
Wijnkaart Tollius 

Wijn speelt – naast natuurlijk het eten – een zeer belangrijke rol in de  wijze waarop u uw ervaring in 

ons restaurant beleeft. Mijn naam is Charlie van Hamersveld en ik ben vinoloog en sommelier van 

Restaurant Tollius. Ik wil u meenemen naar de mooiste bekende én onbekende wijngebieden van de 

wereld voor een ultieme restaurantbeleving. Om deze beleving mogelijk te maken, werken we bij 

Tollius met een Coravin, waardoor het mogelijk is u een ruime selectie wijnen per glas te bieden. 

Verder werken we met een isommelier waardoor we onze wijnen op de beste manier kunnen 

presenteren. 

 

We hebben een mooie selectie uit klassieke wijnlanden en een relatief uitgebreide keuze in Zuid-

Afrikaanse wijnen. In de selectie van Tollius vindt u wijnen met veel intensiteit, karakter en elegantie. 

Ik heb geprobeerd wijnen in verschillende prijsklasse te selecteren om zo de juiste wijn te kunnen 

drinken op het juiste moment.  

Veel drinkplezier, geniet en beleef! 

Charlie van Hamersveld 

Wijnen per glas wit        Glas  Fles        

Campo real | Rioja | Viognier – macabeo | 2018     5,50    27,50 

Rijp fruit gecombineerd met frisse citrus en zachte afdronk 

Dubicz| Mátrai | Irsai Olivér | 2021      7,-   35,-  

Lichte citrus met bloemige tonen en frisse afdronk 

 

Fritsch| Wagram | Gruner Veltliner | 2022     8,-   40,-  

Rijpe gele appel met tonen van citrus en elegante smaak 

De Wetshof | Robertson | Limestone Hill | Chardonnay | 2021   8,50  42,50 

Strakke Chardonnay met tonen van limoen en romige afdronk  

 

Barbadillo | Cadiz | Palomino | Sábalo | 2021      9,-  45,- 

Eigenzinnige wijn met kruidige tonen licht ziltig en notige karakter  

Suertes del Marqués | Valle de la Orotava | Trenzado | Listan blanco | 2020 12,-  59,50 

De Vulkanische bodem zorgt voor spanning! Tonen van steenfruit gecombineerd  

met ziltigheid en romige rijke afdronk  

Vincent Latour | Meursault | Chardonnay | 2015    25,25              114,50  

Klassieker met kracht en elegantie met mooie zuren en lange afdronk 

Rosé wijnen           Fles 

Weninger | Burgenland | Zweigelt-Saint laurent -Blaufrankisch| Rosa | 2019    42,-  

Veel fris fruit frambozen en kersen, lichte kruisbessen en aangename zuren  

 

Domaine Dupont-Fahn | Auxey-Duresses cuvee rosé | 2020      57,50  

Licht roodfruit met rijping op 2de jaars mersault vaten 

 

Domaine Tempier | Bandol | Garignan-Cinsault | 2021       75,-

Top rosé! Elegant en verfijnd met lange aanhoudende afdronk  

 

 

 



Wijnen per glas Rood         Glas   Fles  

Campo Real  | Vino Tinto | Tempranillo | 2017     5,50  27,50 

Rijp donker fruit met lichte specerijen en zachte afdronk  

 

Pagos de Araiz | Navarra| Tempranillo - Grenache | 2020   7,-  35,-  

Soepel zwart fruit met kruidige tonen en soepele afdronk 

Poggio Nibbiale | Toscane | Morellino Di Scansano | Sangiovese | 2019  8,-  40,-  

Lichte kersen met goeie structuur en lange afdronk  

 

Tiefenbrunner | Alto Adige | Vernatsch | 2021     8,50   42,50 

Sappig rood fruit met tonen van kaneel en zoethout   

 

Mas Laval | Pays D’Herault | Les Pampres | Syrah – Mouvedre | 2019  9,-  45,-  

Zwarte bessen, licht spicy en lange afdronk met tonen van drop  

La Rioja Alta | Reserva | Alberdi | Tempranillo  | 2018    11,50  55,- 

elegante rioja met rijp rood fruit en specerijen in de afdronk en ronde tannine  

Weingut Bäder | Rheinhessen | Frühburgunder | 2015    15,-  68,50 

Van vulkanische bodem met een krachtige minerale toon. 

Zachte tannine en een afdronk met zwart fruit en specerijen.  

Chateau Piche Lieibre | Margaux | Cabernet sauvignon – merlot | 2018  20,50  92,50 

Cassis met specerijen, toefje nieuw hout en een fluweel zachte afdronk  

met tinten van zure kersen. 

Il poggione | Toscane | Brunello di Montalcino | Sangiovese | 2016  20,50  93,50 

Rijpe tannine, kruidige en een zachte lange afdronk  

Wijnen per glas zoet         Glas   Fles 

Grahams | Port | Douro | 10 year old Tawny      8,- 

Grahams | Port | Douro | 30 year old Tawny     18,50 

Grahams | Port | Douro | Ruby       6,50 

Grahams | Port | Douro | Late bottled vintage 2013     8,-  

Barbeito | Madeira | Rainwater | Tinta negro- Verdelho    9,-  

 

 

St. Urbanshof | Mosel | Duitsland |Erste lage | Riesling Kabinet | 2008     57,75  

Mooi gerijpte klassiek kabinet met veel tropisch fruit en spanning  

Johanneshof | Thermenregion | Oosterijk | Zierfandler | 2018 | 0,375    55,- 

Elegant en verfijnd met  

 

 

 

 

 

 



Mousserend          Glas   Fles 

Champagne  

Cossy | Cuveé Eclat | Chardonnay-Pinot noir-Pinot meurnier | premier cru 12,50  72,50 

Elegante champagne met tonen van brioche en lange afdronk 

Cossy | Veilles Vignes | Chardonnay-Pinot noir-Pinot meurnier | Extra brut  | 2014  105,-  

oude wijnstokken met lange 2de flesrijping 7 jaar,  

bloemige tonen gecombineerd met gebrande noten en elegante afdronk. 

Serge Mathieu | | Pinot noir | Extra Brut        90,- 

Vullend tropisch fruit met tonen van noten en elegante mousse  

Serge Mathieu | Chardonnay- Pinot noir | 2008 | Magnum     200,- 

Rijpe ontwikkelde champagne met noten, brioche en romige zachte afdronk  

Larmandier- Bernier | Blanc de Blancs | 1er cru  Longitude | Extra brut    130,- 

Verfijnd met witfruit, zachte brioche en veel vulling  

Fallet-Gourron | Avize | Blanc de Blancs | Grand cru | Extra brut     140,- 

7 jaar 2de fles rijping wat zorgt voor een complexe smaak van gegrilde brioche en geschaafde noten 

Familie Fallet zijn de Leermeester van Jacques Selosse!  

 

Domaine Jacques Selosse | Intial brut | Blanc de blancs | Grand cru     360,-  

Drie verschillende Grand cru wijngaarden Avize, Cramant en Oger. Een echte belevenis! 

tonen van citrus gecombineerd met licht minerale tonen, witfruit, cognac en complexe afdronk 

Domaine Jacques Selosse | Mareuil sur Ay-Sous le mont premier cru|Blanc de Noir| Extra brut  675,-  

100% pinot noir met diepe tonen van getoaste brioche met gebrande amandel, groene appel en 

zwarte truffel. Een echte belevenis! 

 

Dom Pérignon | Chardonnay-Pinot noir-Pinot Meunier | 2009     280,- 

Complexe champagne met maar liefst 8 jaar 2de fles rijping!  

Sekt 

Von Winning | Pfalz | Weisseburgunder brut        55,-  

Rijke stijl mousserende wijn met de nodige houtondersteuning  

en 18 maanden 2de fles rijping.  

Cava  

Domina de la Vega | Utiel Requina | Macabeo | Brut     8,-                39,50 

Frisse mousserende wijn met veel citrus, lichte toast en verleidelijke afdronk 

Domina de la Vega | Utiel Requina | Macabeo- Chardonnay | 2017 Brut                60,- 

48 Maanden 2de flesrijping met rijp fruit, brioche en noten met lange afdronk  

Italiaans  

BellaVista | Franciacorta | Chardonnay- Pinot Nero | Zero dosage     79,-  

Verse bloemen gecombineerd met veel fruit, zeer elegante klassieke Franciacorta 

Nederland wit            Prijs  

Wijngoed Thorn | Maasvallei Limburg | Riesling | 2018       44,50 

Spannende stijl droge riesling door een uitstekende zoetzuur balans en lange afdronk  

   

Domein de Wijngaardsberg | Limburg | Chardonnay | 2016     52,50 

Rijp wit fruit in de aanzet gevolgd door frisse zuren en elegant houtgebruik in de afdronk 



Duitsland wit            Prijs   

Mosel  

Weiser-Kunstler | Riesling Kabinett trocken | Trabener Gaispfad | 2019   49,50  

mooi fruit peer, bergamot en lichte specerijen en fijne zuren  

Adam & Haart | Riesling | Piesporter | 2011      60,- 

Tropisch fruit met Spannende balans, diepe afdronk en nu perfect op dronk.  

Rheinhessen  

Battenfeld spanier | Weisburgunder | R | 2019      45,-  

fris witfruit ondersteund met frans eiken wat zorgt voor tonen van vanille 

Battenfeld spanier | Gruner sylvaner | Hohen-sulzen | 2018     50,- 

Frisse citrus gecombineerd met rijke tonen en lange afdronk  

Battenfeld spanier | Riesling 1ste lage | Molsheim | 2017    60,- 

Intense riesling met mooie rijpe tonen en lange afdronk 

Battenfield spanier | Riesling 1ste lage | Hohen-sulzen | 2016    60,-  

honing gecombineerd met verfijnde zuren en complexe afdronk 

Kuhling-Gillot | Nierstein 1ste lage | Riesling | 2015-2016    62,50 

Veel wijn! frisse zuren, steenfruit, lichte ziltigheid en lange afdronk  

Saalwachter | Alte Reben | Weisseburgunder | 2019     65,- 

Warm witfruit met houtondersteuning en intense afdronk  

 

Weingut Keller | Weisseburgunder – Chardonnay | 2018     57,50 

aangename zuren met veel vulling en lichte karamel  

Weingut Keller | Riesling -RR- | 2009 & 2012       90,-  

Spannende stijl met veel rijpheid, uitstekende vulling en waanzinnige afdronk  

 

Wagner-Stempel | Riesling | Porphyr | 2017 - 2018     55,- 

Tropische fruit met veel vulling, aangename zuren en lange afdronk  

Wagner-Stempel | Riesling | Höllberg Grosses Gewächs | 2018    80,-  

Volle rijke stijl met veel tropisch fruit, goeie complexiteit en aanhoudende zuren  

Wagner-Stempel | Riesling | Höllberg Grosses Gewächs | 2008    90,-  

Gerijpte riesling, prachtig in balans met rijpe tonen en intense zuren 

Pfalz  

Philp Kuhn | Riesling | Laumersheim | 2013       60,- 

intense frisheid met honing, citrus en tropisch fruit voor een lange finale  

 

Weingut Koehler-Ruprecht |  Chardonnay | 2017      67,50 

wit fruit gecombineerd met elegante houtondersteuning en aanhoudende afdronk   

Nahe  

Emrich-Schönleber | Grauburgunder – S - | 2017     57,50  

Rijp fruit ondersteund met kruidige tonen en licht houtgebruik  

Emrich-Schönleber | Mineral Riesling trocken | 2018      47,50 

Schone riesling met vuursteen, tonen van citroen en lange afdronk  

Emrich-Schönleber | Riesling | Halenberg Grosses Gewächs | 2017   110,-  

Rijpe citrus, gele appel met een zuivere afdronk vol mineralen. 

Mooie complexiteit die lang blijf hangen! De afdronk blijft maar gaan…. 

Emrich-Schönleber | Riesling | Fruhlingspatzchen Grosses Gewächs | 2011  125,- 

Rijke wijn met intense zuren en veel elegantie en veel complexiteit. 



Rheingau 

Mehrlein | Riesling | Doosberg | 2017        47,50  

Fris fruit met bloemige tonen, iets snoepjes en vulling van GG met lange afdronk   

Franken  

Furst Lowenstein | Homburger Kallmuth | 1ste lage Silvaner | 2021    47,50  

Kruidig, mineraal en veel witfruit en fraaie afdronk  

Furst Lowenstein | Homburger Kallmuth | Grosses Gewachs Silvaner | 2018   90,-  

Veel tropische geuren gevolgd door kruidigheid en lange minerale afdronk  

 

Oostenrijk wit  

Kremstal 

Josef Dockner | Grüner Veltliner | 2021       37,50 

Licht, elegant, mooi rijp fruit, fijne mineraliteit en ronde afdronk 

Kamptal  

Hiedler | Grüner Veltliner | “Thal” | 2019      55,- 

Rijp wit fruit met kruidige en complexe afdronk vol mineraliteit  

Hiedler | Grüner Veltliner Reserve | Kittmannsberg 1 ÖTW | 2018-2020   67,50 

Rijpe appels met mango, lichte citrus elegante hout ondersteuning en papperige ondertoon 

Brundlemayer | Riesling “terrassen”| 2021      50,- 

Elegante zuiver stijl met veel fruit zoals, witte perzik en frisse afdronk 

Brundlemayer | Riesling 1ste lage “Heiligenstein”| 2014     70,- 

Intens rijp wit fruit, rijpe zuren en in de afdronk een elegante kruidigheid  

met zeer lange afdronk 

Wachau 

Mathias Hirtzberger |  Riesling | “Zier“ Federspiel | 2018     58,- 

Intens en verfijnd, tintelende mineralen en tonen honing op de afdronk 

F.X. Pichler | Gruner Veltliner | Loibner Federspiel | 2021    68,- 

Zeer zuiver tonen van granny smith en lychee gevolgd door zachte structuur 

F.X. Pichler | Gruner Veltliner | Smaragd Durnsteiner | 2021    78,- 

Elegant kruidig met tropische tinten en ronde afdronk  

 

Nikolaihof | Gruner Veltliner Federspiel | 2020      60,- 

Delicate peper met een vleugje amandel en fris rijp fruit 

Nikolaihof | Neuburger | 2021        72,- 

Vol en zacht van smaak met verscheidenheid aan bloemengeuren 

 

Prager | Gruner Veltliner | Achleiten Stockkultur Smaragd | 2017    115,- 

Rijpe perzik en abrikoos met kruidige tonen en verfijnde zuren. 

Kortom een wijn met veel structuur en spanning! 

Thermenregion  

Johanneshof Reinisch | Rotgifler | 2018       45,- 

Stuivende geur met tropisch fruit, veel vulling en lange afdronk   

Steiermark 

 Wohlmuth |Kitzeck-Sausal | Sauvignon blanc | 2019     45,- 

Kruidig, rokerig en complexe stijl sauvignon blanc met lichte houtondersteuning  



Frankrijk Wit  

Loire  

Domaine Trotereau | Quincy | Sauvignon blanc |2017      42,- 

mineralen, fris fruit, licht tropische en aangename zuren  

Regis Minet | Pouilly fumé | Veilles vignes | Sauvignon blanc | 2019-2021  55,- 

Frisse opwekkende wijn met fijne zuren, groene kruiden en lichte afdronk 

 

Francois Cotat | Sancerre | Caillotes | Sauvignon blanc | 2019      80,- 

Fijne citrus met grapefruit aanhoudende mineraliteit en lichte kruidigheid  

Chateau de Villeneuve | Saumur | Chenin blanc | 2008      52,50 

Mooie “oude” wijn met ontwikkelde tonen van hazelnoot  

en rijp wit fruit en levendige zuren  

Francois Chidaine | Vin de france | Chenin blanc | 2018    42,50 

Steenfruit met lichte tonen van rijpe appel en verfrissende afdronk  

Francois Chidaine| Montlouis-sur-loire | Baudion | Chenin blanc | 2015  72,50 

Spannende wijn! Veel belans tussen zeer rijp fruit, frisse zuren en subtiel hout 

Domaine de Bellivievre | Coteaux du Loire | L’ Effraie | 2010     75,- 

Intense wijn door mooie ontwikkeling van nootachtige tonen, lichte honing en goeie zuren 

 

Bourgogne  

Domaine Jean Fournier | Aligoté | 2020      65,- 

Mooie volle stijl met gedoseerd houtgebruik en goeie zuren!  

De moeite waard om keer de ondergeschoven Aligoté  te proberen 

 

Domaine Charley Nicolle | Chablis | Chardonnay | 2018    52,- 

Veel mineraliteit afgewisseld met fris fruit en goeie zuren  

Domaine Charley Nicolle | Chablis premier cru | Les Fourneaux | 2017-2019  70,-  

Strakke Chablis met limoen, ziltige accenten, rijp fruit en fijne vulling  

Vincent Latour | Bourgogne Blanc | Chardonnay | 2019     54,50 

Mooie instapper van deze Meursault producent.  

Wit fruit, mineralen en een toefje hout, lekker.   

Vincent Latour | Meursault | Chardonnay | 2014     120,-  

Klassieker met kracht en elegantie met mooie zuren en lange afdronk 

Vincent Latour | Meursault 1er cru Poruzots| Chardonnay | 2010    145,-  

Zeer verfijnd en gelaagd van structuur met veel diepgang en lange afdronk 

Vincent Latour | Meursault 1er cru Charmes | Chardonnay | 2014   160,-  

Mooie rijpe zuren, wit fruit en een volle lange afdronk, dankzij subtiel houtgebruik  

Benjamin Leroux | Auxey-Duresses | Chardonnay | 2010     87,50  

Noten, toast, brioche, licht houtgebruik en verfrissende zuren. Ouderwets klassieke elegante stijl 

Bourgogne, Leroux is de specialist in dit gebied! 

Benjamin leroux | Puligny Montrachet | Chardonnay | 2015    140,- 

Elegante Puligny, mooie combinatie van citrus en rijp fruit en romige volle afdronk. 

Domaine Gérard Thomas | Puligny montrachet 1er cru La Garenne | 2020  115,-  

Aangename structuur met witfruit en gedoseerd houtgebruik  

Domaine Gérard Thomas | Chassagne-Montrachet 1er cru Les Chenevottes | 2019  105,- 

Fijne belans wat rijper stijl bourgogne met diepe afdronk  



Michel Coutoux | Puligny-Montrachet 1er cru Referts | 2003     150,- 

Gerijpte stijl Bourgogne met mooie ontwikkeling en veel lengte  

Domaine Hubert Lamy | Saint Aubin 1er cru Les Frionnes | Chardonnay | 2014  105,-   

Elegante stijl, waarin het terroir zicht toont. 

Mooie rijping door de jaren op fles nog steeds mooie frisheid 

Domaine Bachey-Legres | Santenay | Sous La Roche | Chardonnay |  2018   77,50 

Fijne volle stijl Bourgogne met witfruit, gekarameliseerde nootjes en lange afdronk 

 

Domaine Ecard | Savigny-les-beaune | Les Goudelettes | 2012    70,- 

Ontwikkelde wijn met boers karakter en tonen van marsepein  

 

Domaine P&M Huberdeau | Givry 1er Le paradis | 2018     75,- 

Beurse appel en witfruit met elegante houtondersteuning  

Domaine la Chapelle | Pouilly-Fuissé | Chardonnay | Vieilles Vignes | 2021  65,- 

Mooie belans in de wijn, Wat rijker en dikker stijl met vanille en ronde afdronk 

Domaine la Chapelle | Pouilly-Fuissé | Vieilles Vignes | 2021 | Magnum  135,- 

Mooie belans in de wijn, Wat rijker en dikker stijl met vanille en ronde afdronk 

Guillemot-Michel | Quintaine | Viré Clessé | Chardonnay | 2012   75,-  

Rijk fruit met gedroogde abrikoos, tropisch fruit, noten en lange afdronk  

Domaine Cheveau | Mácon Solutré-pouilly | Chardonnay | 2014 | Magnum  97,50  

Perzik en Nectarines mooi rijp met lange afdronk  

 

Rhône  

Gilles Robin | Crozes-Hermitage | Les Marelles |Marsanne – Roussanne | 2020  75,- 

Rijp fruit gecombineerd met vanille en veel kruidige tonen, juiste houtgebruik en rijke afdronk 

Domaine Francois Villard | Saint- Peray | Marsanne – Roussanne | 2020   65,- 

Rijke wijn met rijp fruit, elegant houtgebruik en zachte afdronk  

Domaine Francois Villard | Les Contours de Deponcins | Viognier | 2019  62,50 

Kleine mini condrieu net buiten het gebied veel diepgang, indrukwekkende wijn!  

Domaine Francois Villard | Condrieu | Viognier | Deponcins| 2018   142,50 

Volle en aromatisch stijl met groene kruiden en zeer rijke afdronk  

Domaine F. Merlin | Condrieu | Viognier | Les Terriors | 2016     117,- 

Verfijnde en elegante stijl met goeie structuur en veel diepte.  

 

Jura  

Domaine Berthet-Bondet | Cotes du Jura | Savagnier | 2019     65,- 

Subtiele wijn met kruidige karakter met tonen van citrus, kweepeer en mineralige afdronk 

Domaine berthet-Bondet | Cotes du Jura | Tradition | Chardonnay-Savagnier | 2016 70,- 

Op Tradition wijze gerijpte twee jaar op sous voile. Dit geeft tonen van noten, Sinasappelschil en 

warme specerijen met verassende lange afdronk. 

 

Bordeaux  

Domaine de Chevalier | Clos des lunes | Semillion – Sauvignon blanc | 2017  50,- 

Frisse citrus, veel groene kruiden, rijp fruit en spannende zuren  



Savoie  

Charles Gonnet | Rousssette de Savoie | Altesse | 2020     42,50 

Wit rijp fruit gecombineerd met bergachtig karakter en frisse afdronk  

Charles Gonnet |Chignin-Bergeron | Roussanne | 2017     55,-  

Rijke wijn met rijp fruit gecombineerd met veel vulling en intensiteit 

Roussilion 

Domaine Le Roc des Anges | Cotes Catalanas blanc | Llum | 2016    60,-   

Rijke Aromatisch wijn van grenache gris, grenache blanc en macabeo,  

Intense wijn met breed smaakpallet, elegant hout en verfijnde zuren  

 

Italië Wit  

Alto Adige  

Tiefenbrunner | Pinot grigio | Merus | 2019       38,- 

Rijp fruit gecomibineerd met kruidige tonen en frisse afdronk   

Colterenzio |Pinot grigio | Puiten | 2020      57,50 

Steenfruit gecombineerd met wit fruit, lichte tonen van honing en fijne zuren  

Villscheider | Kerner | 2018        50,- 

Aromatische neus met witte bloemen.  

Rijp tropisch fruit word vervolgd door minerale afdronk 

Andrian | Chardonnay | 2018        90,-  

Breed bouquet met tropisch fruit, elegant houtgebruik met intense lange afdronk. 

Piemonte  

Nicola Bergaglio | Minalia | Gavi | Cortese | 2020     45,- 

Frisse wijn met steenfruit en citrus en fijne mineraliteit in de afdronk  

 

La Colombera | Colli Tortonesi | Il Montino | Timorasso | 2020    85,- 

Rijp geel fruit met honing en verse kruiden met verfijnde zuren op de afdronk  

 

Malvira | Langhe | Sauvignon blanc | 2008       55,-  

Ontwikkelde wijn met tonen van amandel, licht kruidig en verfijnde zuren 

 

Venezie Giullia Friuli  

Ronco del Gelso | Friulano | 2019       50,- 

Tonen van perzik en abrikoos. In de afdronk een hint van lichte bittere amandel 

Toscane  

Il Colombaio di Santachiara | Selvabianca | Vernaccia di san gimignano | 2019   42,50  

Veel licht citrus met groene kruiden, lichte eucalyptus en verfrissende afdronk  

Veneto  

Geurrieri Rizzardi | Soave | Garganega | Ferra | 2016      58,-  

Rijp fruit ondersteund door frans eiken met rijke afdronk  

 

Suavia | Soave | Garganega | La Rive | 2016       78,- 

Laat geoogst, zacht geperst, lang gerijpt op eigen gist en eiken. 

Complex met een zeer lange afdronk 



Ca dei frati | lugana | Trebbiano | 2018       47,50 

Heel open en uitgesproken met citrus, groene kruiden en frisse zuren  

De Marken  

Andrea Felici | Verdicchio Dei Castelli di Jesi | Classico superiore | 2019   42,50  

Licht fruit peer en citrus aangevuld met ziltige tonen en lichte bitters.  

Andrea Felici is uitgeroepen door Gambero Rosso tot wijnmaker van het Jaar 2020 

 

Sicilië 

Bizantino | Etna bianco | Carricante – Catarratto | 2020     55,- 

Complex, intense aangename zuren en verfijnde minerale afdronk  

 

Sardinië  

Mora & Memo | Vermentino | 2018        47,50 

Typisch vermentino, strakke zuren, kruidigheid en ziltig afdronk  

 

Spanje wit  

Galicia  

Agnus Dei | Rias Baixas | Alberino | 2017      39,50 

rijpe fruit met aangename zuren, tropische vulling en iets ziltige afdronk 

Zarate | Rias Baixas | Val do salnes | Alberino | Tras da Vina | 2017    70,- 

complexe wijn met veel citrus en witte bloemen, zeer intens met lange afdronk  

Eduardo Peña | Ribeiro | Treixadura – Godello – Loureiro | 2018    52,50 

Mooie combinatie van rijk fruit met florale tonen en ronde afdronk  

 

Getarioko Txakolina  

Adur | Hondarribi zuri |2018         42,50  

Ziltige wijn met strakke zuren, romige structuur en smaken van citrus en peer.  

Adur | XO | Hondarribi zuri | 2017       92,50  

Intens en complexe smaken, de krijgt 18 maanden rijping op frans eiken wat zorgt voor een lichte 

rooktoets, levendige smaken en aanhoudende zuren 

Rioja  

Bodegas Vinícola Real | Blanco Reserva | Viura-Malvasia | 2010   120,-  

Gerijpte stijl witte rioja met rijpfruit, nodige houtondersteuning en lange finale… 

Castilia Y Léon  

Felix Lorenzo | Rueda | Verdejo  | 2020       37,50 

Frisse wijn met lichte groene kruiden en citrus  

Catalunya  

Trossos del Priorat | priorat | Garnacha blanca – Macabeo - Viognier | 2018   55,-   

Steenfruit in de neus met veel kruiden zoals tijm en rozemarijn en rijke afdronk  

Madrid 

Bodegas soto Manrique | Cebreros | la vina de ayer | Albillo Real | 2017   47,50  

Fris steenfruit met witte bloemen, honing en zachte volle afdronk  

 

Tenerife  

Suertes del Marqués | Valle de la Orotava | Trenzado | 2020    59,50 

De Vulkanische bodem zorgt voor spanning! Tonen van steenfruit gecombineerd  



met ziltigheid en romige rijke afdronk  

Suertes del Marqués | Valle de la Orotava | Vidonia |Listan Blanco |  2019  85,- 

zeer complexe wijn met frisheid van steenfruit, sherryachtige tonen en  

lange ronde afdronk met een ziltig einde  

Jerez  

Barbadillo | Cadiz | Sábalo | Palomino | 2019      45,-  

Ingetogen droge palomino met veel rijp fruit, licht notige karakter en lange afdronk  

 

Ximénez-Spinola | Pedro Ximénez | Fermentacion Lenta | 2016   89,- 

Aromatisch neus met sinaasappel en subtiel houtgebruik.  

Rijp fruit en mooie zuren worden gevolgd door een afdronk met veel lengte  

Zuid Afrika wit  

Breedekloof  

Olifantsberg | Chenin blanc | 2020       37,-  

elegante stijl met veel fruit, goeie structuur en licht houtgebruik  

Olifantsberg | Grenache Blanc | 2018       49,-  

Spannende wijn met breed smaakpallet, gedoseerd houtgebruik en verfijnde zuren  

Swartland  

Mullineux | Chenin blanc| Kloofstreet | 2020      40,-  

Mooie frisse stijl met licht steenfruit en fijne mineraliteit 

Mullineux | Chenin blanc – Granache blanc – Viognier | Old vine white | 2018 -2020 55,- 

Weelderige wijn met tonen van citrus, specerijen en mineralen.  

Mooi vol door gedoseerd houtgebruik 

Thorne Daughters | Old vine Chenin blanc | Cat’s Cradle |  2020    65,- 

Tonen van peer, limoen en tijm ondersteund met licht houtgebruik  

Thorne Daughters | Semillion gris | Tin soldier | 2017      73,50  

unieke Orange wijn! Verse kruiden, citrus, rijpheid met spannende zuurgraad,  

elegant houtgebruik en licht drogende tannine. 

Glen Garlou | Glen Carlou collection | Chenin blanc | 2021    69,-  

Uitgesproken wijn met kruidige tonen van lavendel, olieachtig structuur en lange afdronk 

60 jaar oude chenin blanc stokken! 

Walker bay  

Luddite | Botrivier | Saboteur | Chenin blanc – Viognier – Blanc Fumé | 2019  52,50  

Spannend stijl met florale tonen, frisheid en lange afdronk  

Luddite | Botrivier | Chenin blanc | 2014-2018      69,-  

Elegante stijl met licht schilcontact, lichte specerijen, mooie zuren  en lange afdronk  

Newton Johnsen | Hemel-en-Aardevallei | Alberino | 2017    50,- 

Rijk, aromatisch en een wijn met veel vulling en lekkere frisse afdronk 

Newton Johnsen | Hemel-en-Aardevallei | Chardonnay | Familie Vineyards | 2020 65,-  

complexe en krachtig wijn met perfecte balans subtiel houtgebruik en intense zuren  

 

Julien Schaal | Cape South Coast Elgin|  Chardonnay | 2019     45,-  

Cool Climat Chardonnay met elegant houtgebruik en fijne mineraliteit. 

Richard Kershaw | Chardonnay | 2017        90,- 

Rijke wijn met veel rijp fruit en ondersteund met klassiek frans eiken  



Western cape  

Thorne Daughters | Rocking horse | Chenin blanc – Roussanne – Semillon | 2017  58,-  

aromatische rijke blend met verassende smaken en elegant houtgebruik  

Franschhoek  

Boekenhoutskloof | Semillon | 2017        79,-  

Uitgesproken wijn met veel spanning met smaken van rijp fruit,  

citroengras en groene kruiden.    

Prieska (Noordkaap)  

Lowerland | Die Wonderdraai | Colombard – Chenin blanc | 2020    50,-  

complexe wijn met tonen van rijp fruit en lichte hout ondersteuning en volle smaak 

 

USA wit  

Noord Coast 

Hess | Russian River | Panthera | Chardonnay | 2016     110,-   

Amerikaanse rijke stijl met veel finesse en complexiteit  

Central Coast 

Hess | Mountrey country | Chardonnay | 2017       55,-  

Wit fruit gecombineerd met gedoseerd gebruik van Amerikaans eiken  

Nieuw zeeland wit 

Malborough  

Saint clair | Sauvignon blanc | 2016        42,-  

rijpe perzik en abrikoos, frisse zuren en lekker stuivend.  

 

Australië Wit  

Margaret River 

Eelco van Zon een gepassioneerde Amersfoorter, die in Margaret river wijn maakt te nagedachtenis 

aan zijn overleden dochter. Een man met de nodige expertise in witte bourgogne en klassieke rode 

wijn.  

Greenpark Winery | Emma’s | Chardonnay | 2019      55,- 

Open karakter met frisse tonen van citrus en ziltige invloeden met fijne zuren en elegant houtgebruik  

Greenpark Winery | Emma’s | Chardonnay | 2020     55,- 

Gesloten met rijpere tonen en meer body en lichte bloemig karakter  

Greenpark Winery | Emma’s | Chardonnay | 2021     50,-  

Intense wijn met rijp fruit van perzik met elegante afdronk  

 

Nederland Rood  

Gelderland  

Betuws wijndomein | Cuvée signature | Regent – Cabernet Cortis | 2016   50,-  

Stevige stijl met donkerpaars fruit, kruidige tonen en levendige tannine  

Limburg  

Wijngoed Thorn | Fruhburgunder | 2018       55,-  

Fris fruit met kersen, bramen en framboos, heel sappig en zachte afdronk  

Wijngoed Thorn | Pinot noir 777 | 2017      67,- 

Elegante stijl met fris rood fruit, veel complexiteit en een lange afdronk 

 



 

Duitsland Rood  

Ahr  

Weingut Jean Stodden | Spätburgunder J | 2018      72,-  

fris aards fruit met licht rokerig karakter en elegante afdronk  

Weingut Jean Stodden | Spätburgunder | Neuenahrer Sonnenberg GG | 2006   145,- 

Veel roodfruit inmiddels al mooi ontwikkeld met aardse tonen en krachtig karakter  

Weingut Jean Stodden | Spätburgunder | Herrenberg Grosse Gewachs | 2009   170,- 

Bijzondere wijn met nog veel rijpingspotentieel, duidelijke aardse tonen gevolgd door 

een fluwelen afdronk 

Rheinhessen  

Weingut Bäder | Frühburgunder | 2015      68,50  

van vulkanische bodem met een krachtige mineralen toon.  

Zachte tannine en een afdronk met zwart fruit en specerijen 

Battenfeldspanier | Spätburgunder | 2017 | Magnum      100,-  

fris bosfruit met elegante toast en kruidig karakter 

Franken 

Weingut Fürst | Spätburgunder “Traditional” | 2017     57,50 

fris fruit, iets aards en een mooie complexiteit  

Pfalz  

Weingut Stern | Spätburgunder | 2020       42,50  

rijp rood fruit met kruidige tonen en zachte afdronk  

Baden  

Weingut Holub | Spätburgunder | 2017       53,-  

Prachtig rijp bosfruit ondersteund met krachtig houtgebruik,  

zeer complex en waanzinnige afdronk 

Weingut Holub | Spätburgunder SH | 2016      68,-  

Sappig bosfruit met aardse tonen en vol houtgebruik  

Bernhard Huber | Malterdinger | Spätburgunder | 2017     64,-  

Rijpe frambozen en aalbessen ondersteund door spannend mineralen en licht houtgebruik 

Bernhard Huber | Alte Reben | Spätburgunder | 2017      85,- 

Roodfruit met gedoseerd houtgebruik wat zorgt voor licht rokigerheid en lange afdronk. 

De Specialist op het gebied van Spatburgunder! 

Oostenrijk Rood  

Burgenland 

Zantho | Saint Laurent | 2016        39,50  

diep paarsrood van kleur, donker fruit, kruidig en zachte tannine 

Umathum | Zweigelt | 2017         50,- 

fris rood fruit, zachte tannine en iets peper in de afdronk  

Weninger | Blaufränkisch | Hochäcker | 2018      54,- 

rijp rood fruit, iets aardse tonen en subtiel houtgebruik.  

Dit alles ondersteund door frisse zuren  

Weninger | Blaufränkisch | Saybritz | 2016       77,50  

Tonen van frambozen en kersen met zweem van violet en frisse mineraliteit  



Thermenregion 

Johanneshof Reinisch | Alter Rebstock| Saint Laurent – Blaufrankisch | 2018   47,50  

zacht en soepel door rijp fruit en lichte specerijen. Indrukwekkend prijs-kwalitieit 

Johanneshof Reinisch | Ried Frauenfeld | Saint Laurant | 2016    57,50 

Ontwikkeld roodfruit aangevuld met ceder, cacao en lange afdronk 

Frankrijk Rood 

Loire  

Chateau de Villeneuve | Saumur Champigny | Cabernet franc | 2010    55,- 

Rijp rood fruit in de aanzet, elegant boers karakter en goede tannine structuur 

Bourgogne  

Domaine Saraziniére | Macon | Gamay |2016      50,- 

Rustiek in de geur, fris fruit in de mond een krachtige afdronk  

Domaine Jean Fournier | Le Chapitre veilles vignes | pinot noir | 2014   65,-  

Rijke stijl met aardse tonen, specerijen en rijpfruit, goeie structuur en lange afdronk 

Eric De Suremain  | Rully 1er cru | Preaux | 2005      75,-  

voelt aan als nog een jonge wijn! Frisse tonen van aalbes en elegante afdronk 

 

Domaine Bachey-Legres | Maranges | Le Goty | Veilles vignes | 2016    59,50 

Elegante stijl met frambozen, viooltjes en zachte afdronk  

Domaine Bachey-Legres | Santenay 1er cru | Clos Rousseau | 2012   90,-  

Verfijnde ontwikkeling met tonen van paddenstoelen en roodfruit  

Domaine Comte Armand | Auxey-Duresses  | pinot noir | 2015    107,50 

Aardse stijl met rijpe roodfruit met lange afdronk 

Michel Ecard | Savigny-Les-Beaune | Vieilles Vignes| 1er cru Les Serpentiéres| 2012  115,-  

Lichtvoetig fruit gecombineerd met aardse tonen en rijpe tannine en een afdronk die maar doorgaat.  

Benjamin Leroux | Gevrey- Chambertin | Aux etelois | 2014    129,- 

Een hint van hout, indrukwekkend complex en een zachte lange afdronk  

Beaujolais  

Domaine Steeve Charvet | Chiroubles | 2017      45,- 

Gulle wijn met sappig karakter met veel bosfruit en licht aards tonen  

Domaine du clos du Fief | Juliénas | Cuvée prestige | Gamay | 2016   57,50 

Expressief in zijn zwarte fruit, elegant karakter en goede tannine structuur  

Bordeaux  

Saint Estephe 

Chateau Lafon-Rochet | Quatriéme cru Grand cru classes | 2015   125,-  

Zwarte bessen gecombineerd met pruimen tonen van rook en cederhout 

Pauillac 

Chateau Haut-Bages Averous |  2de van Lynch Bages | 1994     95,-  

Mooie ontwikkeling met veel rijpe en donker tonen   

Chateau Grand-Puy Ducasse | Cinquiéme cru Grand cru classes | 2001    160,-  

Vol met zachte tannines daarbij donker fruit en tonen van leer en klein beetje potlood 



Saint-Julien  

Chateau Gruaud Larose | Deuxiéme cru Grand cru Classes | 2017    180,-  

intense wijn met stoeren tonen van ceder en aardse tonen ondersteund met donker fruit 

Margaux 

Chateau Rauzan Gassies |Deuxiéme cru Grand cru Classes | 2005    220,-  

Zachte wijn met zwoel zwart fruit, lichte tonen van drop en elegante tannine   

Chateau du Tertre | Cinquiéme cru Grand cru classes | 2018     120,- 

Donker zwart fruit met stevige tannine en lange afdronk  

Chateau du Tertre |  Cinquiéme cru Grand cru classes | 1983    225,-  

Ontwikkelde wijn met aardse tonen van paddenstoelen en laurier  

Chateau Piche Lieibre | Cabernet sauvignon – merlot | 2018    85,-  

Cassis met specerijen, toefje nieuw hout en een fluweel zachte afdronk  

met tinten van zure kersen. 

 

Haut-Medoc  

Chateau Citran | Haut-Medoc | Cabernet sauvignon – merlot | 2008    75,- 

Fijn gerijpte bordeaux met tonen van casis en ceder 

Pessac Leognan 

Chateau Haut-Brion | Premier Grand cru Classé | 2011      750,-  

Complexe en elgante top Bordeaux! Zwart fruit, cederhout en specerijen  

Saint Emilion 

Clos des Confidences | Grand Cru | Merlot – Cabernet Sauvignon | 2018  65,- 

Mooi rijp fruit met zachte tannine en veel lengte 

Rhone  

Domaine Blachon | Saint Joseph | Hommage | Syrah | 2010     74,- 

Diep en intens, zwart fruit gecombineerd met aardse tonen en lange afdronk.  

Verrassend elegant! 

Domaine Merlin Francois | Brocéliande | Syrah | 2017     42,50 

Veel zwart fruit met tonen van viooltjes en aardse smaken 

Domaine Merlin Francois | Cote Rotie | Syrah | 2016      120,- 

Fluweel zacht met tonent van zwart fruit en elegante afdronk  

 

Domaine Ferrand | Chateauneuf-du-Pape |Grenache – Syrah – Moudvre | 2014  99,-  

zeer geconcentreerd fruit krachtig en vol van stijl. Een wijn om voor te gaan zitten 

Bois de Saint Jean | Cotes du rhone Villages Gadagne | Grenache | 2018  47,50 

Sappig bosfruit ondersteund met fijne kruidige tonen en vriendelijke tannine  

Elodie Balme | Rasteau | Grenache – Carignan – Syrah | 2015    59,-  

Verfijnde krachtpatser. Veel smaak met een mooie elegante afdronk  

Domaine Cayron | Gigondas | Grenache – Cinsault – Syrah | 2010   79,-  

cassis, laurier en elegantie. Mooie lange afdronk  

Savoie   

Domaine Fabien Trosset | Arbin | cuveé Avalanche | Mondeuse | 2016   50,-  

Boers karakter, rood fruit en aardse tonen en lange afdronk  

 

Jura  



Domaine Berthet-Bondet|Cotes du Jura| Trio|Trousseau – Poulsard – Pinot noir |2019 70,-  

Licht rood fruit ondersteunde met aardse tonen en boers karakter  

Italie Rood  

Alto Adige  

Tiefenbrunner | Vernatsch | 2018        39,50 

Bosfruit met zwarte bes en licht aards tonen ondersteund met elegante afdronk  

Veneto  

Monte Faustino | Valpolicella | Corvina – Sangiovese | 2015    44,- 

Licht bosfruit met aardse tonen en lange vriendelijke afdronk  

 

Guerrieri Rizzardi | Valpolicella Ripasso Classico superiore | 2020   59,-  

krachtig, rond en zacht met een stoere afdronk  

Guerrieri Rizzardi | Amarone della Valpolicella Classico | 2017    105,- 

indrukwekkende wijn. Vol en krachtig, zwarte bessen, rozijnen, kruidnagel en lange afdronk 

Guerrieri Rizzardi | Amarone della Valpolicella Classico | Calcarole | 2015  180,- 

een “Tre Bicchieri” wijn en terecht! 

Elegante en strakkere stijl Amarone met 36 maanden rijping op houtenvaten 

La Sibilla | Campi Flegrei | Vigna Madre | Piedirosso | 2015    55,- 

Rijpe kersen met veel specerijen en fijne kruidigheid en lange zachte afdronk  

Piemonte  

La Casaccia | Monferrato | Barbera | Caliché | 2015     45,- 

Sappig bosfruit met aardse tonen, veel specerijen en lange afdronk met goeie structuur  

Enzo  Boglietti | Alba | Barbera | 2019-2021      55,- 

Geconcentreerd zwart fruit, specerijen en fijne zuren in de afdronk  

Enzo Boglietti | Alba | Barbera | Roscaleto | 2018     75,-  

Intense Barbera met relatief lang houtopvoeding 18 maanden wat zorgt voor lange afdronk  

    

Franco Conterno | Langhe Nebbiolo | 2019       47,50  

Fris rood fruit gevolgd door lichte specerijen en vriendelijke tannine voor Nebbiolo 

Franco conterno | Pietrin Barolo | 2018      84,- 

Frambozen en aardbeien gevolgd door en lange aanhoudende afdronk  

Franco Conterno | Bussia Riserva Baralo | 2010      139,-  

Mooi wat gerijpte stijl met het nodige houtgebruik en verleidelijke specerijen 

 

Toscane  

Chiappini | Bolgheri | Ferruggini |Cabernet sauvignon – Merlot – Sangiovese | 2021  50,- 

Rijp zwart fruit met speceren en een lange stevige afdronk  

Chiappini | Bolgheri Superiore | Cabernet sauvignon – Merlot | 2012   150,- 

“Super Toscane” met veel kracht, rijp fruit, vanille, specerijen, iets tabak en rijke afdronk 

Castell’Inn | Chanti classico | Sangiovese | 2016     60,- 

Zwarte bessen en iets gerijpt. Mooie zuren en elegant hout in de afdronk  

 

Uccelliera | Rosso di Montalcino | Sangiovese | 2019     65,- 

kersen, roodfruit en specerijen. Aanhoudende tannine, mooie balans en diepgang 



Il Poggione | Brunello di Montalcino | Sangiovese | 2017     95,- 

veel zwarf fruit mooi verworven met specerijen,  

wat zorgt voor complexiteit en lange aanhoudende afdronk  

Basilicata 

Grifalco | Aglianico del Vulture | Grifalco | 2017-2020     50,-   

Rijk en krachtig fruit met specerijen en duidelijke tannine. Krachtig wijn! 

Grifalco | Aglianico del Vulture superiore DOCG| Daginestra | 2017    72,-  

Knapperig rood fruit met tonen van cacao en rozen met stevige structuur  

Spanje Rood  

Galicia  

Cuatro Pasos | Bierzo | Black | Mencia | 2016      42,50 

veel sappig zwart fruit, licht boers en aangename zuren  

Penedes  

Mont rubi | Garnacha – Sumoli | 2008 - 2018      52,-  

mooi gerijpte stijl met veel kruidigheid en verrassend zacht.  

Alles ondersteund met rijpe zachte tannine 

Trossos Del Priorat | Priorat | 90 Minutes |Garnacha – Cariñena | 2017   47,50  

Fruitige stijl met bosfruit, lichte specerijen en een frisse afdronk   

Trossos Del Priorat | Le Mon | Garnacha – Syrah – Cariñena | 2016    70,- 

Diep donker zwart fruit met tonen van kaneel en lange afdronk  

Rioja 

La Rioja Alta | Reserva | Alberdi | Tempranillo  | 2018     55,- 

elegante rioja met rijp rood fruit en specerijen in de afdronk en ronde tannine  

La Rioja Alta | Reserva | Alberdi | Tempranillo – Maxuelo | 2016| Magnum   120,-  

elegante rioja met rijp rood fruit en specerijen in de afdronk en ronde tannine   

La Rioja Alta | Rioja Reserva “Vina Ardanza” | Tempranillo-Garnacha |2015  85,-  

Rijp rood fruit, zwarte bessen en bramen.  

De afdronk is lang en zacht met tonen van balsamico 

La Rioja Alta | Gran Reserva 904 | Tempranillo – Graciano | 2009    137,50 

Vol en krachtig zwoel fruit met eucalyptus en florale tonen in de neus en elegante afdronk  

Artuke | Finca de Los Locos | Banos de Ebro | Tempranillo-Graciano | 2020  68,- 

Nieuwe stijl Rioja, Fruitige elegant, complex en rijk ontwikkeld  

Castilla y Leon  

Pago de Los Capellanes | Ribera del Duero | Roble | Tinto Fino | 2020   50,- 

Veel fruit, krachtig maar zacht en een kruidig afdronk  

Pago de Los Capellanes | Ribera del Duero | Crianza | Tinto Fino | 2019  77,50 

Complex, mooie balans tussen fruit, specerijen en zachte tannine  

Pago de Los Capellanes | Ribera del Duero | Reserva | Tino Fino | 2018   110,-  

intense en rijke wijn met complexe smaken van kersen, kokos en vanille 

Granada  

Bodegas Horacio Calvente | Crianza | Tempranillo – Cabernet sauvignon | 2016 57,50 

Rijp donkerfruit met verse specerijen, rijk houtgebruik en zachte afdronk  



Valencia  

Bodegas Arraez | Arcos | Los Arraez | 2019      47,50   

Lichtvoetige wijn met sappig roodfruit en verse kruiden  

Tenerife  

Suertes del Marques | Listan Negra | Candio | 2013     72,50  

geconcentreerd zwart fruit met duidelijke houtgebruik, diepe specerijen en lange afdronk  

Zuid-Afrika Rood  

Walker Bay  

Newton Johnsen | Hemel-en-Aardevallei | Full Stop Rock | Syrah – Grenache | 2015 45,- 

Donker fruit, veel elegantie en zachte afdronk  

Newton Johnsen | Hemel-en-Aardevallei | Walker bay | Pinot noir | 2017  57,50 

Fris rood fruit met licht aardse tonen, subtiel houtgebruik en elegante tannine  

Newton Johnsen | Hemel-en-Aardevallei | Family Vineyards | Pinot noir | 2018  75,-  

Licht rood fruit met rozen en aardse tonen met elegant houtgebruik!  

Zuid-Afrikaanse pinot noir op z’n beste  

Luddite | Bot rivier | Shiraz | 2014        95,- 

Diep en intens, kruidig en veel zwart fruit met specerijen en mooie tannine. Top shiraz uit relatief koel 

jaar een waanzinnige lange afdronk  

 

Mullineux | Syrah | 2018         57,50  

Zwart fruit met specerijen en aardse tonen die lang aan houden in de afdronk  

Stellenbosch  

Grangehurst | Pinotage | 2008 - 2009       55,-  

mooi ontwikkelde wijn met tonen van tabak, specerijen en vanille met lange afdronk  

Grangehurst | Pinotage | Private “350” | 2009 | Magnum     125,- 

Rijp fruit met diepe tonen van rijping op Frans en Amerikaans eiken en geconcentreerd afdronk  

 

De Toren | Fusion V | Cabernet sauvignon – Merlot | 2014 – 2019    95,-  

Klassieke bordeaux blend met veel donker fruit en tonen van ceder en tabak  

Raats Family Wines | Dolomite | Cabernet franc | 2016     40,-  

Veel fruit, verfijnde zuren en lange afdronk  

 

USA Rood  

Central Coast  

Hess | Monterey County | Zinfandel | 2015      50,-  

Verassend elegante zinfandel. Vol en fruiting. 

Australie Rood  

Margaret River  

Greenpark Winery | Emma’s | Cabernet Sauvignon | 2019     60,-  

Roodfruit gecombineerd met tonen cassis en kruidige tonen  

 

Laatste flessen – Kelder Restanten 

Mousserend  

1. Veuve Clicquot | Champagne | Pinot noir – Chardonnay – Pinot meunier   90,-   65,-  

3 jaar 2de flesrijping, elegante champagne met tonen van peer, vanille en getoaste brioche   



 

2. Paul Sugot | Champagne | Blanc de Blanc  | Avize | Brut     100,-      70,- 

Verfijnde champagne met tonen van gebrande amandel en mineralige afdronk  

3. Simonsig | Western cape | Kaapse vonkel | Pinot noir-Chardonnay | Brut   45,-  35,-  

frisse tonen van citrus met rijp witfruit en lichte afdronk  

4. Umesu | Barcelona | Cava | Macabeo-Parallada-Xarello | Brut    39,50  29,50 

Lichte tonen van citrus gecombineerd met rijp fruit 

5. La Versa | Oltrepo Pavese | Riesling | Vino spumante brut     37,50  27,50  

Lichte mousserende wijn met tonen groene appel en honing 

 

Wit  

Nederland 

6.De Achterhoeks oorsprong | Gelderland | Souvignier Gris | 2018    45,- 35,- 

bloemig tonen gecombineerd met rijpe tonen van perzik  

7.De Achterhoeks oorsprong | Gelderland | Moj’s kieken | Merzling | 2018   35,-  29,50 

Soepel en vol van smaak met tonen van kiwi, appel en citrus  

Duitsland 

8. Oswald | Rheinhessen | Grauburgunder | 2018      45,-  35,-  

mooi rijp fruit met tonen van abrikoos ondersteund met kruidige tonen  

9. Philipp Kuhn | Pfalz | Chardonnay Reserve | Dirmstein     65,- 50,-  

tonen van steenfruit met lichte houtondersteuning wat zorgt voor romige structuur. 

Frankrijk  

10. Chateau Pellebouc | Bordeaux | Sauvignon blanc-Sauvignon gris-Semillion | 2017  50,-  40 ,-  

Aromatische wijn met citrus en grassige tonen   

 

13. Clos ste Magdeleine | Cassis | Marsanne-Clairette-Bourbelenc | 2017  70,-  55,-  

Rijpe wijn met tonen van perzik, meloen, abrikoos en honing 

14. Les vins de Vienne | Rhone | Saint peray | Marsanne-Rousanne | 2018  65,-  50,-  

verfijnde wijn met lichte citrus, maar meer rijke smaken zoals butterscotch  

Italië  

15. Delle Venezie | Pinot Grigio | 2017        35,-  29,50  

Rijpe pinot grigio met tonen van rijp fruit  

16. Sartarelli | Verdicchio dei castelli di jesi | Balciana | 2017    80,- 60,-  

Ontwikkelde wijn met van noten, honing en sinaasappel zest 

 

17. Pontemagno | Verdicchio dei castelli di jesi | Ori | 2016     55,- 45,-  

Rijpe wijn met tonen van Abrikoos en smaken van vanille  

 

Nieuw Zeeland 

18. Greenhouse | | Nelson | Riesling | 2010     50,- 37,50 

Ontwikkelde riesling met tonen van honing, appel en 14 gram restsuiker  

Chili  

19. Tabali | Chili | Valle de Limari | Viognier | 2018      60,-  47,50 



Elegante en subtiele viognier ondersteund met geuren van bloemen en frisse afdronk 

 

Rood  

Nederland  

20. De Achterhoekse Oorsprong | Gelderland | Regent | 2018    45,-  35,-  

Robuuste wijn met roodfruit, peper en specerijen 

Duitsland  

21. Schlor | Tauberfranken | Baden | Schwarzriesling | 2017      70,- 55,-  

Roodfruit gecombineerd met aardse tonen waaronder smaken van truffel 

 

30.  Burgenland |  Sangiovese | 2016       55,- 45,-  

lichte en elegante natuurwijn met tonen, aalbes, rook en aards  

Frankrijk  

22. Domaine Franck Chary | Beaujolais | Régnié | Gamay | 2019    60,- 47,50  

goeie balans tussen blauwe bessen en zoete specerijen    

23. Domaine Frack Chary | Beaujolais | Brouilly | Gamay | 2019    60,-  47,50 

Typische gamay met veel tonen van roodfruit   

24. Canereccia | Corsica | Cuvee des Pierre | Niellucciu-syrah-grenache | 2019   55,-  45,-  

Roodfruit met tonen viooltje en zachte afdronk  

25. Domaine Richeaume | IGP mediterraneé | Syrah-Merlo-Cabernet sauvignon| 2013 70,-  55,-  

Veel zwart fruit met tonen van olijf en verschillende kruiden  

27. Domaine Clavel | Coteaux du Languedoc | Syrah- Grenache   | 2015   45,-  37,50 

Soepel zwart fruit met lichte ontwikkeling  

 

Portugees  

31. Quinta Das Setencostas | Alenquer | Castelao-camarate | 2013   40,-  30,-  

Donker zwart fruit met tonen van chocolade en vanille  

 

Zoet  

12. Valleon | IGP Drome | Cuvee ocelia | Muscat-Viognier |2015   50,-  35,-  

Bloemige tonen ondersteund met tonen van karamel en licht zoet  

 


