Wijnkaart

Regisseur Francis Ford Coppola, met grootse films op zijn naam als The Godfather & Apocalypse Now, is
een wijnliefhebber van het eerste uur. Agostino Coppola, de grootvader van Francis Coppola , maakte wijn
in de kelder van zijn flatgebouw in New York in cementen vaten die hij zelf had gebouwd. Tegenwoordig
wijnen met de hoogste kwaliteitseisen. In 2011 uitgeroepen tot de USA Wine Producer of the Year.
Sauvignon Blanc ‘Daimond Collection’

38,75

Krachtige Sauvignon met een verleidelijk open geur van meloen, citroenschil,
vleugje groene vijg en passievrucht. In de smaak heerlijk open en fris, perzik, vijgen,
grapefruit, heerlijk wit fruit en peer. Kortom mooi sap, intens en goed in balans.
Napa Valley California USA.
Pavilion ‘Daimond Collection’-Chardonnay

47,50

Een volle wijn met een romige smaak. Het begint met een delicate infusie van perzik,
peer, kweepeer en aroma’s van steenslag. 9 maanden grijpt op Frans eiken.
Een volle chardonnay met een romige afdronk. Zoals een dikke Chardy moet zijn.
Monterey California USA.
Syrah-Shiraz ‘Daimond Collection”

38,75

Intense kersen – en kruidnagelaroma’s en peper. 10 maanden gerijpt op Frans hout
om de wijn een subtiele vanilletoon te geven. Een geconcentreerde en complexe wijn.
Een heerlijk en bijzonder glas rood. Druiven afkomstig uit twee streken,
Monterey en Paso Robles.

Cabernet Sauvignon ‘Sanoma County Director’s’

52,50

Een rijpe kern van fruit met bramen, kersen en cassis, evenals warme nuances
van kruiden, koffie en pruimen. Een dikke diep robijnrode wijn uit Sanaoma County,
California USA.

Claret ‘Daimond Collection’
Zoete geur, rijpe bosbessen en laurier, kruidig en zwoel, gepolijst en soepel,
met een fluwelen afdronk. Druiven Cabernet Sauvignon en Petit Verdot, een
typische Bordeau-stijl. Rijping op Frans eiken. Druiven uit de streek Napa,
Sanoma en El Dorado. California USA.

47,50

Champagnes
KRUG

268,75

Grande Cuvée “Champagne no 1”, de beste champagne is gemaakt uit één assemblage
van 120 wijnen uit minimaal 10 oogstjaren. Rijping minimaal 6 jaar. Delicaat en volle wijn,
met tonen van hazelnoot, nougat, citrus, amandel, brioche en honing.

Dom-Pérignon Vintage

239,75

Prestigieuze Champagne van Chardonnay en Pinot-Noir.
Royaal sappig en aromatisch met geur van tropisch fruit, sinaasappel en bloesem

Ruinart Champagne

119,75

Het oudste Champagne huis ter wereld, een overtuigende Champagne,
evenwichtig smaak vanen vol rijp fruit, amandelen en Brioche.

RUINART BLANC DE BLANC

135,75

Machtige goud gele rakker, 100% Chardonnay. Delicate aroma’s
Rond en harmonieus mondgevoel. Heerlijke frisheid met perzik, ananas en rijp citrusfruit.

Moët & CHANDON

84,50

Grootse Champagne huis ter wereld, meest verkochte ter wereld.
Romig van smaak met geur van lindebloesem, brooddeeg en toast.

Moët & Chandon Ice Imperial

89,75

Dit is ’s werelds eerste Champagne die op ijs kan worden gedronken.
Geuren van tropisch fruit en rijpe vruchten. Een ware smaak sensatie.

LAURENT-PERRIER BRUT

68,75

Prachtige Cuvée Champagne met een delicaat aroma
met citrus, perzik, wit fruiten kweepeer.
Deze Champagne is ook per glas te bestellen voor 12,50

LAURENT-PERRIER CUVÉE ROSÉ BRUT
Dit is de beroemdste Champagne van het huis Laurent-Perrier.
Uitsluitend gemaakt van Pinot-Noir druiven. Een loepzuivere wijn
Met een geur van framboos, aardbeien en zwarte kersen, en
Dit komt terug in de smaak.

125,75

Kruidig
Kurt Angener Gruner Veltliner ‘KIES’ Oostenrijk, Kamptal

33,50

Ermita Veracruz ‘Cepas Viejas’ Verdejo Spanje, Rueda

32,50

Catarratto del Masso Italië, Sicilië

36,75

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

Stuivend fruit van rijpe passievrucht en een spannende sappige frisheid van groene appels.

Frisse stijl met intense fruitaroma’s en mooie mineraliteit.

Rijk
Louis Jadot Chardonnay ‘Couvent des Jacobins’ Frankrijk, Bourgogne

44,75

Villa Giada ‘Mané’ Italie, Piemonte

35,75

Chardonnay Alto Adige doc ‘Merus’ Italië, Alto Adige

29,75

Chablis 1er Cru ‘Vosgros’ Frankrijk, Bourgogne

67,50

Pouilly-Fumé aop ’En Travertin’ Frankrijk, Loire

39,85

Baron de Ley ‘Tres Vinas’ Spanje, Rioja

39,75

Puligny Montrachet ‘Les Eiseigneres’ Domaine Chavy-Chouet Frankrijk, Bourgogne

76,00

Meursault ‘Les Casse-Tetes’ Domaine Chavy-Chouet Frankrijk, Bourgogne

76,50

Louis Jadot Chassagne Montrachet Frankrijk, Bourgogne

92,00

Chateauneuf du Pape ‘Domaine des Senechaux’ Frankrijk Rhone

82,50

Condrieu, La Pitite Côte Frankrijk, Rhône

92,85

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”.

Zeldzaam mooie combi van Chardonnay en Cortese, delicaat, gedroogde abrikoos, citrus
Extra mooi bij de exotische creaties van Sjoerd .

In het latijn betekent ‘Merus’ ‘Oprecht en Puur’. Vakwerk van het oudste Wijnhuis in Zuid Tirol.
Mild en fris van karakter met het accent op citrusfruit en een ‘vleugje hout’.

Grote recensies in de Gault Millau, de Guide Hacette en de Wine Spectator.
Indrukwekkend krachtig maar ook veel finesse en elegantie.

Top Pouilly-Fumé van Domaine Henris Bourgeois. Geconcentreerd en zeer fruitig
met stijlvolle krachtige elegantie.

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

Harmonieuze wijn met mineraliteit en frisheid, charme en rondeur een elegante topper!

Genereus, vol, geurend naar boter, bloemen en honing een echte klassieker.

Krachtige rijke wijn met een aromatisch bouquet, rijp wit fruit en subtiele vanille.

Complexe en expressieve wijn echter in de smaak opvallend zacht en gebalanceerd.

Mooie goudgele exclusieve wijn van Cave Yves Cuilleron. Smakelijk en sappig
met honingachtige tonen.Geuren van perzik, abrikoos en vanille.

Frisfruitig roze
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 !!

34,50

Sappig
Colossal Reserva Portugal, Lisboa

29,75

Barbera d’Asti Suri Villa Giada Italië, Piemonte

33,50

Tenuta Sant’Antonio ‘Scaia’ Italië, Veneto

33,50

De naam doet anders vermoeden..ook de 8 maanden houtrijping..maar deze wijn is met name
‘Colossal’ in smaak.. maar drinkt heerlijk door !

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

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

Prikkelend
La Tordera Spumante ‘Alne’ Italië, Veneto

Trendy Italiaan met sprankelend zomerfruit en wonderlijke bubbeltjes

28,75

Rond
Seeger Blauer Spatburgunder Duitsland, Baden

De meest succesvolle wijnmaker van Baden die met deze wijn MENIG Bourgogne doet verbleken!
Een TOP Pinot Noir voor de liefhebber.

38,50

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!!		

Primito del Salento igp Santufili Italië, Puglia

36,50

Luigi Einaudi Nebbiolo Italie, Piemonte

42,75

Rioja Tinto doc Selección ‘ Inspiración Valdemar’ Spanje, Rioja

31,25

Malbec La Posta ‘ Fazzio’ Argentinië, Mendoza

29,75

Tinto Douro doc ‘Pomares’ Portugal, Douro

29,75

Klassieke wijn op basis van de primitivo-druif, Druiven afkomstig van eeuwenoude wijngaarden.
8 maanden houtrijping. Het resultaat is een breed, zwoel, krachtig en mondvullende wijn,
barstensvol fruit.		

Klassieke grootheid van een beroemdheid uit Italie…de President van Italie na WO2
deze wijn is een ‘kleine Barolo’ de wijnstokken zijn net te jong om de wijn Barolo te mogen noemen..
maar heeft verder alle kenmerken.. , verfijnd, spicy, lange afdronk..

Prestigieus Rioja uit Spanje. Pure inspiratie, deze moderne en zachte wijn
met rijp zwart fruit in geur en smaak. 14 maanden op Frans- en Amerikaans eiken.

Geroosterde kruiden, chocolade en heel veel viooltjes. Rijpt een jaar in
eiken vaten, waarvan 15% nieuw. ‘Drink deze malbec, en je innerlijke godin
pakt een roos tussen haar tanden en begint de tango te dansen’.

De portugezen zeggen dat alle wegen naar Porto leiden en niet naar Rome.
Pomares, een meesterwerk van nationale druiven, intens in aroma’s en
innemend door zijn frisheid en uiterst authentiek. 6 Maanden rijping.

Krachtig
Chianti Classico docg Riserva “Brolio’ Italie, Toscane

54,50

Viu Manent Cabernet Grand Reserva Chili, Colchagua Valley

34,50

Perdiquero Reserva Spanje, Cigales

31,75

Morgenster Lourens River Valley Reserva Z-Afrika, Stellenbosch

44,75

Montepulciano d’Abruzzo DOP Maranta

52,75

Old Vine Malbec Luca Argentinië, Mendoza

59,97

Barone Ricarsoli is het oudste wijnhuis van Italië. Rijpe wijn, wild rood fruit
en zwarte kers, met lichte kruidige en balsamico-tonen.

Chileense spierballen, intens fruit, robuuste smaak….decanteren graag !!

Mooie, rijpe wijn, heel vol van smaak, 18 maanden gerijpt op
houten vaten , fluwele tannines en zwart fruit.

Het KAAPSE zusje van de wereldberoemde ‘Chateau Cheval Blanc’ Ja Echt..
het zelfde wijnmakers team/ en druivensamenstelling.. kracht met finesse, ceder, cassis…PROEVEN!

Top wijn van wijnhuis Tenuta Ulissee. Diep rode wijn, krachtig, sappig, rijk en stoer als geen ander.
Smaak van intens rijp fruit. Eén van de beste wijnen van Italie met 99 punten van Luca Maroni.

Een Malbec van top wijnhuis Luca Wines uit het wijngebied Mendoza.
Paarsrood met smaak van kersen en een hint van espresso. 12 maanden houtrijping.

Verfijnd
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Italië, Marken

29,50

Sancerre Blanc aop ‘Les Baronnes’ Frankrijk, Loire

45,75

Chateau Mirambeau ‘Cuvee Passion’ Frankrijk, Bordeaux

39,50

Domaine Grangeneuve Viognier Frankrijk, Rhone

36,75

Elena Walch Pinot Grigio Italie, Alto Adige

34,25

Een loepzuivere, schone witte Italiaan met citrusfruit en bloemen in zijn geur,
verfrissend, elegant uitgebalanceerd en onweerstaanbaar delicaat.

Klassieke Sancerre. Rijp en exotische Sauvignon Blanc, ananas, grapefruit,
rijk en vol fijne zuren.

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

Favoriet van Miriam ! Ze zegt hierover;
Klassieke schoonheid, rijk, bloemig, gepaste kruidigheid en pit!
Nou dat is PRECIES wat Sjoerd over MIJ zegt ..dusss deze wijn past bij mij !

Loepzuivere en veelzijdige wijn met Internationale allure, sappig, fruitig met rijpe peer
salie en florale tonen.

Gaja
Rossj –Bass Angelo Gaja

Mooi geparfumeerde Chardonnay gerijpt op nieuwe houten vaten
citrus, bloemen, verfijnde zuren…Sprankelend met elegante spanning.

99,00

Barolo ‘Dagromis’Angelo Gaja Barolo

115,00

Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino

128,50

Krachtig en toch gelijk verfijnd, aroma’s van rode bessen tabak, mineralen
en eiken rooktonen.

Een elegante Brunello die rustig gebracht wordt ,na 24 maanden houtrijping
rust de wijn nog minimaal 2 jaar op fles, confiture, kruidig en een mondvullende
rijpe structuur.

Dessertwijnen enPort
Chateau Rothschild Baronne Pauline

per glas: 9,95

Chateau Violet Sauternes Frankrijk, Bordeaux

per glas: 6,00

Taylor’s Late Bottled Vintage Portugal, Douro

per glas: 6,50

Taylor’s 10 Years Old Tawny Portugal, Douro

per glas: 9,25

Taylor’s 20 Years Old Tawny Portugal, Douro

per glas: 13,00

Intense aroma’s van geconfijt fruit, jam, amandelen, honing en specerijen.

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

Jaartal-port die door vatrijping, geurt en smaakt naar rijp
kersenfruit en pure chocolade.

Houtgerijpte port met sublieme tonen van chocolade, koffie,
vanille en amandelen.

Ruim twintig jaar op oude houten.

Grootse wijnen
uit onze
schatkamer
Saint-Estephe
Les Pagodes de Cos 2010

Dit is de tweede wijn van het Wereldberoemde Chateau Cos d’Estournel..maar geen zorgen…
ook wordt het gezien als het BESTE ‘tweede huis’ van de gehele Bordeaux
Donker fruit, vanille, iets aards, mocca en cederhout.

172,50

Margaux
Chateau Cantenac Brown Grand Cru Classe 2010

Geweldenaar met een grote reputatie, goed gebalanceerd en een krachtige lange afdronk
smeekt om rood vlees met DIKKE sauzen...

152,50

Saint-Julien
Phélan Segur 2012

Deze Cru Bourgeois van 60% Cabernet Sauvignon, 40 % Merlot rijpt18 maanden
op houten vaten. Rookachtige geuren naast geur van viooltjes, rode bessen, kersenjam
en bramen. Ga hier maar even lekker voor zitten.

Chateau Leoville Poyferre 2011

Deze wijn staat bekend om de ‘Value for money’ wijn, is niet destijds (1855) opgenomen in het
beroemde classificatie systeem, maar kan zich meten met de ALLERGROOTSTEN !!
Klassieke combi met Lamsvlees maar alle rood vlees is welkom.

95,75

197,50

Malbec
Catena Zapata Argentino 2015 Argentinië, Mendoza

Het epische verhaal van de nobele Malbec druif is een eerbetoon aan de
geschiedenis van het ras in Frankrijk en de opkomst in Argentinië met dank
aan Catena Zapata. De wijn blinkt uit door zijn rijpe fruit en zijn balans.

128,75

Libanon Bekaa Valley
Chateau Musar

In de Bekaa vallei wordt reeds 6000 jaar wijn gemaakt. ‘Chateau Musar’ is één van de grootste
namen in de wereld van wijn. Chateau Musar werd in 1930 door Gaston Hochar gecreëerd in
het historische familiekasteel. De wijn komt pas na 7 jaar rijping op de markt en staat erom
bekend daarna nog tientallen jaren verder te kunnen rijpen. Donker, haast bloedrode kleur met
een rijk aromatische neus vol moerbeien, zwarte kersen en een hint van mokka, intens
geconcentreerd palet gekarakteriseerd door zwart fruit en een elegante kruidigheid.
Vraag naar de beschikbare Vintage jaren.

82,25

Italië Toscane
Ornellaia Bolgheri Supriote DOC

Wereldklasse uit de heuvels van Bolgheri. Hier geldt de wet van de perfectie, Een top wijn
Van Cabernet Sauvignon, Merlot en Cabernet Franc en Petit Verdot Jaar 2017. Iconische wijn
met beoordeling van 96 punten Parker. Een super Tuscan, welke gemaakt wordt op het landgoed
wat in 1981 werd opgebouwd door Ludvico Antinori. 12 maanden houtrijping.
De aroma’s verschuiven van kers, chocolade, specerijen en espresso. Ultieme perfectie.

268,00

