Onze wijnkaart is natuurlijk afgestemd op onze gerechten,
en op smaak ingedeeld.. maar vooral samengesteld op een
gegarandeerd heerlijk avondje Vaticaan !
Voor de echte lekkerbekken…kijkt U even achterin de kaart!!

Prikkelend

Uw gastheer

Sjoerd Schot



Mousserende plezierwijnen om mee te proosten en van te genieten op iedere feestelijke gelegenheid..

Laurent-Perrier Brut Frankrijk, Champagne

€ 67,50

Zeer elegante en verfijnde Champagne met sprankelend wit fruit en citrus.
Evenwichtige wijn met wonderlijk mooie mousse. Geweldig apéritief !

La Tordera Spumante ‘Alne’ Italië, Veneto

€ 27,50

Trendy Italiaan met sprankelend zomerfruit en wonderlijke bubbeltjes

Verfijnd



Aromatische wijnen om te drinken als aperitief of begeleiding van salades en visgerechten

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Italië, Marken

€ 28,50

Een loepzuivere, schone witte Italiaan met citrusfruit en bloemen in zijn geur.
Zijn verfrissende structuur maakt hem elegant uitgebalanceerd en onweerstaanbaar delicaat

Paul Prieur Sancerre Frankrijk, Loire

€ 41,75

Ongeëvenaard verrukkelijk: fraicheur en exotische aroma’s van passie- en citrusvruchten

Chateau Mirambeau ‘Cuvee Passion’ Frankrijk Bordeaux

€ 39,50

Indrukwekkende klassieker van Sauvignon Blanc en Semillion, subtiel houtgerijpt,
mooie schakering van smaken..PASSIE !!

Domaine Grangeneuve Viognier Frankrijk, Rhone
Favoriet van Miriam ! Ze zegt hierover;

€ 35,75

Klassieke schoonheid, rijk, bloemig gepaste kruidigheid en pit!
Nou dat is PRECIES wat altijd Sjoerd over mij zegt..dus deze
wijn past bij mij !

Abadal Blanc Spanje, Pla de Bages
Expressieve alleskunner van picapoll, macabeo, chardonnay & sauvignon blanc
Noem een gerecht en deze wijn past erbij !!

€ 29,75

Kruidig



Smaakvolle witte wijnen met karakter die goed combineren met exotische visgerechten, gamba’s en
gevogelte

Kurt Angener Gruner Veltliner ‘KIES’ Oostenrijk, Kamptal

€ 29,75

Wijn met een subtiele mineraliteit. Heerlijk tintelend sappig frisse tonen en wit fruit,
verse kruiden een dankbare wijn bij tal van gerechten.

€ 32,50

Ermita Veracruz Verdejo Spanje, Rueda
Stuivend fruit van rijpe passievrucht en een spannende sappige frisheid van groene appels.

Rijk



Volumineuze witte krachtpatsers die tegenwicht bieden aan gebakken vis,
gerechten met romige sauzen en wit vlees

Louis Jadot Chardonnay ‘Couvent des Jacobins’ Frankrijk, Bourgogne

€ 38,75

Een chardonnaywijn met fris fruitige aroma's van peer en perzik. Charmant met veel finesse,
een toefje hout, botertje en opwekkende frisheid…”Gout de Condôme”

€ 35,00

Celler LaFou Els Amelers, Spanje, Terra Alta
Zeldzaam mooie Grenache blanc, complex met citrus, wit fruit, jasmijn, venkel, groene thee
Extra mooi bij de exotische creaties van Sjoerd

William Fevre Chablis Premier Cru ‘Montmains’ Frankrijk Chablis

€ 55,50

Minerale, frisse Chablis met iets citrus, exotische tinten en een klein elegant chardonnay botertje

€ 31,50

Viu Manent Chardonnay Chili, Colchagua Valley
Favoriet van Diny ! Ze zegt hierover;

,

Warmbloedige Chardonnay, ongecompliceerd met een zonnig karakter een wijn die altijd
een glimlach op je gezicht tovert, weelderig fruit, een gulle wijn met ontembare passie

Frisfruitig



Dorstlessende roséwijn bij voorgerechten, exotische bereidingen als verfrissend aperitief.

Aureole Rose Frankrijk, Pays d’Oc

€ 24,50

Lekkere doordrinker van 100% Cincault, hip, fleurig met een lichte zweem van rozen

MIP Classic ‘Made in Provence’ Frankrijk, Provence
BY FAR de beste rose van Frankrijk, geurig mooi rood fruit en een geur uit duizenden…en wees
er snel bij…deze wijn hebben wij ZOLANG DE BEPERKTE VOORRAAD STREKT !!

€ 42,50

Sappig



Fruitige, elegante rode wijnen om zo maar te drinken of in combinatie met pasta's en lichte vleesgerechten

Vinha da Palestra Portugal, Douro

€ 27,50

Licht gekruide volle en warme wijn met zwart fruit, finesse en soepelheid..

Barbera d’Asti Suri Villa Giada Italië, Piemonte

€ 32,50

Super sap in een volwassen glas wijn!..Subtiel en erg inzetbaar, Viva Italia!

Tenuta Sant’Antonio ‘Scaia’ Italië, Veneto

€ 30,75

Elegante Italiaan met aroma's van rood fruit en zijdezachte tannines 100% Corvina

Rond



Rijpe, vruchtenvolle rode charmeurs voor bij gegrild vlees, gevogelte en harde kazen.

Louis Jadot Savigny-Les-Beaune Frankrijk, Bourgogne

€ 57,75

Rijpe breed inzetbare pinot wijn met veel rood fruit, houttonen en een veelvoud aan kruiderijen.

Radford Dale Freedom Pinot Noir, Zuid-Afrika, Elgin

€ 60,00

‘Dikke wijn’ van de gevierde wijnmaker Alex Dale, die in ’94 als bourgogne wijnmaker settelde in
Zuid-Afrika.. het jaar dat Nelson Mandela President werd..FREEDOM!!

Abadal ‘FRANC’ Spanje, Pla de Bages

€ 34,75

Wijn van Cabernet Franc, Tempranillo en Sumol, elegant glas met naast mooi rood fruit
tonen van rozemarijn en munt

Pradorey ADARO Spanje, Ribera del Duero
Favoriet van Jacco ! Hij zegt hierover;

€ 41,00

Het leven is een feest met deze met zorg gemaakte wijn..
krachtig, verfijnd,vol en mooi gerijpt…en nu volledig op dronk !!

Krachtig



Zware jongens voor bij stevig vlees, wild, stoofgerechten en zoute brokkelkazen.

Chianti Classico Riserva Rocca delle Macie Italie, Toscane

€ 49,50

Opvallend rijpe en o zo elegante charmeur van de befaamde Wijn/ Filmmaker Sergio Zingarelli..
u weet wel ..van de’ Spagetti’ Westerns met terrence Hill en Bud Spencer.

Château Chantecaille Saint-Emilion Grand Cru Frankrijk, Bordeaux
Klassieke krachtpatser met rijp fruit, kruiden en een aangename houttoets.

€ 47,50

Krachtig ( vervolg)



Zware jongens voor bij stevig vlees, wild, stoofgerechten en zoute brokkelkazen.

€ 56,25

Chateau Villars 2009 Frankrijk, Bordeaux/Fronsac
Nog zo’n Klassieker, intens zwart fruit, peper..één om de mouwen bij op te stropen !!
Schrik niet van het beetje depot….hoort erbij

€ 34,50

Viu Manent Cabernet Grand Reserva Chili, Colchagua Valley
Chileense spierballen, intens fruit, robuuste smaak….decanteren graag !!

€ 29,50

Perdiquero Reserva Spanje, Cigales
Mooie, rijpe wijn, heel vol van smaak, 18 maanden gerijpt op
houten vaten , fluwele tannines en zwart fruit

€ 38,50

Morgenster Lourens River Valley Reserva Z-Afrika, Stellenbosch
Favoriet van Daphne ! Hij zegt hierover
Bij de eerste kennismaking en was ik verkocht ! Het zusje van de wereldberoemde
‘Chateau Cheval Blanc’..kracht met finesse, ceder, cassis…PROEVEN!

Snoepjes



Zoete begeleiders van toetjes en kaas.

Chateau Violet Sauternes Frankrijk, Bordeaux

per glas:

€

6,00

per glas:

€

5,00

per glas:

€

7,50

per glas:

€ 13,00

Rijke geparfumeerde witte wijn met frisse impressies citrus, honing en acacia.

Taylor’s Late Bottled Vintage Portugal, Douro
Jaartal-port die door vatrijping, geurt en smaakt naar rijp kersenfruit en pure chocolade.

Taylor’s 10 Years Old Tawny Portugal, Douro
Houtgerijpte port met sublieme tonen van chocolade, koffie, vanille en amandelen.

Taylor’s 20 Years Old Tawny Portugal, Douro
Ruim twintig jaar op oude houten vaten gerijpte port met naast cacao en
vanille ook iets van amandel en thee.

Uit
de Schatkamer van ‘t Vaticaan
( Camera Thesauria)

Wit
Puligny Montrachet ‘Les Enseigneres’, DomaineChavy- Chouet

€ 76,00

Bourgogne, Frankrijk

Chassagne Montrachet Domaine Louis Jadot

€ 92,00

Bourgogne, Frankrijk

Chãteauneuf-du-Pape Domaine de Sênêchaux
Rhõne, Frankrijk

€ 80,00

Favoriet van Sjoerd !

Rossj –Bass Angelo Gaja

€ 89,00

Piemonte, Italië

Rood
Corton Greves Grand Cru

€ 91,00

Bourgogne , Frankrijk

Chateauneuf-du-Pape Domaine des Sênêchaux

€ 80,00

Rhõne, Frankrijk

Barolo ‘Dagromis’Angelo Gaja Barolo

€ 95,00

Piemonte, Italië

Chateau Fleur Cardinale
Saint-Emilion Premier Grand Cru Classe

€ 90,00

Bordeaux, Frankrijk

Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino Angelo Gaja
Toscane, Italië

€ 118,50

