
Cava Fizz – Macabeo, Xarello, Parellada   €19,50
Penedès – Spanje
Cava wordt altijd gemaakt op de Méthode Champenoise. Dit betekend dat de belletjes 
ontstaan door een tweede vergisting op fles. Dit zorgt ervoor dat je een vollere en krachtigere 
mousse krijgt waardoor de bubbels echt door het glas dansen.
Proef: Mooie volle mousse, rode grapefruit en appel

La Jara Spumante extra dry - Prosecco   €24.50
Treviso – Italië
Deze prosecco spumante is afkomstig van het wijnhuis La Jara. In het lokale dialect staat 
Jara voor gravel.  De rivier Piave die door het land van La Jara loopt is verantwoordelijk voor 
de gravel die zich onder de wijngaarden begeeft. Dit zorgt voor een hele zachte mousse. 
Bellissimo!
Proef: Perzik en rijpe appel

Bubbels

Wit

Corazon de Leon – Verdejo     €17,50
Tierra de Castilla – Spanje
De Verdejo druif staat bekend om zijn frisse en stuivende karakter, zo ook deze. Maar omdat 
deze Verdejo ook een gezonde dosis zon heeft gehad is hij ook nog eens een fruitig.
Proef: frisse appel en goud-geel fruit 

Treeborn - Pinot Grigio     €19.50
Veneto – Italië
Bij elke slok van deze sappige en zuivere Pinot Grigio wordt de wereld letterlijk een stukje 
groener. Want voor elke verkochte fles wordt er door WeForest een boom geplant!
Proef: Witte Bloemen en steenfruit

Weingut Soellner Hengstberg - Grüner Veltliner  €36.00
Wagram - Oostenrijk
Deze biodynamische Grüner Veltliner heeft op één van de zonnigste hellingen gestaan in 
Wagram. Hierdoor wordt de smaak net wat intenser en complexer. Een top Cuvée.
Proef: Peer, witte peper en een aromatische finish



Thomas & Fils Sancerre Terres Blanches – Sauvignon Blanc €45.00
Loire – Frankrijk
Sauvignon Blanc is zijn meest klassieke vorm. Het terroir waarop deze druif opgroeit zit vol 
met mineralen doordat dit gebied van oudsher een oceaanbodem was. Daar dankt de Sancer-
re zijn finesse aan.
Proef: Mineralen, buxus en citrus

Pfannebecker Trocken – Weissburgunder   €22.00
Rheinhessen – Duitsland
De Weissburgunder (Duits voor Pinot Blanc) is een druif met een zacht en mild karakter. 
Daarom doen de fransen en Italianen er graag wat extra’s mee. Omdat Pfannebecker de druif 
graag zo puur mogelijk houdt krijgt hij juist wat meer pit. 
Proef: Peer, noten en frisse witlof

Antica Tenuta Pietramore Superiore – Trebbiano (vin nature) €21.00
Abruzzen – Italië
De Abruzzen staan bekend om de prachtige balans in zowel de natuur als in de wijnen die 
zij voortbrengt. Deze vin nature van 100% Trebbiano heeft dat ook, balans. Niet te funky en 
zeker niet saai. Right in the middle! 
Proef: Zacht geel fruit, mineralen en spannende bitters

Chalet Pouilly Saint Véran – Chardonnay   €30.00
Bourgogne – Frankrijk
De wijngaarden van Saint-Véran zijn gelegen in de Mâconnais, een district behorend tot de 
Bourgogne. Geen gebied dat zo synoniem staat voor culinair genieten als Mâconnais en daar 
is de wijn mede verantwoordelijk voor. 
Proef: Bloemen, boter en rijp fruit

Rosé

El Granjero Rosado - Bobal      €17.50
Tierra de Castilla - Spanje 
Deze heerlijk frisse en lichte rosado wordt gemaakt van de Bobal druif. Een bijzonder Spaans 
druivenras die zowel fruitige als kruidige wijnen voortbrengt.
Proef: Bosaardbeien en tijm 



La Jara Rosato – Pinot Grigio    €19.50 
Veneto – Italië 
De rosé gemaakt van Pinot Grigio wordt ook wel een blush-rosé genoemd. Omdat de Pinot 
Grigio een grijze schil heeft krijg je weinig kleurextractie mee en blijft hij licht. 
Proef: Bloemen, zacht rood fruit en mineralen

Ferry Lacombe Mira Rosé – Grenache    €19.50
Provence – Frankrijk
In het zuiden van Frankrijk krijg je vaak te maken met sterallures. Zo ook met deze wijn die is 
vernoemd naar de laatst ondekte ster “Mira”. 
Proef: Aardbeien, bloesem en citrus

Rood

Vista Nova – Touriga Nacional/Camarate/Castelao  €17.50
Estremadura – Portugal
De Vista Nova is een blend van Camarate, Touriga Nacional en Castelão. Drie typische 
inheemse druiven, waarvan de Touriga Nacional verreweg het bekendst is vanwege zijn 
gebruik in de Port. 
Proef: Sappig rood fruit, chocolade

Treeborn - Cabernet-Bobal     €19.50
Utiel Requena – Spanje
Bij elke slok van deze stevige en kruidige blend van Cabernet Sauvignon en Bobal wordt de 
wereld letterlijk een stukje groener. Want voor elke verkochte fles wordt er door WeForest een 
boom geplant!
Proef: Zwarte bessen en laurier

Famille Laurent St Pourcain Calnite – Pinot Noir & Gamay €35.00
Auvergne – Frankrijk
Saint Pourcain is een piepkleine wijnstreek tussen de Loire en de Bourgogne in. Geen wonder 
dat deze druiven het zo ontzettend goed doen. Er worden daar immers de mooiste wijnen ter 
wereld gemaakt. 
Proef: Aards, bramen en kersen



Viña Zorzal – Graciano     €19.50 
Navarra – Spanje 
Graciano is een erg zeldzame druif. In vroegere tijden kwam je deze druif tegen in de mooiste 
Rioja’s. Maar omdat hij moeilijk opvoedbaar is heeft hij daar plaats moeten maken voor Gar-
nacha. Jammer want de Graciano is namelijk ook zeldzaam lekker. 
Proef: Bramen, chocolade en kruiden

Chateau La Baronnes les Lanes – Grenache & Carignan  €35.00 
(vin nature)   
Corbières – Frankrijk
De natuur laat zich hier weer van zijn mooiste kant zien en ongefilterd nog wel. Twee 
Zuid-Franse grootmachten in een zéér verkwikkende stijl natuurwijn.
Proef: Jonge kersen, frisse kruiden en zachte tannines

Chateau le Combe de Grinou Réserve – Merlot   €21.00
Bergerac – Frankrijk
De Bergerac ligt niet ver van Bordeaux en daarom kom je daar vaak ook dezelfde druiven 
tegen. De familie Cuisset heeft er ook expliciet voor gekozen dit te handhaven maar dan wel 
op biodynamische wijze.
Proef: Laurier, groene paprika en cederhout

Gulfi Nerojbleo – Nero d’Avola    €45.00
Sicilië – Italië 
Bij Gulfi draait alles om kwaliteit, balans en natuur. Wijnmaker Matteo Catania maakt zijn wij-
nen op biodynamische wijze en alleen single vinyard. Hierdoor is de kwaliteit ongekend hoog 
en valt hij ieder jaar weer in de prijzen met zijn zwoele krachtpatsers.
Proef: Pruimen, violen, zwarte bessen en hout

Carm Douro Réserva Superior – Tinto Roriz, Touriga Franca, €31.50
Touriga Nacional
Douro – Portugal
De Douro loopt door noordelijk Portugal en Spanje (Ribeira de Duero). De wijnen daarvan-
daan zijn vaak krachtig en intens en gemaakt met Tempranillo. Zo ook deze, want Tinto Roriz 
is de Portugese verbastering van deze temperamentvolle druif. 
Proef: Vijgen, kruiden en vanille 


