Champagne
Taittinger Champagne Brut Réserve 75cl
Fijne bubbel die meeslepend is, aroma’s van fruit en brioche, levendig en
harmonieus mondgevoel
Taittinger Champagne Rosé Prestige 75cl
Intens boeket met aroma’s van framboos en kers, met een fluweelzachte
textuur en een stevige mousse
Taittinger Champagne Nocturne Sec City Lights 75cl
Rijpe volkrachtige smaak, die tegelijk zeer verfijnd aanvoelt. De geur van
rozijnen en siroop vullen de licht zoete afdronk perfect aan
Taittinger Champagne Comtes de Champagne
Mooie volle houtsmaak en een complex pallet. Neus van citrus en
hazelnoot
Champagne Palmer & Co Brut Réserve
Fris en fruitig in de neus met florale nuances en een hint van hazelnoot
Champagne Palmer & Co Blanc de Blancs
Fris en elegant mondgevoel, met smaken van citrus, peer en ontbijtkoek
Champagne Billecart-Salmon Brut Réserve
In de neus een mooi evenwicht tussen frisse florale en rijpe fruitige
accenten. Vineus fris, en levendig tot aan de laatste slok
Champagne Billecart-Salmon Rosé Brut
Subtiele rood fruitige neus, met een vol elegante smaak en tonen van
aardbei en ster anijs
Ruinart Champagne Blanc de Blancs
Subtiele verfijnde neus, met een intense eerste smaak indruk gevolgd
door een elegante bloemige afdronk
Charles Heidsick Champagne Brut Réserve
Vol smakende droog mondgevoel, met een toets van honing in de aanhef
Louis Roederer Cristal Champagne
Een ware uitbarsting van sinaasappel en witte perzik, met een smaak die
zich voortdurend door ontwikkeld in de mond

Mousserend
Pere Ventura Cava – Primer Brut Réserva
Neus van amandel en citrus, levendige smaak van gerijpt fruit en
sappige appel
Pere Ventura Cava – Tresor Réserva
Neus en smaak van acaciabloemen, frisse appel en citrusfruitgeuren met
lichte tonen van noten
Pere Ventura Cava – Tresor Rosé Réserva
Neus van zwart fruit, en elegant subtiele licht fruitige afdronk met een
subtiele mousse
Bolla Extra Dry Prosecco Valdobbiadene DOCG
Aroma’s van perzik, appel en bloemen. Zachte mousse in de mond met
frisse afdronk
Bolla Prosecco Spumante Extra Dry DOC
Aroma’s van peren, appel en abrikoos. Mooie structuur van frisse en
Zachte zuren
Bolla Rosé Spumante Extra Dry
Aroma’s van aardbeien, framboos en bloemen. De mousse is zacht en de
frisse zuren complimenteren het fruit
Domaine des Baumard Crémant de Loire Rosé Brut
Neus van licht rood fruit, en een verfrissende lichte mousse met smaken
van aardbei, framboos en citrus
Domaine des Baumard Crémant de Loire Carte Turquoise Brut
Aangenaam fris in de neus met delicate aroma’s van citrus en groene
appel
MVSA Cava Brut
Rijk boeket van appel, peer en toast. Zachte nuances van appel, peren en
pruimen
Girasole Frizzante Prosecco
Expressieve en gulle neus met florale tonen en fruitige aroma’s als appels
en citrusvrucht
Euginio Collavini Viticoltori Il Grigio Spumante Friulano Brut
Fijne, aanhoudende mousse met frisse en uitgesproken tonen van appel
en peren
Torre dei Vescovi Prosecco
Fijne mousse en tonen van peer en appel, en een bloemig karakter
Merwida Cuvée Brut
Prachtige aroma’s van citrus en tropisch fruit, met een verfrissend en
zuiver mondgevoel
Steenberg Sparkling Sauvignon Blanc
Stuivende geur met prachtige complexe neus van ananas, lychee, guave,
passievrucht en mango. Mooie frisheid met knapperige zuurtjes
Weingut Dr. Loosen SOBR Sparkling Riesling Alcoholvrij
Smaak van onmisbare riesling en aroma’s van citrus, rode appel en perzik

Frankrijk | Provence
Whispering Angel Château d’Esclans
Fris, elegant en met rood fruit gevuld
Chateau Miraval Marc Perrin Joly & Pitt, Correns
De ondertussen wereldberoemde rosé wordt gemaakt van Cinsault,
Grenache, Syrah en Rolle.
MIP Domaine Sainte Lucie
Een heel licht getinte en verfijnde rosé met geur- en smaaknuances van
rode vruchtjes, perzik en citrusfruit naast tonen van rozenblaadjes
Domaine By Ott Rosé
smaken van mandarijn en een kleine vleugje menthol. Mooie zachtheid
vergezeld door een palet vol citrus tonen. De afdronk is lang en fris.
AIX Rosé
smaak van rood bosfruit, kersen en aardbeien. In de geur delicate tonen
van rijpe mandarijnen, frambozen en bosaardbeien
Heritage de Estandon Rosé
Onmiskenbare rosé uit de Provence. Een sierlijke, delicate geur met de
frisheid van perzik, het vrolijke van frambozen en aardbeien en de pit
van een klein pepertje. Droog, fris en intens.
Frankrijk | Languedoc
Château Capitoul Ôde Rosé
Geweldige aromatische complexiteit van rode bessen en citrus.
De smaak zit boordevol fruitige en kruidige smaken met een minerale
rand die het veel karakter geeft. Zeer aangename frisse afdronk.
Chateau Puech-Haut Gerard Bru, St.Drezery
In de neus aroma’s van kleine rode bessen met een hint van bloemen en
mineralen. Sprankelende, stevige rosé en een fruitige finale
Domaine St. Felix Rosé Cuvée Pierre Martin
Verfrissende, levendige, aromatische (rode vruchtjes en specerijen),
mond vullende roséwijn, rijk, gul en gastronomisch
Les Carrasses Pinot Rosé
Weelderige en aromatische rose. Zwarte kersen, frambozen en pioen.
Een levendige mooie rosé.
Frankrijk | Var
Triennes Rosé Méditerranée
De neus zit boordevol rood fruit en frisheid. Op de tong een en al
zuiverheid en elegantie, fris en licht
Spanje | Valencia
Mundo de Yuntero Tempranillo Rosé Bio
Heerlijke zachte, licht gekruide rosé met veel sap en elegantie.

Amerika | Californië
Whiplash Chardonnay
Volle Chardonnay met smaken van abrikoos, perzik, karamel met een
romige afdronk en een mooie zuurbalans.
Light Horse Chardonnay
Deze Chardonnay is heerlijk vol en romig, maar heeft ook een hele
prettige zuurgraad waardoor deze wijn goed door drinkbaar blijft.
Bernardus Chardonnay
Kruidige, ronde wijn met een lange en krachtige afdronk
Argentinië | Mendoza
Nieto Senetiner Reserva Semillon
In de neus opmerkelijk aromatisch met tonen van perzik, abrikozen,
honing en bananen gecombineerd met aroma’s van vanille en andere
zoete kruiden.
Nieto Senetiner Chardonnay
Laat geoogst voor intense aroma’s die het fruit van de Chardonnay naar
voren brengt. Fruitige neus met appel, ananas en lichte houttonen.
Australië | Zuid-Australië
Wirra Wirra Vineyards Chardonnay Scrubby Rise
Fris, licht en elegant, romig en aromatisch
Chili | San Antoni Valley
Matetic Sauvignon Blanc Corralillo
Medium body, aromatisch met lichte houtrijping.
Matetic Chardonnay Corralillo
Medium/volle body, aromatisch met houtrijping
Duitsland
Weingut Oswald Grauburgunder
Een zeer aangenaam frivool glas wijn. Het rijpe, frivole lichte fruit wordt
afgewisseld met een lichte rokerige toets. Op de afdronk een heel klein
aangenaam restzoetje.
Emil Bauer & Söhne Riesling
Bloemen, exotisch fruit, appel
Villa Wolf Pinot Gris
lichtgele kleur met aroma’s van peer, appel en citrus. Zacht kruidige,
sappige smaak. Aangename frisse zuren in de afdronk.
Villa Wolf Pinot blanc
bleekgele kleur met fruitaroma’s. Zacht, frivool en volle droge smaak.
Aangename frisse zuren in de afdronk

Frankrijk | Bergerac
Chateau Des Eyssards Sauvignon Blanc Sémillon
Citroen, limoen, kruisbessen
Chateau Des Eyssards Prestige Blanc
Exotisch fruit, vanille, cederhout en grapefruit
Frankrijk | Bourgogne
Jean-Philippe Fichet Meursault
Heldere groengele kleur, is fruitig en floraal, goed in evenwicht, vet en
rijk, fris en fluwelig mild met goed geïntegreerde houttonen.
Domaine Marc Morey Bourgogne Blanc
zuiver, fruitig en mineraal in neus en mond. De zachte vanille, boter en
noten nuances van de malolactische gisting en opvoeding op hout
Domaine Marc Morey Puligny-Montrachet Blanc
Zuivere, intense neus, floraal en fruitig, verfijnd en mineraal, met een
hint van boter, vanille en goed geïntegreerde houtnuances.
Domaine Marc Morey Saint-Aubin 1er Cru charmois
Deze wijn bezit subtiel fruit en mooie houtnuances. Loepzuiver met die
karakteristieke mineraliteit en een afdronk om u tegen te zeggen.
Domaine Michel Niellon chassagne-montrachet village Blanc
Helder licht strogeel van kleur. In de neus aroma's van perzik, appel, peer
en verse toast. In de smaakpalet, grapefruit, minaralen en vanille
Jean-Louis Chavy puligny-montrachet les charmes
Harmonieuze wijn met mineraliteit en frisheid, naast finesse en rondeur.
Met tonen van appel en citrus en de smaak van toast en vanille.
Domaine Jaeger-Defaix Rully 1er Cru Mont Palais
Goudgeel van kleur, frisse en fruitige neus van perzik en abrikoos, met
wat vanille en roomboter als herinneringen aan opvoeding op hout. In
de mond rijk, rond en romig van smaak en structuur, gul en fruitig tot de
laatste slok
Merlin Saint- Véran
Groene gouden kleur. Aroma's van witte bloemen . In de mond is deze
wijn soepel en elegant, met een mooie aromatische frisheid.
Merlin Pouilly-fuissé
licht groengouden kleur. Fris en zeer aromatisch, met nuances van witte
perzik en peer. Op de tong fris en zuiver, soepel en fruitig, rond en gul,
met opvallend zuivere mineraliteit in de lange finale.
Château Clos des Quarts Monopole Pouilly-Fuissé
Een aromatische wijn met wit fruit, een vleugje honing en florale tonen.
Een frisse, levendige en volle wijn met een stevig karakter, met tevens
een mooie elegantie en ziltige mineraliteit.
La Chablisienne Les Vénérables Chablis
lichtgeel van kleur met een mooie kristalheldere schittering. In de geur
witte bloemen (orchidee) en een subtiele kruidigheid van het hout. De
wijn is complex en heeft een aantrekkelijke mineraliteit..

Dauvissat Chablis 1er Cru Beauroy
Zeer jonge met veel frisheid, hoog volume fruit in het midden van de mond,
zeer volle finish
Ardhuy Le Trezin Puligny-Montrachet
Complex, Droog, Houtgerijpt, Krachtig, Mineraal, Rond, Vol, Wit fruit
Terres Secrètes Les Préludes Saint-Véran
Gedroogd fruit, hazelnoot en gedroogde bloemen
Frankrijk | Elzas
Heim Pinot Blanc
Opwekkend fris met een aangename afdronk
Heim Pinot gris
Vettig, mooi opgefrist door prettige zuren
Frankrijk | Languedoc
Château Capitoul Rocaille Blanc La Clape
Vanille tonen, mineralen en een licht zuurtje.
Corette Chardonnay
Fris, mediumvol, elegant en zwoel aromatisch, deels met houtopvoeding
Corette Sauvignon Blanc
Fris, licht, elegant en aromatisch
Corette Viognier
Exotisch fruit, lavendel, krachtig, rijk en evenwichtig
Domaine St. Felix Blanc Cuvée Pierre Martin
Fris, licht en elegant, aromatisch
Domaine Félines Jourdan Chardonnay
Fris, elegant, evenwichtig, aromatisch
Domaine Félines Jourdan Chardonnay Roussanne
Droog, licht tot halfvol, rond, sappig en verfrissend
Couveys Les Petits Greniers Chardonnay
Rijpe perziken, meloen en subtiel eikenhout
Domaine de Valensac Grand Chardonnay
Strogeel van kleur. Aroma’s van rijpe perzik en peer. Verfijnde en
harmonieuze afdronk
Domaine Félines Joudan Chardonnay
elegante en frisse aroma’s van witte bloemen, perzik en citrus. Frisse en
volle fruitigheid in de mond.
Domaine Félines Jourdan Amalia Macabeo
aroma’s van grapefruit, meloen, groene appel en ananas. In de smaak tonen
van citroen, appel, meloen en tropisch fruit. Gepaard met een friszure afdronk

Frankrijk | Loire

Fiou Sancerre Blanc
Afkomstig van een bijzonder 'terroir' ontstaat het bijzondere karakter van
een sauvignon blanc. Intens krachtig bouquet van steenfruit met rokerige
aroma's
van kruiden.
Domaine Pabiot Pouilly Fumé Cuvée Plaisir
Een eersteklas Pouilly-Fumé. Met finesse en complexiteit. De wijn heeft
een aromatische geur waarin bloemen en fruit voorop lopen. Direct
herkenbaar Sauvignon Blanc. De smaak is rijp en krachtig, met fijne zuren
en de wijn heeft een mooie aanhoudende lengte.
Domaine Treuillet Pouilly-Fume
Fris en droog, met aroma’s van witte bloemen, frisse vruchten en groene
kruiden, ondersteund door een verfijnde mineraliteit
Domaine A. Cailbourdin Pouilly-Fume Cuvée de Boisfleury
Droog en fris
Frankrijk | Pays D’Oc
Sainte Magdelaine Chardonnay
Acaciabloesem, exotisch fruit en wit fruit
Sainte Magdelaine Sauvignon Blanc
Buxus, citrusvruchten (grapefruit) en exotisch fruit
Frankrijk | Rhône
Domaine de Montine Grignan-les-Adhémar Gourmandises
Fris, licht, elegant en aromatisch
Domaine de Montine Viognier Grignan-les-Adhémar
Fris, rond, elegant, aromatisch, deels met houtopvoeding
Famille Perrin Luberon Blanc
Strogele kleur, aroma’s van citrus, peer en venkel. Tonen van citroen en
een vleug vanille. Verfrissende afdronk met mooie zuren
Frankrijk | Sud-Ouest
Domaine de la Tenareze Cotes de Gascogne Colomblanc
Droog, licht, fruitig, aromatisch en stuivend
Frankrijk | Touraine
Domaine Ricard Sauvignon Touraine le Petiot
Droog, medium vol druiven en licht kruidig

Italië | Abruzzo

Poggio Dragone Bianco Colline Pescaresi
Strogele kleur met zuivere aroma’s van citrus en peer. Tonen van
grapefruit en appel. Afdronk met frisse zuren
Italië | Alto Adige
Peter Zemmer Pinot Grigio
Gemiddelde zuren, delicaat, kruidig en gemiddelde body samen met lange
afdronk.
Alois Lageder Riff Pinot Grigio
Strogele kleur met in de neus fruitige tonen van appel en perzik. Zuivere
en elegante smaak
Alois Lageder Alto Adige Pinot Grigio
Uitgesproken aroma’s van bloemen en specerijen. Rijk van smaak met
een lichte rook ondertoon.

Italië | Piemonte
La Scolca Valentino Gavi
Citrus, appel, witte bloemen
La Scolca Gavi Black Label
Delicaat, droog, goed gevormd, rijk aan body, met een lange afdronk
La Scolca Gavi dei Gavi d’Antan
Zeer typische, lichte minerale hints die vervagen tot vuursteen; walnoot
en geroosterde amandel in de afdronk
Italië | Romagna / Rubico
Cevico Aurosia Pinot Grigio
Lichte strogele kleur. Aroma’s van limoen, peer en meloen. Friszure
afdronk
Cevico E'Got Trebbiano Chardonnay
Heldere strogele kleur. Aroma’s van perzik en meloen. Tonen van appel
en tropisch fruit in de afdronk
Italië | Sicilië
Tavernello Trebbiano Chardonnay Bio
Gemiddelde zuren, body en afdronk
Rapitala Fleur Viognier
Citrus, perzik, bloemen
Italië | Veneto

Torre dei Vescovi Pinot Grigio
Fruitig, elegant met een mooie uitgebalanceerde zuurgraad
Torre dei Vescovi Chardonnay
Vol, flatterend met een romige, levendige textuur
Torre dei Vescovi Soave
Appel, citroen, minerale tonen
Torre dei Vescovi Sauvignon Blanc
Fris, vol en fruitig met citrus en kruisbessen
Bolla 883 Pinot Grigio
Prachtige balans in fruit en frisheid met een aantrekkelijke, lange afdronk
Bolla 883 Tufaie Soave Classico
Citrus, meloen, grapefruit, vleugje kruiden en honing. Smaakvol, medium
body, mooi in
balans
Indesio Pinot Grigio
Lichte strogele kleur. Citrus, tropisch fruit en meloen
Bolla Soave Classico Rètro
Mild, zachtgeel fruit, licht amandelig en prettige opfriszuren
Cantina Gorgo Custoza
Lichte strogele kleur. Zachte en delicate aroma’s. Fris sappig in de mond.
Azienda Agricola Pieropan Soave Classico
Fonkelende strogele kleur. Aroma’s van bloesem en marsepein. Rijke en
complexe fruittonen
Riondo Pinot Grigio
Een droge, zachte structuur en verfrissende smaak
Nederland | Groesbeek
Colonjes Knapse Witte
Fris en zuiver, met een mooi spel tussen elegantie en complexiteit
Nieuw-Zeeland | Marlborough
Rapaura Springs Sauvignon Blanc
Aromatisch, droog, fris, fruitig, groen en grassig. Strak, tropisch fruit, wit
fruit
Cloudy Bay Sauvignon Blanc
Aromatisch, citrusfruit, perzik en passievrucht. Zeer verfijnde smaak met
mooie frisheid
Pounamu Sauvignon Blanc
Lichte strogele kleur. Aroma’s van grapfruit, passievrucht en groene
kruiden. Tonen van kruisbessen en mango in de mond.

Portugal | Vinho Verde
Portal da Calcada
Lichte citroengele kleur. Lichte sprankeling. Met aroma’s van citrus, appel
en florale geuren. Friszure intense smaak.
Spanje | Rías Baixas
Piedra del Mar Albariño
Medium body, aromatisch
Bodegas Terras Gauda Abadia de San Campio Alberiño
Medium body, aromatisch
Telmo Rodriquez Gaba do Xil Godello
Gedroogd fruit, licht kruidige toon met een vleugje honing en een vol en
rond mondgevoel
EIVI “the embraced wine” Alberińo
Aromatisch, complex, fruitig, krachtig, rond, wit fruit
Bodegas Terras Gauda O Rosal Blanco
Groengele kleur. Met aroma’s van druif, perzik en witte bloemen. Klassiek
in de mond met een fruitig stramien.
Spanje | Rioja
Don Jacobo Ecologico Tempranillo Blanco
Citrus, groene appel, tropisch fruit
Spanje | Rueda
Belondrade Y Lurton Verdejo
Droog, houtgerijpt, complex.
Javier Sanz Nanclares Verdejo
Fris, fruitig, tropisch fruit
Bodegas Naia Verdejo
Aromatisch, droog, fris, fruitig, groen & grassig. Houtgerijpt, strak, wit
fruit
Bodegas Naia Naiades
Evenwichtig, licht en zalvend in de mond
Avelino Vegas Esperanza Verdejo Viura
Licht van kleur, koel en fris in de neus, met florale aroma’s en hints van
fruit.
Spanje | Somontano
Enate Chardonnay 234
Aromatisch, appel, perzik, wilde venkel en exotische vruchten.
Enate Chardonnay Fermentado en Baricca
Volle, intense beleving, complex met houtrijping

Spanje | Valdepeñas
Viejo Marchante Verdejo
Levendig aromatisch met tonen van citrus, appel en peer. Evenwichtig in
de mond met een fruitige finale
Zuid-Afrika | Constantia
Steenberg Sauvignon Blanc
Fris, licht en elegant
Steenberg Sauvignon Blanc The Black Swan
Droog, fris en fruitig.
Zuid-Afrika | Western Cape
Bellow’s Rock Sauvignon Blanc
Medium body, aromatisch met houtrijping
The Wolftrap White
Bijzondere witte kwaliteitswijn uit Zuid-Afrika met complex fruit en een
levendige
frisheid
Bellow's Rock Chenin Blanc
Droog, zeer geconcentreerd en fruitig.
Bellow's Rock Chardonnay
Medium body, aromatisch met houtrijping

Amerika | Californië
Noble Vines 337 Cabernet Sauvignon
De smaak is lekker stevig. Mooi rijpe tannines, wat kruidigheid, met in
de finale zwarte bessen, bramen en witte peper. Heerlijk stevig en
krachtig, rijp en zwoel
Whiplash Zinfandel
Levendige geuren van rijp fruit zoals zwarte kersen, pruimen en
bosbessen. Rijp fruit met milde hints van geroosterd eiken en laurier.
Gnarly Head Petite Sirah
In de mond, vlezig, sappig, fluweelzacht, dicht fruit, fijn kruidig,
balsamico-hints, complexe, gespierde elegantie en een lange afdronk
Light Horse Pinot Noir
Geuren van zoethout, licht gerookt hout en kersen. Goede zuurgraad
voor een fijne doordrinkbaarheid. Lichte karamelsmaak van het rijpen
op Frans eiken vaten.

Argentinië | Mendoza
Fran Malbec
Diep rode elegante wijn. Aroma’s van bessen, vanille en kruiden.
Medium intensiteit en zachte tannine’s.
Nieto Senetiner Malbec
Tonen van klein rood fruit, pruimen en vijgen vermengen zich met het
vanille- en tabaksaroma dat het resultaat is van de rijping op Frans
eiken
Don Nicanor Malbec
Dieppaarse kleur met aroma’s van rijp rood fruit en geroosterde
koffiebonen. Weelderig, vol, krachtig en complex.
Luigi Bosca Pinot Noir Reserva
Intense en evenwichtige aroma's, met zwart fruit en kruidige tonen. Het
is voluptueus en warm in de mond, met een gerookte afdronk en
Malbec Reserva Bodegas Norton
Volle smaak, geconcentreerd in fruit én je proeft de intense smaak van
de opvoeding op houten vaten.
Privada Bodegas Norton
Complexe aroma’s van onder meer rijpe zwarte en blauwe bessen,
kersen, koffie en tabak. De smaak is rond, krachtig, vol, geconcentreerd,
vlezig met mooi gebalanceerde tonen
Cadus Criolla
Aroma’s van frambozen en aardbeien. Een knapperige zuurgraad met
een mooie afdronk.

Australië | Zuid-Australië
D'Arenberg The Footbolt Shiraz
Een neus vol met rood- en zwart fruit zoals frambozen en bosbessen,
maar ook kaneel en exotische kruiden. Rijke smaak vol donker rijp fruit,
maar ook leer met een lange volle afdronk.
Wirra Wirra VineyardsScrubby Rise Shiraz
Medium vol/body, aromatisch met houtrijping
Wirra Wirra Vineyards Church Block
Medium vol/body, aromatisch met houtrijping
Chili | San Antonio Valley
Matetic Vinyards Corralillo Syrah
Aroma’s van donkerrood fruit van bessen, cassis en kersen. De smaak is
intens, maar sappig waarin de neus zich spiegelt. Een wijn met rijpe
tannine.

Duitsland | Rheinland-Pfalz / Aar
Emil Bauer Spätburgunder Trocken
Aroma’s van rood fruit, van aardbeien tot kersen en van bramen tot
zwarte bessen
Emil Bauer Merlot “Makes you forget”
Aroma van rijpe kersen en rode bessen, met een zachte tannine in de
afdronk
Villa wolf Pinot Noir
Zuivere geur van rijpe zwarte kersen en blauwe bessen, haast zwoel en
een heel licht kruidige rokerigheid van de vatrijping
Frankrijk |Beaujolais
Château Fuissé Juliénas
Medium vol, rijp, puur en elegant
Les Betrand Fleurie Coup d’Folie
Zacht verleidelijk, fruitig
Frankrijk | Bergerac
Château des Eyssards Bergerac Rouge
Zwart fruit, bessen en kruiden
Frankrijk | Bordeaux
Château Monbrison Margaux
Deze wijn heeft een intense, kersenrode kleur en een neus van rijp,
donker fruit, verweven met elegante tonen van houtlagering zoals
cederhout en vanille
Château Haut Medoc de Giscours
Robijnrood in het glas. Tonen van vanille, kersen, bramen en cassis. Een
volle en kruidige wijn met elegantie.
Les Grandes Cèdres Château Sipian Haut Medoc
Elegante, warme, paars-zwarte kleur. Volle médoc met mooie tonen van
hout, cassis, laurier
Château Grand Village Bordeaux Supérieur
In de neus aroma’s van zwarte bessen en pruimen, een hint van
geroosterde paprika, jeneverbes en laurier. In de smaak rijp zwart fruit
en gedroogde kruiden
Château Pedesclaux Pauillac
Strakke en gepolijste wijn, aroma's van sigarenkistje, anijs, cassis, ceder
en boysenbes
Château la Menotte Lalande de Pomerol
In de mond sappig fruit kenmerkt de aanzet, accenten van rood en zwart
fruit zorgen voor een zachte textuur

Frankrijk | Bourgogne
Chassagne Montrachet 1er Cru Rouge
In de mond wordt de hebzuchtige concentratie van pittige zwarte kersen
getint met een lichte rook en vlezige aroma's
Bouchard Père & Fils Bourgogne Pinot Noir
Bessen en frisse rode wijnen zijn lichte of medium-bodied wijnen
doordrenkt met de smaken en zuurgraad van verse bessen
Frankrijk | Languedoc
Château Capitoul Rocaille Rouge La Clape
Mooie harmonie van zwart fruit en kruiden. Frisse, levendige smaak met
een elegante en complexe structuur.
Domaine St. Felix Rouge Cuvée Pierre Martin
Medium vol, aromatisch
Maison Centaurée Pinot Noir
Verse smaak van kersen gepaard met de kenmerken van vanille,
naarmate de smaak zich ontwikkelt komt de smaak van kruidige kruiden
naar boven
Maison Sichel Bordeaux
Rijk bouquet van zwarte bramen, kersen en hints van eiken. Evenwichtig
in de smaak met een elegante afdronk
Corette Merlot
Geuren van cassis en bramen, gecombineerd met aroma’s van kaneel en
tijm
Corette Pinot Noir
Aroma’s van rood fruit en specerijen. Een ronde en frisse fruitige wijn
met een elegant en toegankelijk karakter.
Corette Cabernet Sauvignon
Geuren van bosvruchten en specerijen. Karakteristiek is de lichte toon
van groene pepers. Subtiele houttonen maken de smaak af
Corette Syrah
Geuren van donker fruit zoals bramen en pruimen. Met kruidige
accenten van kaneel
Frankrijk | Procence
Château Miraval Rouge
Elegante wijn met een heerlijke rood en zwart fruitsmaak.
Frankrijk | Rhône
Cave de Tain Crozes Hermitage Rouge Gr. Classique
Intense robijnrode kleur met paarse tinten. Aroma’s van zowel rood als
zwart fruit. Mooi in balans met fraaie zuren.
Domaine Brusset Côtes du Rhône
Aroma’s van bosaardbeien, kersen, zoethout, tabak en garrigue. In het
smaakpalet tonen van gekonfijt klein rood fruit en lavendel

Italië | abruzzo
iLauri - Bajo Montepulciano d'Abruzzo
De intense geur van rood fruit, zoals zwarte kersen en bramen, wordt
vergezeld door zachte kruidige houttonen. De smaak is mond vullend en
haast fluweelzacht
Italië | Lombardije
Nino Negri Sfursat Carlo Negri Valtellina DOC
Diep granaatrood. Droge, elegante harmonieuze smaak van zoethout en
geroosterde hazelnoten met een aanhoudende afdronk.
Nino Nergri Grumello Valtelina superior
Verfijnde aroma’s van kaneel, kruidnagel en pruimen. Elegant in de
mond met smaken van jam en fruit en een zachte afdronk.
Italië | Piemonte
Borgogno “No Name” D.O.C
Aroma’s van gedroogd fruit, vanille en specerijen. Verfijnde tannine en
een aanhoudende afdronk
Borgogno Langhe Nebbiolo D.O.C
Aroma’s met bloemige en fruitige hints van rood fruit, bessen en
kruidige tonen. In de mond is de wijn evenwichtig, elegant en
aanhoudend, licht tannine
Costa di Bussia Barbera d'Alba Vigna Campo
De wijn heeft een diepe robijnrode kleur en smaakt naar rood fruit zoals
kersen, bosbessen en wilde bessen.
Borgogno Barbera d’Alba D.O.C
Aroma’s van rijp fruit, pruimen en kersen met een ondertoon van koffie
en cacao. In de mond een mooi romig mondgevoel met smaken van
bramen, tabak, kersen en zachte tannines
Borgogno Cesare 04 98 96 82
Kruidige aroma's zoals cacao, munt, zwarte kersen, bramen en leer,
versterkt door prachtige accenten van gedroogde bloemen, kruiden en
zwarte peper
Borgogno Barolo D.O.C.G Riserva 2003 / 2005
Een rijpe smaak van fruit gevolgd door de kenmerken van rozen, door
de rijping in het vat krijgt het ook een smaak van eikenhout
Cossetti Barbera d'Asti Gelsomora
Aroma’s van kersen en blauwe pruimen. In het smaakpalet tonen van
rijp klein roodzwart fruit en wilde gedroogde kruiden
Pico Maccario Lavignone Barbera d'Asti
In de geur bakken vol rijp rood fruit, zoals kersen, pruimen en rode
bessen. Verleidelijk, complex, soepel en aangevuld met wat kruidigheid.

Italië | Puglia
Collezione di Famiglia Corvina Verona IGP
Helder diep rood van kleur. Een aromatische neus van rood fruit en
specerijen. De wijn is zijdezacht, vol en harmonieus met een lange
afdronk.
Collezione di Famiglia Valpolicella Ripasso Sup.
Volle en krachtige wijn met in de smaak veel rood fruit zoals kersen en
pruimen en een hint van nootmuskaat en balsamico.
Pasqua Sangiovese
Soepel en vriendelijk met het frisfruitige van rode bes en het zwoele van
rijpe kers. Subtiele bloemige tonen in de milde afdronk
Masseria Li Veli Contrade Negroamaro
Geur van zeer rijpe bramen, gedroogde pruimen en bosbessen. In het
smaakpalet tonen van vijgen, cacao en tijm, die gepaard gaan met een
zwoele afdronk
Masseria Li Veli Primonero Negroamaro Salento
In de neus bloemengeuren, die zich vermengen met zwoele, rijke geuren
van rijp donkerrood fruit. In de mond een mooie smaak van zacht en
haast zoetig rijp rood fruit
Masseria Li Veli Orion Primitivo
In de neus elegante, balsemieke tonen, met rijke geuren van rijp
donkerrood fruit, kersen, pruimen en lichte vleugjes kaneel en
nootmuskaat. In de mond overheerst een warm, zeer aangenaam gevoel
Masseria Li Veli Susumaniello
De geur trakteert op verfijnd rood fruit als framboos, zure kersen en
zwarte bessen, afgewisseld door dropjes, rabarber en leer
Masseria Li Veli Pezzo Morgana Riserva
aroma’s van rode en zwarte bessen, chocolade, drop en laurier, met een
omsluitende fijne frisheid
Italië | Romagna
Cevico - É Gòt Merlot Sangiovese Rubico
Aroma’s van rijpe kersen en bessen en een lichte hint van kruiden. In het
smaakpalet tonen van sappige bessen en pruimen
Italië | Sicilia
Arbos Nero d’Avola - Merlot
Een intens bouquet van kersen en bessen. Deze ontvouwen zich verder
in de rijke, fluwelen smaak met zachte tannines

Italië | Toscane
Tenuta di Biserno Pino di Biserno
In de neus geurt hij intens naar rijp rood fruit en kruidige nuances. In de
mond presenteert deze geconcentreerde terroirwijn zich vol, met rijpe,
ronde tannines
Tenuta di Biserno Lodovico
Aroma’s van mediterrane kruiden en bloemen zijn te ontdekken, met de
geuren van donkere chocolade, zoethout, zwarte kersen en specerijen
Tenuta di Biserno Campo di Sasso
Frisse geur van kersen, dichte, pittige smaak van goede structuur en
lengte. De tannines zijn sterk, maar zeker niet agressief
Melini Brunello di Montalcino
Dieprode kleur. Pruimenjam, tabak en een nuance van zouthout. Volle
harmonieuze smaak in de mond.
Melini Granaio Chianti Classico D.O.C.G
De smaak is beslist, franc en aangenaam maar ook zacht met een netto
aroma van jam en amandel
Italië | Veneto
Torre dei Vescovi Merlot
Harmonieus, zacht, vol en vol met tonen van groene peper
Torre dei Vescovi Pinot Nero
Knisperend rood fruit, soepele tannines en lekker licht qua alcohol
Bolla 883 Bardolino Classico D.O.C.
Aroma’s van zwarte kersen en bessen. De smaak is zeer zacht en
heeft veel fruit zoals kers, bes en bramen. Hierdoor is de afdronk zacht
en verfijnd
Bolla 883 Valpolicella Classico Doc
Uitgesproken geur van zwart fruit. Droge smaak, harmonieus met in de
afdronk wilde bessen
Bolla 883 Le Poiane Valpolicella Classico Riserva
Complex maar erg verfijnd met tinten van zwart fruit en verfijnde
specerijen en lichte houttonen
Bolla 883 Amarone Valpolicella Classico Riserva
Aroma’s van zwarte rijpe kersen, jam, rijpe peer, vanille, drop en
cederhout. Mooie volle body, krachtig, warm en zuivere tonen van cacao
en specerijen.
Bolla Recioto della Valpolicella Classico D.O.C.
Aroma’s van amarena kersen, zoete specerijen, viooltjes en cassis. De
smaak is zoet, geconcentreerd, veel jam en fruit en kruiden zoals kaneel
Bolla “La Poiane” Amarone della Valpolicella
Zeer elegant, met een mooie nasmaak van geroosterde amandelen;
krachtig en intens, een echte klassieker

Spanje | Rioja
Pago de la Sonsierra Reserva 2012
Volle, zachte rioja. Mooie tonen van vanille en rood fruit. Zeer
evenwichtige wijn.
Covila II Rioja Réserva D.O.C
In de smaak proef je een mond vullende, warme en diepe wijn, die een
rokerige smaak heeft en rijpe tannines
Don Jacobo Crianza
Je proeft een warme en zachte smaak die overgaat in de afdronk met
tonen van eikenhout
Obalo Rioja Reserva D.O.Ca
Violet van kleur. Aroma’s van bramen, kersen, donkere chocolade,
specerijen en tabak. Zet vol en krachtig in met verfijnde tannine. De
afdronk is lang en complex.
Spanje | Somontano
Enate Tempranillo Joven
Zeer aromatisch, met nuances van rood fruit, karamel en drop. Fris en
levendig in aanzet, rond en zacht op de tong, mond vullend, warm en
fruitig
Enate Cabernet Sauvignon Merlot
Aroma’s van zwarte bessen en bramen, lichte florale tonen, aromatische
kruiden, hints van rode paprika en vanille. In de mond vol van structuur
Enate Crianza Tempranillo Cabernet
Aroma’s met rijke gerookte tonen en specerijen. In de mond is de wijn
vol van structuur, goed in evenwicht dankzij de rijpe tannines en het
frisse zuur
Spanje | Tierra del Vino de Zamora
Dehesa la Granja, Alejandro Fernández
Deze Tempranillo heeft een volle, zachte smaak. In de mond sappig en
rijk met een robuuste, maar zachte invloed van 24 maanden eikenhout
Spanje | Toro
Telmo Rodriguez Dehesa Gago DO Toro
Intens aroma’s van zwart fruit, chocolade, viooltjes, en zoethout en heeft
een verleidelijke boeket met een zekere kruidigheid, licht animaal en
aards
Telmo Rodriguez Gazur Ribera del Duero
In de geur zwarte kers, bramen en zwarte bes en licht kruidig. In de
mond een zachte aanzet met prachtig fruit, de geur van rode aarde
Parada de Atauta

Spanje | Valdepeñas
Tres Picos
Volle, complexe wijn. Aroma’s van rijp rood en zwart fruit, mineralen,
kruiden, een vleugje vanille en wat ‘aardse tonen’.
Viejo Marchante Gernacha
Aroma’s van donkerrood fruit, met hints van drop en gedroogde
kruiden. Vol van smaak met een zachte fruitstructuur, rond en elegant
met een soepele finale
Zuid-Afrika | Breedekloof
Merwida Cabernet Sauvignon
In zijn geur en smaakrijke tonen van bosfruit met een vleugje koffie,
kruiden en truffels. De wijn heeft zachte tannines en mooie verfijnde
vanille tonen
M'hudi Barrel Pinotage
Deze Pinotage van de Rangaka's heeft een fijne geur van zwarte bessen,
een sigarenkistje, vanille en zoete specerijen. Soepel in de aanzet. Je
proeft rijpe pruimen, zwarte bessen op sap en zoete drop.
Merwida Barbera
Prachtige geur van bosbessen, bramen en een vleugje koffie. Soepel en
krachtig van smaak met tonen van rood fruit, koffie en kruiden
Zuid-Afrika | Coastal Region
Bellow's Rock Shiraz
Aroma’s van rijpe pruimen en specerijen. Een mond vol pruimen en
zoete, rode bessen in de smaak. Vol body door opvoeding van een jaar
op gebruikt Amerikaans eiken
Zuid-Afrika | Franschhoek
Boekenhoutskloof Syrah
Soepel, met mooie zuren en mond vullende, verfijnde tannines. En met
een immens lange, fruitige afdronk
Zuid-Afrika | Westkaap
Papenkuils Shiraz Malbec Petit Verdot
Rijke aroma’s van bramen en pruimen met hints van gedroogde kruiden.
The Wolftrap Red
Aroma’s van rijpe pruimen, bosbessen, subtiel specerijen en wat
viooltjes. Sappig, levendig en met mooie zijdezachte tannines
The Chocolate Block
Aards, donker fruit, droog, houtgerijpt, krachtig, kruidig, tannines, vol

