ 24,00
Druif(en): chardonnay
Smaakbeleving: Puur en levendig, rijp en krachtig, boterig en dik,
smaakvol, met een opwekkende frisheid en goede zuren.
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