
Spumante 

Cava Brut Reserva, Castillo Perelada      
Druif: Macabeo, Xarel-lo, Parellada / Streek: Penedès 
Aromatisch, zuiver, wit fruit, rijpe aroma's, aangename mousse 

Champagne Brut Sélection, Jean Diot      
Druif: Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir / Streek: Vinay, Champagne 
Aroma’s van wit fruit: appel, peer en perzik. In de mond rijp, fris, met een soepele 
aangename lange afdronk en een fijne bubbel. 

Een uitstekende brut champagne, geboren uit harmonieuze vermenging van 
verschillende druivenrassen. Chardonnay voor elegantie en finesse, Pinot Noir voor 
de fruitige smaak en Pinot Meunier voor volume en harmonie. De champagne heeft 
minimaal 2 jaar gerijpt in de kelders van Jean Diot, waardoor er een elegante 
kwaliteit is ontwikkeld.  

Witte wijn 

Domaine des Cassagnoles    
Druif: Colombard, Sauvignon Blanc / Streek: Côtes de Gascogne 
Harmonieuze droge witte wijn met aroma’s van citrus en witte druiven 

Villa San Martino       
Druif: Pinot Grigio / Streek: Veneto 
Stuivende aroma’s van rijp fruit, peer en appel 

Josephine, Badet Clément & Co      
Druif: Chardonnay / Streek: Languedoc-Roussillon 
Rijk aan tropisch fruit, meloen en perzik, zachte vanille aroma door zes maanden 
Frans eiken 

Duquesa de Valladolid, Bodegas LAN      
Druif: Verdejo / Streek: Rueda 
Kruidige aroma’s met hints van tropisch fruit, citrus, floraal en mineraliteit, complex, 
fris, levendig 

S.A. Prüm Sölitar Trocken     
Druif: Riesling / Streek: Moezel 
Aroma’s van appel en perzik, frisse, zachte zuren, krachtig en droog
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Witte wijn 

Giacomo Fenocchio  
Druif: Arneis  / Streek: Piemonte 
Aroma’s van groene appel, peer, meloen & kamille. Complex, mooie zuren en een 
fruitige lange afdronk 

Maria Teresa, Paulo Laureano  
Druif: Verdelho  / Streek: Alentejo 
Aroma’s van elegant tropisch fruit en citrus, kruidig, mineraal, lengte, complexiteit 

Domaine Le Clos des Cazaux, Cuvée des Clefs d’Or      
Druif: Clairette, Grenache blanc, Roussane / Streek: Rhône 
Negen maanden Frans eiken. Puur, finesse, aroma’s van venkel, grapefruit, appel en 
witte bloemen 

“En Faux”, Château de Beauregard     
Druif: Chardonnay / Streek: Saint-Véran, Bourgogne  
Tien maanden Frans eiken. Aroma’s van honing, rijp wit fruit, floraal. Vol, romig, 
lange afdronk met een hint van grapefruit 

Château de Beauregard is eigendom van de familie Burrier, wijnbouwers sinds vijf 
generaties. De familie bezit 19 hectare wijngaard uitgestrekt over de Bourgogne. De 
“En Faux” is het kleine zusje van de Pouilly-Fuissé. 

Pouilly-Fuissé Vers Cras 2016, Château de Beauregard     
Druif: Chardonnay / Streek: Bourgogne  
Rustige fermentatie op Bourgondisch eiken. Aroma's van exotisch fruit, floraal. 
Evenwichtige, minerale en rijke afdronk 

Château de Beauregard is eigendom van de familie Burrier, naast wijngaarden in 
Pouilly-Fuissé bezit Château de Beauregard ook wijngaarden in Saint-Véran, Fleurie 
& Moulin a Vent. "Vers Cras" is de naam van het hoog geklasseerde Climat. "Cras" 
betekend kalk in het lokaal dialect. Naast de boden die bestaat uit lagen kalk heeft 
de Climat een zeer goede ligging ten opzichte van de zon. Château de Beauregard 
bezit ongeveer vier hectare van dit unieke Climat en de opbrengst hiervan is ongeveer 
10.000 flessen per jaar. 
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Rode wijn 

Marselan, Maison Vialade  
Druif: Grenache, Cabernet Sauvignon (Marselan) / Streek: Pays d’Oc  
Aroma’s van framboos, cassis, bramen, pruimen, kruisbes, cacao, kruidig. Soepel met 
zachte tannines 

Bordeaux Superieure, Chateau Vignol 
Druif: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc / Streek: Bordeaux 
Aroma’s van rood fruit, kruidig, zachte tannines, stevige afdronk 

Chianti, Grati  
Druif: Sangiovese, Canaiolo, Colorino / Streek: Toscane 
Aroma’s van rood fruit, floraal, kruidig, lichte aardsheid, droog 

Domaine Gabaron, Les Domaines Auriol   
Druif: Mourvèrdre, Syrah, Grenache / Streek: Languedoc-Roussillon 

Aroma’s van zwart fruit, drop, koffie en specerijen. Rond, harmonieus, volle afdronk 

Cantalupi   
Druif: Primitivo / Streek: Puglia 
12 maanden Frans eiken. Aroma’s van kersen, pruimen, zwarte bessen en 
specerijen. Stevig, vol en fruitige afdronk 

Marqués de Burgos Crianza  
Druif: Tempranillo / Streek: Ribera del Duero 
14 maanden Frans eiken. Aroma’s van kersen, wilde bessen, bramen en pruimen, 
chocolade, kruiden en geroosterde noten. Vol, zacht, lange afdronk 

Vinhas Velhas Private Selection, Paulo Laureano 
Druif: Aragonez, Trincadeira, Alicante Bouschet, Touriga Nacional  
Streek: Alentejo  
12 maanden Frans eiken. Aroma’s van rijp fruit, noten, tabak. Zacht, gebalanceerd, 
lang en complex 

Menetou-Salon 2014, Domaine Philippe Gilbert 
Druif: Pinot Noir / Streek: Loire 
Aroma’s van cranberries, rood fruit, floraal, mineraliteit, lange afdronk 



78,95 

83,95 

95,95 

Rode wijn 

Amarone Classico 2013, Valpolicella, Ca’ La Bionda 
Druif: Corvina, Corvinone, Rondinella / Streek: Veneto 
Intens fruitige, floraal, open karakter, frisheid en spanning 

Ca'la Bionda behoort sinds enige jaren tot de top producenten in Vapolicella. De wijn 
rijpt 36 maanden op eiken en na botteling rijpt deze Amarone nog acht maanden op 
fles. 

Brunello di Montalcino 2014, Agostina Pieri 
Druif: Sangiovese / Streek: Toscane 
Gemaakt van de beste Sangiovese druiven, twee jaar gerijpt op Sloveens en Frans 
eiken. Compact fruit, fijn hout en een zuidelijke kruidigheid 

Het kleine wijngoed Agostina Pieri (het telt slechts 11 hectare wijngaarden) ligt in het 
zuiden van Montalcino en wordt geleid door Francesco Monaci, de zoon van Agostina 
Pieri. Francesco is een voorstander van relatief korte rijping in kleine vaten en 
experimenteert met de opvoeding van de wijn. 

Barolo Ravera 2014, Elvio Cogno 
Druif: Nebbiolo / Streek: Piemonte 
Robijnrood, elegant en krachtig in smaak. Met aroma’s van rozen, hint van munt, 
tabak, koffie, truffel en leer. Vol, rond bouquet, aangename structuur, sappig rijp fruit 
als frambozen met een harmonieuze afdronk.  

De wijngaarden van Elvio Cogno vallen in de cru Ravera. De voornamelijk 
kalkhoudende grond van deze historische wijngaard zorgt voor elegantie en structuur 
in de wijn. De Barolo rijpt twee jaar in houten vaten en één jaar op fles. 




