MOUSSEREND

Montagner Millesimato “60” Extra Dry
Veneto, Italië

8,75

34,95

7,95

29,95

Mousserende wijn, met een strogele kleur en een kleine en aanhoudende perlage. Wijn met een sterk
fruitig aroma van appel en peer. Fijne, harmonische en aangename smaak.

Primaserata Grand Cuvee Brut
Veneto, Italië

CHAMPAGNE

Mousserende wijn, een strogele kleur, met kleine briljante perlage. Elegante geur van vanille, brood en
wilde bloemen. Droge, sappige en fruitige smaak die aan appel en rijpe perzik doet denken.

Pierro Zero 0% Piccolo (Alcohol Vrij)
Reims, Frankrijk

8,25

Een alcoholvrije bubbel met een heldere lichtgele kleur. De wijn heeft charmante geuren en smaken van
tropisch fruit als perziken en lychees met bloemen. Een zuiver en puur mondgevoel.

Montagner Superiore DOCG
Valdobbiandene, Italië

37,95

Mousserende wijn, met een gele kleur en een ﬁjne aanhoudende perlage. Delicaat en elegant aroma van
fruit zoals appel, peer en perzik.

Moët & Chandon Brut
Reims, Frankrijk

78,95

In de geur een prachtig boeket van brooddeeg en toast aangevuld met citrus fruit, appel en peer. De
mousse (bubbel) is zeer verﬁjnd, echt heerlijk. Mooie smaken van rijp wit fruit en citrus schillen.

Moët & Chandon Ice Imperial
Reims, Frankrijk

89,95

In de geur heeft deze Ice Champagne veel indrukken van citrus fruit, meloen en witte perzik. De smaak is
heerlijk licht zoet met veel fruit tonen en een zeer zachte mousse.

Veuve Clicquot Rich
Reims, Frankrijk

89,95

Het beste geschonken met veel ijs in een groot glas met komkommer. Zo krijg je een champagne
cocktail die echt een feest is om te drinken.

Ruinart Blanc de Blancs
Reims, Frankrijk
De wijn vertoont een goudgele kleur met een mooie helderheid en een ﬁjne hardnekkige mousse. De
neus is intens met warme en rijke tonen van brioche en geroosterde amandelen. Gemaakt van een mix
van Chardonnay druiven uit de beste recente wijnjaren.

96,50

MOUSSEREND
MOUSSEREND
ROSÉ
CHAMPAGNE
ROSÉ

Montagner Grand Cuvee Rosé Millesimato
Veneto, Italië

36,95

Mousserende wijn, met een kleine en levendige perlage, een licht roze kleur, intense aroma van rozenen vruchtengeur. Presistente smaak die aan appel en perzik doet denken met een licht bittere afdronk.

Moët & Chandon Rosé Imperial
Reims, Frankrijk

84,95

Een bruisende, jonge en fruitige smaak met aroma’s van aardbeien, rode bessen en op de achtergrond
iets van peper te ontdekken. De wijn is een uitmuntend aperitief of heerlijk als begeleider van lichte
gerechten.

Rosé Champagne Louis Roederer
Reims, Frankrijk

94,95

Een elegante champagne met een zeer fruitig aroma waarin tonen van rood fruit en citrusvruchten zijn
te herkennen. Als de champagne een paar minuten geademd heeft worden deze tonen rijper.

Pinot Grigio Blush
Friuli, Italië

4,95

23,95

Fris en sappig met een smaak van aardbeien, framboos en rode bes, soepele ﬁnale. Fijne en elegante
fruitige geur van zacht rood fruit, iets bloemig en fris.

AIX Rosé
Provence, Frankrijk
AIX Rosé heeft een bleke rosé kleur en siert zich met een droge frisse smaak. Bij deze AIX rosé geniet je
van een heerlijke lange afdronk. Door de smaak van karamel, pruimen en bessenfruit herken je de
rijpheid uit de Provence meteen.

36,95

MOUSSEREND
OPEN WIT

Pinot Grigio Le Rive
Friuli, Italië

5,50

24,95

6,25

27,95

6,25

27,95

7,95

34,95

8,95

42,95

Heerlijk geparfumeerd met impressies van conference peren en ananas. Rond, zacht en fris in de mond,
met sappige peren, nectarines en witte pruim, en een aantrekkelijk bittertje in de ﬁnale.

Sauvignon Blanc Tomtit
Malborough, Nieuw Zeeland
De smaak is heel rijk, zacht en fris. Veel fruit tinten van kruisbes, groene appel en citrus. Kortom een
verﬁjnde zachte wijn met een frisse afronk.

CHAMPAGNE

Ugni Blanc/ Colombard Domaine Guillaman
Gascogne, Frankrijk
Opwekkend, geurig en open, voorjaarsbloemen, heerlijk exotisch fruit en een vleugje citrus. De smaak is
levendig en fris. Aromatische, fruitige, zachte en niet te droge witte wijn met opwekkende zuren na.

Grüner Veltliner, Landhaus Mayer
Niederostereich, Oostenrijk
De kleur is lichtgeel met ﬁjne groene schittering. Delicate aroma’s van groene appel, witte peper en een
vleugje kruiden. In de mond openbaart hij zich als een levendig en fris karakter. De smaak bevestigt dit
met veel minerale tonen en een lekker lange , krokante afdronk.

Chardonnay Reserve Kendall Jackson
Coastal Vineyards, USA

WITTE WIJNEN

Een wereldwijde topper. Heerlijk vol en licht romige smaak. Mooie indrukken van tropisch fruit als
abrikozen, vanillestokjes en iets van gebrande noten.

Argine Bianco Anima Franca
Venetië, Iltalië

36,95

De kleur is diep strogeel met gouden hoogtepunten. De neus is intens, rijp en breed. Het opent met
ﬂorale aroma’s die plaats maken voor tonen van rjip tropisch en geel vruchtvlees, die warm eindigen met
tonen van kruiden, vanille, gekonﬁjte schil en gedroogde vruchten. In de mond is het vol, rijk en
ﬂuweelachtig met een lange afdronk.

Furmint Dry Chateau Dereszla
Tokaj-Hegyalja, Hongarije

34,95

Schitterende goudgele kleur. Een heel frisse, fruitige wijn met aroma’s van peer, appel en citrus toetsen.
Mineralig en elegant in de mond met een typisch fraîcheur.

El Cayado Albariño
Rias Baixas, Spanje

34,95

Gemaakt van Albariño druiven. Aromatisch in de neus, met wit fruit, appel, verse groene kruiden. Heerlijk
in combinatie met Oosterse gerechten, zeevruchten, sushi en geitenkaas.

Jose Galo Rueda Verdejo
Ribera del Duero, Spanje
Ragﬁjne Rueda, zinderend fris en splinterend sappig, 100% Verdejo, citrus, groen gras, exotisch,
grapefruit. Een helder groenachtig gele kleur. Een elegante neus met fruit, grapefruit, minerale aroma’s
en hints van anijs.

34,95

WITTE WIJNEN

Auxerois De Kleine Schorre
Schouwen Duiveland, Nederland

39,95

De wijn is zowel krachtig als bijzonder verﬁjnd. Heeft complexe geuren en soms rokerige tonen en
beschikt over een zuurgehalte dat hoog genoeg is om te kunnen ouderen. Enerzijds heel fris, anderzijds
een tikkeltje zoet. Sappig, vleugje wit fruit en op de achtergrond een klein rozijntje.

Sancerre Salmon
Loire, Frankrijk

43,95

Lichtgeel. Expressieve geur met veel citrusfruit, een lichte bloemengeur en wat grassige tonen. In de
mond fris, fruitig en verﬁjnd met veel rijpe zuren, mooie mineralen en een lange afdronk.

Riesling F.E Trimbach
Elzas, Frankrijk

44,95

Frisse, strak droge wijn met een zuivere, cleane smaak en een serene, fruitige afdronk. Strak droog, maar
door de imponerende fruitige aard toch rijk en mild en een genot om te drinken.

Domaine des Genèves Chablis
Bourgogne, Frankrijk

47,95

In deze Chablis komt een subtiele hint van mineraliteit naar voren door het terroir. Het is een krachtige,
warme, rijke Chablis. Rond en vlezig van structuur. Deze wijn wordt gekenmerkt door zijn frisse citrus,
aroma’s en de toets van honing en gekonﬁjt fruit.

Chardonnay Bernardus
Nappa Valley, USA

56,95

In de brede en dikke geur ontdekten wij aroma’s van tropisch fruit zoals perzik, mango en ananas maar
ook mooie nuances van kruiden, vanille en roomboter.

Meursalt Dujardin
Bourgogne, Frankrijk

72,95

Een goudgele kleur. In de neus komen expressieve aroma’s naar voren van witte perziken, amandelen en
hints van mineraliteit. In de mond is deze wijn goed in balans, zacht, romig en fris.

Condrieu E. Guigal
Rhone, Frankrijk

96,95

Aromatische en krachtige wijn van 100% viognier. In de smaak zachte tonen van sinaasappelschil, perzik
en peer. Gevolgd door een subtiele kruidige afdronk met een subtiele houttoon.

Puligny Montrachet Joseph Drouhin
Bourgogne, Frankrijk

106,95

Een complex bouquet van amandelen, amber en witte bloemen. De smaak is vol en rijk, complex met
een schitterende lange afdronk. Een wijn met vulling en balans die behoort tot de beste ter wereld.

Meursalt Chateau de Meursalt
Bourgogne, Frankrijk
In zijn geur vol en romig met geel fruit en mineralen. De smaak is vol en krachtig met mooie diepe
smaak. Geen overheersing van houtaroma’s, maar een ondersteuning van de fruitaroma’s.

147,95

OPEN ROOD

Merlot Campo Cré
Veneto, Italië

6,75

28,95

7,50

34,95

7,95

36,95

De wijn is robijnrood. Het heeft prachtige tonen van rood fruit en delicate specerijen. In de mond is het
delicaat met aangename tannines.

Rioja Maset Tempranillo
Roussilon, Frankrijk
Deze wijn heeft het intense, kersenrode kleur. Aroma’s van zwarte fruit en een hint van kruiden. Op het
palet elegant en zijdezacht.

Malbec “Retamo”
Mendoza, Argentinië

RODE WIJNEN

Van wijnhuis Esmeralda, warm en kruidig. Met specerijen en conﬁturen, zoete pruimen en vanille. In de
smaak is hij verleidelijk, romig en fruitig, met een soepele afdronk en zachte zuren.

Argine Rosso Anima Franca
Venetië, Italië

42,95

De kleur is diep robijnrood met een paarse tint, zelfs als de wijn in hout veroudert. Het heeft
uitgesproken tonen van rijp rood fruit met accenten van jam gewikkeld in specerijen, vanille, witte peper
en chocolade. In de mond is het dicht, elegant met zijdeachtige tannines.

LePlan-Vermeersch Côtes de Rhône Villages
Plan de Dieu, Frankrijk

44,95

Dieprood en helder van kleur. In de neus bramenconﬁture. Licht zoet en rijp fruit wat zuivel, en jong en
fris. Zwarte peper, laurier, rijk aan kruiden en specerijen. Geconcentreerd donker fruit van pruimen en
bramen. Stevige, ronde tannines. Warm, zuidelijk zonnig en romig.

Biscardo Ripasso della Valpolicella
Veneto, Italië

46,95

Het bouquet is rijk en complex, met duidelijke tonen van kersen en op de achtergrond chocolade. De
smaak is droog en zacht met een volle harmonieuze balans.

Fleurie Joseph Drouhin
Beaujolais, Frankrijk

48,95

De wijn heeft een ingetogen parfum van bloemen, zoals irissen. In de smaak treft men bessen aan
waarna de afdronk zacht en soepel is.

Amarone della Valpolicella Biscardo
Veneto, Italië

58,95

Dieprode kleur. De geur is overweldigend met invloeden van bosfruit en cacao. De smaak pakt zich
langzaam uit in uw mond, waarbij vooral de balans tussen kracht en elegantie opvalt.

Barolo Patres
Piemonte, Italië
Vol en complex met veel nuances van zwarte kers, pruimen, chocolade, drop en tabak in de geur. In de
smaak is hij volmaakt en erg zacht met een heel vol aroma.

59,95

RODE
MOUSSEREND
WIJNEN

Marques de Riscal Rioja Reserva
Rioja, Spanje

64,95

Een fantastische wijn van 100% Tempranillo. Hand geplukte druiven, manueel geselecteerd en
zorgvuldig geviniﬁeerd. Perfect in harmonie met fruit, hout en vanille.

Château Musar
Bekaa Valei, Libanon

74,95

CHAMPAGNE

Open en krachtig met een sterk gerijpt karakter. Complex, rozemarijn, ceder, leer. Een elegante smaak
met aangenaam kersen, een toegangkelijk karakter, zonder de hardheid van te veel tannines. Een top
‘Bordeaux’ uit Libanon.

Brunello di Montalcino Castel Giocondo
Toscane, Italië

82,95

Indrukwekkend, stevig en stoer, maar tegelijkertijd complex met ﬁnesse en een geweldige balans. Dit is
de absolute top onder de Sagniovese van het vermaarde huis van Frescobaldi.

Château-de-Pez Cru Exceptionelle
Saint-Estèphe, Frankrijk

112,95

De kleur is zeer intens, bijna zwart, het bouquet is fascinerend met rijp en zwoel, donker fruit. De smaak
is subtiel en rijk genuanceerd, heeft een grote ﬁnesse en een heerlijke lengte.

Marinus Bernardus Winery
Carmel Valley, USA

156,95

De elegante smaak van deze Bordeaux-blend is krachtig met veel indrukken van zwart fruit, kruiden
zoals peper en laurier. Aangevuld met vanille , cederhout, leer, tabak en cacao.

Château Palmer Alter Ego Margaux
Bordeaux, Frankrijk

198,95

DESSERT WIJNEN

Volle smaak, waarin aroma’s van zwart fruit, cassis, kersen, tabak en specerijen samen gaan. De rijkdom
van de smaak wordt omlijst door fraaie tannines die de wijn zijn imposante structuur geven.

Muscat Heaven On Earth Stellar Winery
Westkaap, Zuid-Afrika

6,95

29,95

Muskat is een zeer intense dessertwijn van op stro en rooibos-takken gedroogde druiven. De kleur is
amber met oranje reﬂectie. In de geur herkent u citrus, abrikoos en rozijnen.

Ancella Nera Anima Franca
Venetië, Italië
Diepe intense rode kleur. De impact van de mond is fruitig met aroma’s van bosbessen, braambessen en
wilde bessen. In de mond is het dicht, soepel en aantrekkelijk. Afdronk is aangemvv

34,95

MOUSSEREND
COCKTAILS
CHAMPAGNE
MOCKTAILS
GIN & TONIC

Spicy Geisha

12

Martini Bianco | Gordon’s Gin | Munt | Limoen | Ginger Ale | Spaanse Peper | Gember | Vlierbloesem

Easy Fusion

11

Lychee | Sake | Appelsap | Sinaasappel | Limoen | Munt

Glitter Glory

9

Ginger Ale | Lychee | Vlierbloesem | Munt | Limoen | Spaanse Peper

Apple Nojito

7

Appelsap | Limoen | Munt | Bruiswater

Hermit G&T

12

Hermit Gin | Tonic | Sinaasappel

Bombay Sapphire G&T

12

Bombay Gin | Tonic | Limoen | Munt

The Pink Panther G&T

12

Gordon Gin | Thomas Henry Cherry Blossom Tonic | Roodfruit

The Hulk G&T

12

Hendrick’s Gin | Tonic | Komkommer

Japanese Roku G&T
Roku Gin | Tonic | Sinaasappel | Kaneel | Kruidnagel

12

Bacardi
Captain Morgan White
Captain Morgan Gold
Bacardi 8YRS

6,25
5,75
7,50
7,50

Absolut Vodka
Gordon
Grey Goose
Belvedere
Ciroc
Hendrick’s
Bombay
Hermit

4,95
7,95
8,95
7,95
8,95
8,95
7,95
8,95

Hennessy VS
Henessy XO
Henessy Fine
Remy Martin VSOP
Courvoisier

5,75
18,95
7,50
6,50
6,50

LIKEUREN
BINNEN-\BUITENLANDS

5,95
7,95
18,95
6,25
5,95
5,95
5,95
5,95
6,75
7,95
9,95
9,95
9,95
14,95

SAKE & PRUIMENWIJN

WHISKEY&BOURBON
MOUSSEREND
CHAMPAGNE
RUM
VODKA&GIN
COGNAC

Johhnie Walker Red Label
Johnnie Walker Black Label
Johnnie Walker Blue Label
Talisker 10YRS
Famous Grousse
Jameson
Four Roses
Southern Comfort
Jack Daniels
Chivas Regal 12YRS
Laguvulin 16YRS
Dalwhinnie 15YRS
Highland Park 18YRS
Maccallan Sienna

Frangelico
Limoncello
Drambuie
Sambuca
Bailey’s
Kahlua
Licor 43
Tia Maria
Dom Benedictine
Disaronno Amaretto
Cointreau
Grand Marnier
Grappa del Nonino

5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
6,50
6,50

Campari
Passoa
Malibu
Ketel 1
Vieux
Safari
Campari Bianco
Campari Rosso
Pernod
Don Julio Bianco

4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
5,75
5,75
5,95
6,95

Gekkeikan
Junmai Kimoto
Junmai Kizakura
Junmai Ginjo
Hana Awaka Sparkling
Kijoshu Hanahato
Yamabuki Gold
Umeshu pruimenwijn

4,95

6,50
11,50
13,50
12,50
11,95
17,95
18,95
28,95

