
 

Wit van 't huis

Verdejo/ Spanje / Colorea / La Mancha 2016 19,75€       

Droog, fris en fruitig… een verdomd goed begin €3,95  p.gl.

Chardonnay / Frankrijk / Languedoc / Le Petit Pont / 2016 23,50€       

Ondek de combinatie van verfrissend en zeer aangenaam rond… €4,50 p.gl.

waan je op een terras aan de Middellandse Zee en bijschenken maar!

Wit per fles 

Sauvignon Blanc / Nieuw Zeeland / Marlborough / 35,00€       

Misty Cove / 2016 €5,50 p.gl.

Fris en verfijnd, een echte Sauvignon uit Marlborough. We love it!

Chardonnay / Californië / Nappa Valley / Jamieson Ranch 38,50€       

Light Horse / 2014 €7,50 p.gl.

Dit is een lekkere volle, vette met een finish van hazelnoot & caramel

Pinot Grigio / Italië / Alto Adige / Castelfeder / 2016 38,50€       

Heerlijke frisse en minerale witte wijn, daarnaast
rijk aan fruit van peer en appel 

Gruner Veltliner / Oostenrijk / Kremstal / Nigl / 2015 39,50€       

Vol citrus en kruidigheid met prachtige tintelende zuren!

Riesling / Duitsland / Mosel / Weingut Claes / 2016 36,25€       

Een Duitse klassieker: fruitige geur, krokante smaak 
en vooral erg verfrissen, sterk aanbevolen!

Sauvignon / Frankrijk / Loire / Sancerre / 44,75€       

Domaine du Colombier / Roger Neveu & Fils / 20…

Vive la France! Stuivend fris met een minerale toets, een echte klassier!

Chardonnay / Frankrijk / Mâcon blanc Uchizy / 36,50€       

Domaine Gérard Talmard / 2015

Boterig en kort op houtgelagerd, een stevige jongen voor de ervaren 
wijndrinker! Maar zeker een wijn die je doet glimlachen

Verdejo / Spanje / Rueda / Quintaluna / 2015 32,50€       

Een klasse Rueda, elegant en gedoseerd

Viognier / Frankrijk / Languedoc / Domaine Dussea /2015 30,00€       

De perfecte combinatie van een rijpe / romige, maar ook frisse / 
fruitige smaak. De houtlagering maakt hem compleet

Chardonnay / Australië / Murray Darling /OZ / 2015 34,50€       

Een fles met karakter, "Aussie" style,  wooded Chardonnay



 

Rood van 't huis 

Tempranillo / Spanje / Colorea/ La Mancha / 2016 19,75€    

Spaans karakter, vol van smaak maar oh zo zacht €3,95  p.gl.

Nero d’Avola / Italië / Sicilië / Roceno Nero / 2016 23,50€    

Valt in de categorie "bijzonder" lekker: ronde tannines, €4,50 p.gl.

specerijen en zwarte bessen

Rood per fles 

Monostrell / Syrah / Cabernet-Sauvignon / Spanje / 25,50€    

Jumilla / Caracol Serrano Tinto / 2015 €5,50 p.gl.

Zeer elegante en mooie eikgelagerde Jumilla!

Montepulciano / Aglianico / Italië / Molise /  38,50€    

Tombacco Biferno /Rosso Riserva  2011 €7,50 p.gl.

Éht prachtig intens, met een houtrijping van 36 maanden

Pinot Noir / Duitsland / Pfalz / Peter & Peter / 2015 26,75€    

Zacht, fijne houttoets en fruitig

Monastrell / Spanje / Jumilla / Juan Gil / 4 meses / 2015 34,50€    

With love from Spain: 4 maanden gefermenteerd op eiken, 
dieprood van kleur en een lange pittige afdronk

Touriga Nacional / Touriga Franca / Tinta Roriz / Tinta Amarela 36,75€    

& Tinto Cão / Portugal / Douro /Douro 4 U / 2014

Especially for you! Bijzonder intens met een perfecte
balans tussen fruit en tannines

Merlot / Cabernet Sauvignon / Italië / Toscane / Yantra / 2015 56,50€    

Tenuta Dei Sette Cieli, betekent ‘Domein van de zeven hemels’
Do we need to say more…...

Zinfandel / VS / Callerfornia / Napa Valley / Whiplash / 2014 43,50€    

Een echte Zinfandel, heerlijk kruidig met een 
rijk karakteren en vol stevig donker fruit

Malbec / Argentinië / Valle Mendoza / Adelante / 2014  42,50€    

Een stevige jongen met een prettige body, 
rijk aan donker fruit en fluweel zacht

Tempranillo/ Spanje  / Rioja / Honore Vera / 2016  30,00€    

Rioja zoals je 'm verwacht,fruitig, spicy en rijpe tannines

Syrah / Frankrijk / Pays d'Oc / Futs du Chene / Clementine / 2010  29,50€    

Je proeft zwarte kersen en bosbessen een Syrah van mooie kwaliteit!

Grenache / Cinsault/ Syrah / Merlot / 24,50€    

Frankrijk / Comtesse Marion / 2015

Een volle en gulle wijn met een zacht karakter



  

Schatkamer wijnen

Speciaal voor de liefhebber heeft Ome Pietje een beperkte oplage 

van een aantal pareltjes in zijn schatkamer liggen.

 De volgende wijnen zijn enkel en alleen voor de echte liefhebber:

Wit per fles 

Chardonnay, Frankrijk, Limoux, La Butinière, 2016 40,00€   

Volle geur, aroma's van rijp fruit zoals gele appel en mango
maar zeker ook tonen van de houtlagering zoals vanille en eikenhout
mooie volle, zalvende wijn met een lange maar ook frisse afdronk

Chardonnay, Frankrijk, Bourgogne, Chassagne-Montrachet, 74,50€   

Domaine Vincent & Francois Jouard, 2016

De druivenstokken zijn minimaal 45 jaar oud dus met recht 
"vielles vignes". Het is een heerlijke frisse Chassagne met een beetje 
boter in de neus en een elegante smaak met wat "geroosterd brood"
en vanille. Deze parel mag natuurlijk niet ontbreken!

Sauvignon Blanc / Sémillon, Frankrijk, Bordeaux, 63,50€   

Chateau Brown Blanc, 2015

Een van de parels uit 's werelds beste witte wijn gebieden
De geur is een bouquet van frisse bloemen, met krachtig citrus fruit. 
De smaak is fluweel zacht, glad en bevat een botertje.
De afdronk is lang complex en fris

Rood per fles 

Corvina Veroneso / Corvinone Rondinella, 66,50€   

Italië, Vento Valpolicella, Cantina Massimago, 2013

Een elegante, rijpe Nieuwe-style Valpolicella! 
Kersen, tropisch fruit, vanille en zoethout met zwarte peper. 
een prachtige balans met zachte tannines, met een lange afdronk.

Corvina /  Sangiovese /  Cabernet -Sauvignon / 60,00€   

Italië , Verona, Secco Bertani, 2014

En nog zo'n parel uit Italië om verliefd op te worden! 
zwoel, rond & vol. meer woorden hebben we niet nodig.



 

 

 

 

Prosecco / Italië / Treviso/ 25,00€        

Porta Leone Frizzante   

Salute! Lekker als aperitief of om mee te toosten €5,00  p.gl.

Macabeo / Parellada / Xarel- lo / Spanje / 39,00€        

Cataluna / Cava / Brut / Arte Latino

Een mousserende parel en loepzuiver van smaak

Pinot Noir / Pinot Meunier / Chardonnay / 53,00€        

Champagne / Brut / Huré Frères Invitation  

Wát een fijne blend en wát een heerlijke bubbel…

Grenache / Cinsault / Frankrijk / Languedoc / 24,75€        

Le Petit Pont / 2016 

Waan je in St. Tropez, met deze lichte rosé €4,75  p.gl.

Muscat / Frankrijk / Languedoc-Roussilon / €6,00  p.gl.

Muscat de Saint Jean de Minervois         

Een zoetje toe! Tropische aroma's en een levendige smaak

Bubbels 

Rosé van 't huis

Glaasje dessert wijn


