Huiswijnen
Corazon de Leon Verdejo

€18,00

Tierra de Castilla – Spanje

Dit is een verdejo met het hart (corazón = hart) op de juiste plek. Hij brult (león = leeuw) van
het levendige fruit van citrus, gele appels en rijpe peren en laat je niet meer los.
Proef: frisse appel en goud-geel fruit

El Granjero Bobal Rosado

€18,00

Tierra de Castilla - Spanje

Voor deze rosé uit Spanje is er geen gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen. Het hete
klimaat kan dat prima zelf oplossen. Deze frisse rosé is puur en laat de zon zelfs in je eigen
woonkamer schijnen!
Proef: bosaardbeien en tijm

Vista Nova Estremadura

€18,00

Lisboa – Portugal

Drie inheemse Portugese druivenrassen vullen elkaar perfect aan in deze zachte wijn met
subtiele kruidigheid en hele lichte houtrijping. Echt zo’n wijn waar iedereen van denkt; “Hé,
wat ﬁjn”
Proef: zacht rood fruit en specerijen

Bubbels

Gold Fizz & Pink Fizz Cava Brut

€22,50

Penedès – Spanje

Cava is het Spaanse antwoord op champagne. Het wordt volgens precies hetzelfde procedé
gemaakt en wel met een tweede vergisting op ﬂes. Wat niet veel mensen weten is dat cava is
afgeleid voor het Spaanse woord voor ondergrondse kelder. Daar moeten de cava’s namelijk
minimaal 9 maanden doorbrengen.
Proef bij Gold: groene appel en grapefruit
Proef bij Pink: sappig rood fruit

La Jara Prosecco Spumante
Treviso – Italië

€29,00

Deze Prosecco Spumante bewijst dat de streek deﬁnitief voet aan de grond heeft gekregen
als kwaliteitsgebied voor mousserende wijnen. Verﬁjnd, fruitig en aangenaam droog met een
delicate mousse.
Proef: rijp geel fruit, perzik en amandelen

Wit
Treeborn Veneto Pinot Grigio

€21,00

Veneto – Italië

Voor elke verkochte ﬂes van deze zachte, biologische pinot grigio planten we samen met
WeForest een boom aan om ontbossing tegen te gaan. Dus: drink lekkere wijn én doe een
goede daad!
Proef: groen fruit, mineraal, witte abrikoos

Soellner Hengstberg Grüner Veltliner

€32,00

Wagram - Oostenrijk

Toni werkt biodynamisch en verbouwt de stokken voor deze grüner veltliner op wel 370 meter
boven zeeniveau, op de Hengstberg. Dit is zeker terug te proeven in deze pure en rijpe stijl
grüner!
Proef: peer, witte peper en een aromatische ﬁnish

Villargeau Sauvignon Blanc

€24,00

Coteaux de giennois – Frankrijk

Coteaux de Giennois ligt tussen Sancerre en Pouilly-Fumé, op hetzelfde beroemde terroir van
silex en klei. De kalkrijke bodem geeft de wijn geweldige mineraliteit en knisperende aroma’s
van citrus en kruisbessen.
Proef: citrus, mineralen en kruisbessen

Pfannebecker Weissburgunder

€24,00

Rheinhessen – Duitsland

Deze weissburgunder helpt Duitsland deﬁnitief van zijn imago van zijn zoete liebfraumilch-imago af. Het verﬁjnde citrusfruit, zacht perenfruit en aroma’s van vers gebrande noten
vliegen je om de oren.
Proef: peer, noten en frisse witlof

Bodegas Encima Cigüena Godello

€26,00

Bierzo, Spanje

Het kleine wijngebied Bierzo in het noordwesten van Spanje is een rijzende ster. Een nieuwe
garde wijnmakers maakt hier té gekke godello met onmiskenbare mineraliteit en frisse fruitaroma’s.
Proef: limoen, peer en witte perzik

Colpaola Verdicchio Di Matelica
Marche, Italië

€26,00

Deze verdicchio komt uit de hoogste wijngaarden van Matelica. De bodem is hier vulkanisch
en dat geeft deze wijn een boost mineraliteit. Geweldig als borrelwijn en uitmuntend bij Italiaanse kazen en venusschelpen.
Proef: vulkanische mineraliteit en wit fruit

Deux Vallees Savennières

€41,00

Loire – Frankrijk

De Savennières is een van de meest iconische appellaties in de Loire en omvat slechts 4 hellingen met uitsluitend chenin blanc. Het is een echte terroirwijn die zich kenmerkt door kracht
te combineren met een ongekende elegantie.
Proef: honing, citroen, mineralen, perzik en getoast hout

Sébastien Giroux Pouilly-Fuissé

€50,00

Bourgogne – Frankrijk

Als zevende generatie wijnmaker weet Sébastien Giroux met deze Pouilly-Fuissé, die 11
maanden rijping op Frans eikenhout ondergaat, het beste te halen uit zijn 80 jaar oude wijnstokken! Chardonnay in optima forma.
Proef: brioche, mineralen en rijp geel fruit

Rosé
La Jara Pinot Grigio Rosato

€21,00

Veneto – Italië

Wijnmaker Paolo noemt zijn lichte, frisse rosé met een vleugje rood fruit in de afdronk ook wel
liefkozend Vino Arrossendo, de blozende wijn.
Proef: bloemen, zacht rood fruit en mineralen

Ferry Lacombe Mira Rosé

€23,00

Provence – Frankrijk

Deze rosé is vernoemd naar de ster ‘Mira’ die niet zo lang geleden ontdekt is. Een rosé met
sterallure dus.
Proef: aardbei, bloesem, citrus

Rood
Vina Zorzal Navarra Graciano

€23,00

Navarra – Spanje

De druif graciano komt maar héél soms voor in de Rioja, vaak in een blend. De drie broers
van Vina Zorzal uit Navarra hebben ervoor gekozen deze druif in zijn eentje te laten schitteren
in deze ﬂes: een zeldzaamheid!
Proef: bramen, chocola, kruiden en framboos

l’Herbe Folle Rouge
Côtes du tarn – Frankrijk

€22,00

l’Herbe Folle’ betekent zoiets als ‘de gekke kruiden’. De kruidigheid komt van de obscure
lokale druivenrassen braucol en duras. Combineer dit met het sappige fruit van de merlot, het
boerse biodynamische randje en je hebt een spannend glas wijn!
Proef: aardbeien en kruiden

Domaine De La Graveirette Ju De Vie

€26,00

Rhone – Frankrijk

Ju de Vie! Ofwel het sap van het leven. Deze Châteaunuef-du-Papeblend (Grenache, Marselan, Merlot, Mourvèdre) barst van het levendige donkere fruit en de rijpe tannine. En dat
allemaal met goedkeuring van moeder natuur!
Proef: bramen en peper

Chateau La Baronnes les Lanes

€26,00

Corbières – Frankrijk

Bij de natuurwijnen van wijnpuristen Jean en Anne staan de traditionele druiven (carignan &
grenache) van de Corbières altijd in de schijnwerpers. Ondanks de leeftijd van zijn druivenranken (60 jaar oud) is zijn wijn kwiek en verfrissend.
Proef: vers rood fruit, garrigue en zachte tannine

Famille Laurent Saint Pourcain Calnite

€30,00

Auvergne – Frankrijk

Exact in het midden van Frankrijk ligt de minuscule wijnstreek Saint-Pourcain. Al generaties
lang blendt de familie Laurent hier pinot noir- met gamaydruiven tot een fris en feilloos geheel.
Proef: aardse tonen, bramen en kersen

Carm Douro Reserva Superior

€32,00

Douro – Portugal

Gekscherend noemen wij deze wijn wel eens de ‘Portugese Rioja’. Deze wijn rijpt namelijk
12 maanden op zowel Amerikaans als Frans eikenhout en combineert donkerrood fruit met
zachte tannine.
Proef: vijgen, kruiden en donkerrood fruit

Bodega Solabal Rioja Reserva
Rioja – Spanje

€41,00

Na 24 maanden op Frans eiken en 18 maanden kelderrijping wordt deze Rioja Reserva pas
gebotteld. Geen overdreven aroma’s van vanille en kokos maar de nadruk ligt juist op het
subtiele, de ﬁnesse én de ware aard van de Rioja.
Proef: bramen, pruimen, zwarte kers, hout en mokka

