Wit van 't huis
Verdejo & Sauvignon Blanc/ Spanje / Marqués de La Carrasca / 2018

€

19,75

Jong, fris en fruitig… een verdomd goed begin.

€4,00 p.gl.

Chardonnay / Frankrijk / Languedoc / Le Petit Pont / 2017

€

Ondek de combinatie van verfrissend en zeer aangenaam rond…
waan je op een terras aan de Middellandse Zee en bijschenken maar!

€4,50 p.gl.

23,50

Wit per fles
Sauvignon Blanc / Zuid-Afrika / West-Kaap / Zweefteef / 2018

€

Frisse, uitnodigende wijn met tinten van exotische vruchten.

€5,50 p.gl.

35,00

Chardonnay / Californië / Nappa Valley / Jamieson Ranch
Light Horse / 2015

€
38,50
€7,50 p.gl.

Dit is een lekkere volle, vette met een finish van hazelnoot & caramel.
Pinot Grigio / Italië / Alto Adige / Castelfeder / 2017

€

39,50

€

34,50

€

38,50

€

39,75

€

49,50

€

39,00

€

30,00

€

32,25

€

38,00

Heerlijke frisse en minerale witte wijn, daarnaast
rijk aan fruit van peer & appel.
Silvaner / Duitsland / Franken / Winzer Sommerach / 2018

Frisse & smaakvolle wijn die licht geel van kleur is. Geuren van citrusfruit,
groene appel & grapefruit aangevuld met een minerale toon.
Klein sprankeltje in de aanzet & daarna mooi evenwichtig fris.
Riesling / Duitsland / Oswald / 2018

Een heel mooie “vrouwelijke” Riesling met een lichte mineraliteit,
daarnaast is de wijn fruitig fris & charmant.
Sauvignon Blanc / Frankrijk / Bordeaux / Beychevelle Grand Bateau / 2017

Een verleidelijke witte Bordeaux met geuren van citrus & exotisch fruit.
De fruitige tonen en mooie zuren zorgen ervoor dat deze wijn perfect
in balans is.
Chardonnay / Chablis / Frankrijk / Bourgogne Chitry /
Domaine Colbois / 2016

Mooie strogele kleur met gouden tinten. Intense aroma's vol frisheid van
citrusfruit en mineralen die samenkomen met de geur van rijp fruit.
Verdejo / Spanje / Rueda / Shaya / 2017

Verdejo afkomstig van oude wijnstokken, gerijpt op Franse eiken.
Complex, prachtige concentratie & tegelijk een uiterst verfijnde wijn.
Viognier / Frankrijk / Languedoc / Domaine Dussea /2016

De perfecte combinatie van een rijpe, romige, maar ook een frisse &
fruitige smaak. De houtlagering maakt hem compleet.
Chardonnay / Frankrijk / Pays d’Oc / Le Quartier Menilmontant / 2018

prachtig zuivere, aromatische en droge witte wijn met aroma's van rijp geel
fruit als perzik en abrikoos en wat lichte toast & "gebruinde boter"
van een korte periode houtrijping.
Viognier / Sauvignon Blanc / Israel / Upper Galilee / Galil / 2018

De romigheid van de Viognier in combinatie met de mooie zuurgraad van de
Sauvignon Blanc zorgt voor een zijdezachte fluwelige textuur. Tonen van
perzik, groene pruim, meloen & op de achtergrond wat citrus bloesem.

Rood van 't huis
Tempranillo & Shiraz / Spanje / Marqués de La Carrasca / 2018

Spaans karakter, vol van smaak maar oh zo zacht.

€ 19,75
€4,00 p.gl.

Nero d’Avola / Italië / Sicilië / Roceno Nero / 2017

€ 23,50

Valt in de categorie "bijzonder" lekker: ronde tannines,
specerijen en zwarte bessen.

€4,50 p.gl.

Rood per fles
Monostrell / Syrah / Cabernet-Sauvignon / Spanje /
Jumilla / Caracol Serrano Tinto / 2016

€ 25,50
€5,50 p.gl.

Zeer elegante en mooie eikgelagerde Jumilla!
Montepulciano / Aglianico / Italië / Molise /
Tombacco Biferno /Rosso Riserva / 2013

€ 38,50
€7,50 p.gl.

Éht prachtig intens, met een houtrijping van 36 maanden
Pinot Noir / Roemenië / Calusari / 2018

€ 26,75

Een fraai glas Pinot Noir van Roemeense bodem. Donkere, rijke en krachtige
rode wijn met lagen van zwarte kersen, frambozen en kaneel
Garnacha tintorera / Monastrell / Spanje / Almansa / Laya / 2017

€ 35,75

Elegante, complexe neus met rijp rood fruit, florale tonen en mineralen.
Mooi gestructureerd met zachte tannines, een mooi zuurtje &
een lange, zachte afdronk.
Carmenerè / Cabernet / Syrah / Chili / Central Valley / Achuma / 2015

€ 29,50

Heerlijk volle biologische rode wijn, met veel sappig fruit, iets kruidigs, aards &
zachte tannines.
Primitivo / Italië / Villa Mottura / Stilio / 2017

€ 43,50

Een mooie houtgerijpte Primitivo met tinten van Amarena kersen , confituur
& walnoten. Fluwelige, volle en hamonieuze wijn.
Shiraz / Portugal / Setùbal / Fat Baron / 2016

€ 37,50

Een prachtige balans van fruit, hout en kracht! De Shirazdruif geeft nog
een klein pepertje mee in de afdronk. Houtrijping van 4 maanden
op Frans en Amerikaans eiken.
Malbec / Argentinië / Valle Mendoza / Adelante / 2014

€ 42,50

Een stevige jongen met een prettige body,
rijk aan donker fruit en fluweel zacht
Tempranillo / Rioja / Spanje / Honore Vera / 2016

€ 30,00

Rioja zoals je 'm verwacht,fruitig, spicy en rijpe tannines
Tempranillo / Mencia / Portugal / Rui Roboreda Madeira / Beyra tinto / 2017 € 35,75

Een mooie ronde fruitige wijn met tinten van vanille & bessen specerijen.
Lange afdronk, fluweelzacht & elegant.
Pinot Noir / Chili / Aconcagua Costa / Clos de Fous Subsollum / 2013

De neus is één en al besjes, aardbeitjes en viooltjes.
Elegant en verfijnd, dit is absoluut niet de stoere Pinot Noir
maar werkelijk de fijne, elegante stijl.

€ 56,50

Bubbels
Prosecco / Italië /
Abbazia Cuvée Prestige

€

25,00

Salute! Lekker als aperitief of om mee te toosten

€5,00 p.gl.

Macabeo / Parellada / Xarel- lo / Spanje /
Cataluna / Cava / Brut / Arte Latino

€

39,00

€

53,00

Grenache / Cinsault / Frankrijk / Languedoc /
Le Petit Pont / 2016

€

24,75

Waan je in St. Tropez, met deze lichte rosé

€4,75 p.gl.

Een mousserende parel en loepzuiver van smaak
Pinot Noir / Pinot Meunier / Chardonnay /
Champagne / Brut / Huré Frères Invitation

Wát een fijne blend en wát een heerlijke bubbel…

Rosé van 't huis

Pinot Grigio / Italie / Veneto / Sartori / 2018

€ 28,75

Blush rose met aantrekkelijke aroma’s van bloemen,
citrus & roodfruit.

Glaasje dessert wijn
Muscat / Frankrijk / Loire/
Coteaux du Layon / Clos des Bates / 2015

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

€6,00 p.gl.

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

€ 41,50

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
Verdejo / Spanje / Rueda / Belondrade y Lurton / 2017
Een ware topper uit Spanje, met een zeer beperkte opbrengst en wereldwijde grote vraag.

€ 68,50

Deze volledig houtgerijpte Verdejo heeft een zeer intense geur en smaak
De boter- en toastaroma’s smelten harmonieus samen met de kruidige perziken abrikozentonen
Grüner Veltliner / Welschriesling / Sauvignon Blanc / Oostenrijk /
/ Butcher Cuvée White / Weignut Schwarz / 2018
Een zeer mooie frisse Oostenrijkse wijn van het toonaangevende Weingut Schwarz

€ 45,00

gemaakt van Grüner Veltliner, Welschriesling en Sauvignon Blanc.
De wijn heeft mooie delicate aroma’s van witte bloemen en heerlijke tonen van peer, abrikoos
& kruiden. De wijn laat zich kenmerken met een mooie zuurgraad van appel en citrus.
Rood per fles

Cabernet Sauvignon / Merlot / Cabernet Franc / Frankrijk / Haut-Médoc /
Chateau Citran / 2009

€ 54,50

Diepe donkere wijn met paarse rand die 15 maanden gerijpt is op eikenhouten vaten.
In de neus complexe tonen van geroosterd brood & zwart rijp fruit.
Zachte tannines & een fluweelachtige afdronk die lang aanhoudt.
Een complexe, maar zeer goede uitgebalanceerde wijn.
Deze wijn kan nog zeker 10-15 jaar bewaard worden.

Corvinone en Corvina / Rondinella / Molinara / Italië / Verona /
Valpolicella Ripasso Grotta del Ninfeo / 2015
De Valpolicella Ripasso Grotta del Ninfeo heeft een intens robijnrode kleur.
In de neus subtiele hints van rood rijp fruit en koffie. Fluweelzacht in de mond,
verfijnd en elegant, met zachte tannines en een ongelooflijk lang
aanhoudende afdronk. Een wijn om verliefd op te worden.

€ 49,50

