- Wijnkaart Wijn van de maand:
Di Giovanna, Vurria Grillo 2016 (wit)
Druiven: 100% Grillo
€ 5,- per glas | € 26,45 per fles
Groen-gele kleur met aroma's die een Grillo-liefhebber blij maken. Grapefruit, citroen en
witte bloemen, met een klein bittertje in de afdronk dat aan amandel doet denken. Erg
mooi voor de aankomende lente!
Di Giovanna, Gerbino Rosso (rood)
Druiven: 35% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 15% Nero d’Avola & 15% Syrah
€ 5,- per glas | € 26,45 per fles
Lichter dan het zware werk uit Sicilië maar oh zo smakelijk. Veel zwart fruit, maar ook
zwarte peper, hints van houtgebruik en vanille. Lange finale. Vol, fruitig en kruidig, deze
wijn is breed inzetbaar.

Mousserend:
Le Favole, Prosecco DOC N.V.
Druiven: 100% Glera
€ 5,30 per glas | € 25,30 per fles
Fruitig met hints van perzik, rijpe appel, en lentebloesem in de neus. Verfijnde en zachte
mousse in de mond en het zomerfruit komt ook hier terug. Zachte en ronde prosecco met
een klein bittertje in de finale.
Cava “Roxanne” Brut Nature Reserva
Druiven: Chardonnay & Macabeo
€ 5,90 per glas | € 28,80 per fles
Strak droog met erg mooi het verfrissende zuur aan de zijkant van de wangen. De mousse
is verfijnd en houdt door de hele mond aan. Ook in de smaak aroma’s van citrus, groene
appeltjes en tropisch fruit en achterin een klein beetje abrikoos. In de smaak weinig tonen
van de autolyse. Typisch gronderige smaak die zo kenmerkend is voor Cava’s.

Champagne Dom Caudron, Vieilles Vignes Brut N.V.
Druiven: 100% Pinot Meunier
€ 8,50 per glas | € 47,50 per fles
Schitterende Champagne voor een hele scherpe prijs. Zacht en verleidelijk met een fijne
mousse en veel fruit. De gisttonen van de 2e vergisting op fles komen heel mooi naar
voren in de smaak en met zijn lange afdronk perfect als aperitief maar ook als begeleider
van schelp- en schaaldieren. Ook witvissen zullen mooi combineren.

Wit:
Domaine des Deux Ruisseaux, Chardonnay 2015 (huiswijn)
Druiven: 100% Chardonnay
€ 4,40 per glas | € 22,95 per fles
Fruitige neus met hints van meloen, perzik en gele appeltjes. Zachte en fruitige smaak
waarbij het rijpe fruit terugkomt. De zuren van de wijn zijn mooi ingetogen. Drinkt
gemakkelijk weg. Goed te combineren met lichte gerechten zoals kip of vis.
Château le Thou, Collection Blanc 2004 (winter huiswijn)
Druiven: 50% Rousanne, 40% Marsanne, 7% Chardonnay & 3% Viognier
€ 4,40 per glas | € 22,95 per fles
Winterse versie van onze normale huiswijn. Rijp en tropisch fruit, afgewisseld met
nuances van verse kruiden en honing. Hints van noten. Heerlijk als aperitief, maar ook
zeer smaakvol bij romige en kruidige visgerechten.
Domaine des Deux Ruisseaux, Eden Blanc 2014 (halfzoet)
Druiven: 100% Chardonnay
€ 4,40 per glas | € 22,95 per fles
Fruitige neus met aroma’s van perzik, banaan en kleine hints van toast. Zacht mondgevoel
met zoete smaken van banaan, lychee en steenvruchten. Heerlijk frisse wijn om te
combineren met fruitdesserts, blauwe kaas of als aperitief.
Bodega Yuntero, Epilogo Blanco 2015
Druiven: 90% Sauvignon Blanc, 10% Moscatel
€ 5,- per glas | € 26,45 per fles
Verfrissend en fruitig tegelijk. De mooie zuren van de Sauvignon en het kleine zoetje van
de Moscatel zorgen voor een toegankelijke wijn met hints van citrus, perzik en rijpe appel.
Combineren met witvis, parelhoen en salades.

Weingut Lehner, Grüner Veltliner Weinviertel DAC 2016
Druiven: 100% Grüner Veltliner
Extra: Geselecteerd door Perswijn als beste Grüner Veltliner van het Weinviertel.
€ 5,90 per glas | € 28,80 per fles
Lukas Lehner mag zich sinds eind vorig jaar Jung Winzer des Jahres van heel Oostenrijk
noemen en dat hij zeer goede wijnen maakt proef je direct terug in deze perfecte Grüner
Veltliner. Mooie zuren, veel fruit zoals peer, meloen en wat citrus. Heerlijk pepertje in de
afdronk en een perfecte mineraliteit. Naast de Verdejo de aspergewijn bij uitstek.
Quinta da Cassa, Douro Branco Reserva DOC 2016
Druiven: Códega do Larinho, Rabigato, Gouveio
Extra: Barrel fermented op hydro-barrique (barrique gebogen in water i.p.v. vuur)
€ 28,50 per fles
Volle smaak met een boterachtige haast romige sensatie in de mond. Volle body met hints
van boter, citrus, rijpe perzik, peer, meloen en banaan. Stevige vanilletoets en een zachte,
complexe en lange afdronk. Onbekende druiven voor menigeen en dus bijna per definitie
een spannende wijn en dat wordt ook volledig waargemaakt. Combineren met zalm,
gevogelte, parelhoen en zachte, romige kazen.
Domaine Thierry Drouin, Mâcon-Bussières 2014
Druiven: 100% Chardonnay
Extra: 8 maanden gegist op grote eikenhouten barrique (500ltr.)
€ 35,30 per fles
Jonge, maar complexe witte Bourgogne met smaken van peer en ananas. Ook florale
aroma’s van witte bloemen en tonen van vanille door de vergisting op grote eikenhouten
barriques. Enorm verfrissend door de fijne zuren met een klein beetje citrus in de afdronk,
wat de wijn erg interessant maakt. Heerlijk bij gerechten met witvis of zeevruchten.
Domaine Thierry Drouin, Pouilly-Fuissé “Métertières” 2014
Druiven: 100% Chardonnay
Extra: 10 maanden gegist op eikenhouten barrique (1/4 nieuw)
€ 47,- per fles
Stuivende aroma's van abrikoos en citrusvruchten. Subtiele tonen van vanille en boter
door het gebruik van eikenhouten barriques en de opvoeding op de lies.
Complexe citrussmaken en duidelijke smaken van abrikoos en perzik. Tonen van boter en
vanille. Zeer lange, complexe afdronk met een duidelijke mineraliteit. Zeer goed te
combineren met bijvoorbeeld een visgerecht met beurre blanc of visterrine.

Rosé:
Weingut Lehner, Rosé de Noir 2016
Druiven: 70% Zweigelt, 30% Sankt Laurent
€ 4,40 per glas | € 22,95 per fles
Ideale zomerwijn. Heerlijk fruitig met kersen, bessen, aardbeien en wat frambozen in de
geur. Volle maar zachte smaak met wederom veel fruit en de wijn blijft lang hangen.
Afdronk is langer dan gemiddeld voor een rosé en daarom is deze wijn prima te
combineren met verschillende gerechten.

Rood:
Château Le Thou, Collection Rouge 2014 (huiswijn)
Druiven: Grenache, Syrah, Carignan
€ 4,40 per glas | € 22,95 per fles
Kersen, bessen, bosvruchten en kruidigheid in de neus. Soepel en fruitig in de smaak met
een verleidelijk aroma van overrijpe bramen en verse kruiden. Volle maar zachte afdronk.
Goed te combineren met kalf, rund en harde kazen.
Bodega Yuntero, Epilogo Roble 2015
Druiven: Tempranillo, Merlot
€ 5,- per glas | € 26,45 per fles
Krachtig en fruitig met een mooie vanilletoets van de opvoeding op nieuwe barriques.
Zeer verleidelijke neus met rijpe kersen en een krachtige smaak maken dit de ideale BBQwijn. Ideaal bij rood vlees en krachtige gerechten.
Domaine de Bérane, Les Blaques 2007 (Biologisch)
Druiven: Grenache, Syrah
€ 30,- per fles
Rijp rood en zwart fruit zoals bosvruchten en bessen. Ook zwarte peper en kruiden (tijm,
rozemarijn) en een lichte animale toets. Verder iets rokerigs en vlezigs gecombineerd met
een aardse ondertoon. Rijke warme geur die dit deel van de Rhône zo kenmerkt. Volle
aanzet met veel bosvruchten en bramen direct opgevolgd door de aardse tonen, het
rokerige en weer zwarte peper met wat tijm. Zeer goede balans en een lange afdronk.

Quinta da Cassa, Douro Tinto Reserva DOC 2015
Druiven: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz
Extra: 18 maanden houtopvoeding op 2de en 3de jaars Amerikaans eiken
€ 28,50 per fles
Verleidelijke geur met een combinatie van fruit, kruiden en aroma’s van de houtlagering.
Rijpe bessen, bramen en bosvruchten in combinatie met vanille en kokostonen. Bijna
zwoele impressie en hints van lavendel en rozenolie. Volle en krachtige smaak met veel
fruit en goede tanninestructuur. Stevig maar rijp. Vanille, boter, bessen, bramen, lichte
toast en verse kruiden.
Domaine Thierry Drouin, Mâcon-Rouge (Les Bruyères) 2014
Druiven: 100% Gamay
Extra: 8 maanden gegist op eikenhouten barriques.
€ 35,30 per fles
Zeer expressieve aroma’s van rood fruit, gedroogde kruiden en florale tonen. Veel sap,
met naast het rode fruit smaken van peper en hints van drop. Een jonge, maar complexe
wijn met een prachtige fruitexpressie. Goed te combineren met eend of ander gevogelte.

Dessertwijn & Port:
Weingut Lehner, Beerenauslese 2011
Druiven: 100% Welschriesling
€ 6,50 per glas | € 29,50 per fles
Volle maar verkwikkende smaken van gestoofde steenvruchten en citrus. Door een
redelijk laag alcoholpromillage en een zeer nette zuurgraad blijft deze Beerenauslese een
volle, doch verfrissende dessertwijn. Goed te combineren met fruitdesserts of rijpere
kazen.
Castello d’Alba, Porto White
Druiven: Tinta Roriz, Touriga Nacional, en Souzão van oude stokken.
€ 4,70 per glas
Sterk expressieve witte port van Castello d'Alba. Heerlijke gedroogde abrikozen en
amandel. Ondanks zijn expressieve smaak nog steeds fris en zeer interessant door
aanwezigheid van tonen van citroenschil. Aangenaam bittertje.
Castello d’Alba, Porto Ruby
Druiven: Tinta Roriz, Touriga Nacional, en Souzão van oude stokken.
€ 4,70 per glas
Intense aroma’s van gestoofd rood fruit zoals pruimen, kersen, bosbessen en een beetje
cassis. Jong en levendig, ook een beetje kruidigheid. Mooi in balans en een flink lange
afdronk.

Castello d’Alba, Porto Tawny
Druiven: Tinta Roriz, Touriga Nacional, en Souzão van oude stokken.
€ 4,70 per glas
Heerlijke Tawny, vol en complex door hogere leeftijd van de wijn dan andere “basistawny’s” (7 jaar). Heel mooi in balans! Gedroogde vijgen, vanille en hazelnoot komen op
verschillende momenten in de mond aan bod. Heerlijk lange finale.

