
 

 

 

Witte Wijnen 
 
Thorn Auxerrois, , Wijngoed Thorn, Limburg, Maasvallei 2021 per fles   31,50 

Volle witte wijn van de Limburgse maasvallei. Helder, lichtgele kleur. per glas    5.35 

De wijn heeft een zachte geur, waarin wit fruit als appel en peer. 

Frisse aanzet, vol, sappig droog. Prima doordrinkbare wijn. 

 

Sauvignon Blanc, Le Petiot,  Touraine, Frankrijk, 2020/21  per fles   34,50 

Domaine  Vincent Ricard       per glas    5,95 

Sauvignon pur sang; een open geur van rijke citrus, kiwi, appel en meloen. 

De structuur is verrassend vol en toch fris. Mooie lange afdronk.  
 

Mâcon vire-clessé, Longchamps, Frankrijk, Bourgogne 2019/20 per fles   39,50 

Domaine de la Verpaille Biologisch 

Een geconcentreerde Chardonnay met duidelijke houtrijping en intens 

aroma van tropisch fruit. Mooie zachtheid en een lange afdronk. 

 

Pouilly Fumé, Les Satins, Frankrijk, Loire 2019/20   per fles   49,50 

Domaine Bouchie-Chatellier     

Heerlijke, stuivende neus, een geur van citrusfruit, Kruisbes en ananas 

zetten de toon. In de smaak overheersen de opwekkende zuren.  

De afdronk is verfijnd. Een fijne stijl die smaakt naar meer ! 

 

Cépage Viognier, Domaine Gayda, Frankrijk, Lanquedoc 2020/21 per fles   33,50 

Eerlijke en zuivere Viognier, met tonen van abrikoos en perzik.  per glas    5,75 

De smaak is rijk maar elegant met in de afdronk heerlijke fruitigheid. 

 

Pinot Grigio, Neiss, Duitsland, Pfalz, 2020/21    per fles   34,50 

Heerlijke zachte wijn, met sappige fruittonen.In de geur iets peer,  per glas    5,95 

rokerig en voorjaarsbloesem. De smaak is frivool en zacht droog. 

Hele mooie Pinot Grigio. 

 

Chardonnay, Garcés Silva, Chili, Leyda Valley 2017/18   per fles   34,50 

Intense wijn met zijn uitgesproken Chardonnay karakter en aroma’s per glas    5,95     

Tonen van ananas, geroosterde amandelen, en verse papaja.  

De wijn is fris in de mond, met een heerlijke lange afdronk. 

 

Rosé 

 
Rosato Sangiovese, Castello di Radda, Italie, Toscane 2020/21  per fles   33,50 

Biologisch         per glas    5,75  

Deze rosé is een waar genot. Mooi fris en zacht van smaak met  

een afdronk van rode bessen en lichte citrus tonen. 



 

 
 

 

Rode Wijnen 
 

St. Emillion Gr. Cru, Chateau Pelletan Frankrijk, Bordeaux 2018/19 per fles   46,50 

Prachtge Bordeaux afkomstig van een klein familiebedrijf. Zeer goed   

gemaakt. Volle donkerrode wijn met 70% Merlot en 30% Cabernet Franc. 

 

Thorn Dornfelder, Wijngoed Thorn, Limburg, Maasvallei 2019 per fles  32.50 

Volle rode wijn met een diepe kleur.       per glas   5.55 

Frisse geur met veel rood en zwartfruit o.a. framboos en bosbes. 

De afdronk is zacht touch van karamel en vanille. Milde rijpe tannines 

 

 

Chianti Classico, Castello di Radda, Italie,Toscane 2019/20  per fles   34,50                

Complexe wijn met een karakteristieke smaak-en geurenpallet.  per glas    5,95 

De helderrode wijn heeft een fijne geur van kers, kruidkoek en mooie 

houttonen. De smaak is verfijnd met prettige, rijpe zuren en uitgesproken  
tonen van rijpe bessen en een lichte aardsheid.  
 

Ripasso valpolicella classico, Villa Girardi,  Italie, Veneto 2018/19 per fles   34,50          

Klassieke Italiaan. De wijn heeft een dieprode kleur met een afwisselend per glas    5,95 

boeket aan geuren en smaken naar wilde kersen en jeneverbes, naar tabak 
en koffie-essences. Heeft een mooie lange afdronk en is breed inzetbaar. 

 

Pacifico Sur-Malbec Reserve, Chili, Maule Valley 2019/20  per fles  33,50 

Tutunjian Vineyards                   per glas    5,75 

De 100% Malbec geeft een geur van kers, blauwe bes, iets aards. 

De gepolijste structuur maakt de wijn toegankelijk en erg verleidelijk. 

 

Rioja Reserva, Finca la Emperatriz, Spanje, Rioja Alta 2015/16 per fles   34,50 

Kersenrode wijn met de geur van de klassieke rioja: warm en intens, per glas    5,95 

met kersenjam, rijpe pruimen, sinaasappelschil en tonen van houtgebruik. 

De smaak is rond en aangenaam fruitig met zachte tannines. 

 

Le Blog rouge, Domaine des Peyre, Frankrijk, Provence, 2020/21 per fles   33,50    

Merlot&Tempranillo       per glas    5,75 

Mooie speelse wijn met een typisch Frans karakter. De wijn is   

zijdezacht met explosieve aroma’s in de neus van bessen en kersen. 

De afdronk is fris fruitig.                                                                                            


