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Bolla Prosecco Spumante DOC  5.50  28.50 
Italië - Veneto 
Plezierige, frisse Prosecco met een levendige mousse en smaken  
van wit fruit en peer. 
Pleasant, refreshing Prosecco with a lively mousse and flavors 
of white fruit and pear. 

Champagne de Castellane Brut   23.50 
Frankrijk - Champagne (0,375 L) 
Mooie elegante frisse champagne.  
Een verfijnde smaak van zacht fruit en vanille. 
Beautiful, elegant, fresh champagne. Refined taste of soft  
fruit and vanilla. 

Champagne de Castellane  
Cuvee Commodore´Brut    47.50
Frankrijk - Champagne 
Deze elegante, feestelijke champagne is heerlijk in  
combinatie met schaal- en schelpdieren. 
This elegant champagne is deliciously paired with seafood.

Champagne de Castellane Brut Rosé 49.50 
Frankrijk - Champagne 
Zachte aanzet met een prachtige smaak van rood fruit.  
Heerlijk zacht en perfect in balans. 
A wonderful taste of red fruit. Deliciously soft and perfectly balanced. 

Moët & Chandon Imperial Brut 12.50  85.00 
Frankrijk - Champagne 
Een elegante champagne met frisse aroma’s van citrusfruit  
en een heerlijke volle afdronk, met tonen van brioche.
An elegant champagne with fresh aroma’s of citrus fruits and  
a full aftertaste, with a hint of brioche.

Dom Perignon ‘Blanc Vintage’ 2008 250.00 
Frankrijk - Champagne 
Een verleidelijke, vintage champagne met een prachtige lengte,  
volle smaak en zeer hoge kwaliteit.
A tempting, vintage champagne with a beautifull full taste  
and very high quality.

Moët & Chandon Ice Imperial 12.50 85.00 
Frankrijk - Champagne 
Een heerlijke, licht zoete, zomerse champagne geserveerd met ijs en vers fruit.
A beautiful, sweet summery champagne served with ice and fresh fruit.

Moët & Chandon Ice Imperial Rosé 95.00 
Frankrijk - Champagne 
Een iets rijkere en vollere champagne met lichte tonen van 
rood fruit, geserveerd ‘on the rocks’!
A slightly fuller and richer champagne with hints of red fruits.  
Served ‘on the rocks’!

Veuve Cliquot Ponsardin Rich  12.50  85.00 
Frankrijk - Champagne 
Deze rijke en licht zoete ‘cocktail-stijl’ champagne wordt  
geserveerd met ijs en toevoeging van sinaasappel. 
A rich and light ‘cocktail style’ champagne, served with ice and orange.

W I T | W H I T E 
Loyal Blue (zoet) 4.25 21.00
Duitsland - Bereich Bingen 
Lichtzoete wijn, mooi in balans met volle aroma’s van  
rijpe druiven, honing met zachte, frisse zuren.
Sweet wine, nicely balanced with aromas of ripe grapes and honey. 

Resplandy Sauvignon Blanc 4.25 21.00 
Frankrijk - Vin de Pays d’ Oc 
Fruitige, frisse wijn. Perfect als aperitief of in combinatie  
met een salade. 
Fruity and fresh. Perfect as an aperitif or in combination  
with a salad. 

Bolla Pinot Grigio Retro 5.95 29.50
Veneto – Italie 
Spicy Pinot Grigio met peer, meloen, citrus, fijne bitters en veel sap. 
Spicy Pinot Grigio with pear, melon, citrus, fine bitters and a lot of juice. 

Emil Bauer Riesling   34.00 
Duitsland - Pfalz 
No Sex, Drugs & Rock’n Roll, just Riesling for me, thanks!  
Klassieke Riesling met frisse zuren en een bouquet van perzik  
en Mediterraans fruit. 
No Sex, Drugs & Rock’n Roll, just Riesling for me, thanks!  
Classic Riesling with fresh acidity and a bouquet of peach and  
Mediterranean fruit. 

Eric Louis Sancerre   36.50 
Frankrijk - Loire 
Frisse klassieker, met aroma’s van buxus, appel en kruisbes.  
Mooi in balans met vriendelijke zuren. 
A real classic, with aromas of apple and gooseberries.  
Nicely balanced. 

Cloud Break Chardonnay 6.95 32.50
USA – Californië 
Rijke fruitaroma’s en rijp tropisch fruit. Op de achtergrond  
wat tonen van vanille, karamel en een vleugje eik.
Rich fruity fragrances, with hints of vanilla, caramel and oak.

EIVI Albarino ‘the embraced wine’   35.00
Spanje - Rias Biaxas 
Mooi in balans met milde fruitzuren en geur- en smaakaroma’s  
van rijpe citrus en passievrucht.
Balanced fragrances, ripe citrus and passion fruit 

EIVI Albarino ‘magnum’ (150 cl)     70.00

EIVI Albarino ‘jerobaum’ (300 cl)   150.00

Maison Pierre Ponnelle Chablis   43.50 
Frankrijk - Bourgogne 
Krachtig en kruidig van smaak met tonen van gember en kalk.  
Heerlijk klassiek. 
Powerful and spicy taste with fragrances of ginger and chalk.  
Typical classic. 

Château de la Maltroye  
Chassange Montrachet     95.00 
Frankrijk - Bourgogne 
Mooi vol van smaak. Sappig, boterachtig en vet, gedomineerd  
door rijp, wit fruit. 
Beautifully full of flavor. Juicy, buttery and dominated  
by ripe, white fruit.

Fran Nieto Senetiner Chardonnay 4.75  25.00
Argentinië – Mendoza
Een frisse, rijke, fruitige Chardonnay. Een heerlijke zijdezachte  
wijn met veel fruit en een licht getoaste sappige frisheid.
A fresh, rich, fruity Chardonnay. A smooth palate that offers fruit  
flavors and a lightly toasted freshness. 

Bodegas Naia Verdejo 6.50 30.50
Spanje – Ruedo
Loepzuiver sappig en vrij stevig. Mineralig, kruidig met  
mild citrusfruit.
Clean, juicy and full bodied, spicy with mild citrus fruits.

Rapaura Springs Sauvignon Blanc 6.75 34.00 
Nieuw Zeeland - Marlborough 
Verleidelijke smaak van tropisch fruit, kruiden en citrus met  
een verfrissende afdronk. 
Tantalizing taste of tropical fruits, herbs and citrus with a crisp finish. 

Maison Centauree Viognier 5.75 29.50 
Frankrijk – Languedoc 
Typische Viognier aroma’s van perzik, abrikoos en bloemen  
met een rijke, droge smaak in de mond met frisse zuren.
Typical Viognier with aromas of peach, abricot and flowers 
with a fresh, dry taste with fresh acids.
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Resplandy Syrah 4.25 21.00 
Frankrijk - Vin de Pays d’Oc 
Frisse, droge rosé met heerlijke aroma’s van aardbeien,  
rode bessen en specerijen. 
Fresh, dry rosé with delicious aromas of strawberries,  
berries and spices. 

Bolla Bardolino Chiaretto 4.75 24.50 
Italië - Veneto 
Heerlijk fruitige rosé. Afkomstig van de zuidoostelijke oever 
van het Gardameer. Perfect bij Mediterraans eten. 
Delicious fruity rosé. From the southeast shore of Lake Garda.  
Perfect with Mediterranean food. 

Château Miraval Rosé 7.50 40.00
Frankrijk - Côtes de Provence
De rosé van Angelina Jolie en Brad Pitt. Een echte Provence rosé  
met een goede structuur en zachte afdronk. 
The rosé of Angelina Jolie and Brad Pitt. A real Provence rosé  
with a nice structure and soft finish. 

Château Miraval Provence Rosé  
‘Mini Bottle’ (37,5 cl)   22.50

Château Miraval Provence Rosé  
‘Magnum’ (150 cl)   90.00

Château Miraval Provence Rosé  
‘Jerobaum’ (300 cl)   225.00

Château Miraval Provence Rosé  
‘Methusalem’ (600 cl)   450.00
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Bolla Pinot Noir 4.75 24.50 
Italië - Veneto 
Droge en evenwichtige smaak met een elegante afdronk.  
Fris en toegankelijk. 
Fresh, dry and balanced flavor with an elegant finish. 

Resplandy Merlot 4.25 21.00 
Frankrijk - Vin de Pays d’Oc 
Smaken van bramen, kersen en zwarte bessen.  
Licht kruidige aroma’s. 
Flavors of blackberry, cherry, blackcurrant.  
Light aromas of spices. 

Don Jacobo Crianza 5.75 28.50 
Spanje - Rioja 
Soepel en mooi in balans. Een toch iets krachtige wijn,  
met aroma’s van zwarte en rode bessen. 
Smooth and nicely balanced. A powerful wine with flavors  
of black and red berries. 

Nieto Senetiner Malbec  5.95 29.50
Argentinië – Mendoza 
Diep rood van kleur. Klassieke body, harmonieus en verleidelijk.
Intense deep red color. Distinguished body, harmonic and sensual. 

Shottesbrooke Estate GSM   29.50 
Australië - McLaren Vale Grenache, Syrah en Mouvedre 
Rijpe en sappige smaak van donkere bessen, anijs en rozen. 
Ripe and juicy taste of dark berries, anise and roses. 

Château Vieille Tour la Rose  
Saint Emilion Grand Cru   34.50 
Frankrijk - Bordeaux 
Elegante rode wijn, met in de neus kruiden en aroma’s  
van rood fruit. Uitermate geschikt bij rood vlees. 
Elegant red wine with in the nose spices and aromas  
of red fruit. Ideally to accompany red meat. 

Emil Bauer ‘makes you forget’ Merlot 6.95 32.50 
Frankrijk - Bordeaux 
Pittige fruitsmaken aangevuld met een vleugje vanille  
en geroosterde tonen. 
Spicy fruity taste enriched with vanilla.

Château Haut Medoc de Giscours 9.00 49.50 
Frankrijk - Bordeaux 
Klassieke wijn met aroma’s van kersen, specerijen en vanille.  
Uitstekende begeleider bij wild, rood vlees of stevige kaassoorten. 
Classic wine with aromas of cherries, spices and vanilla.  
Excellent companion with game, red meats or hearty cheeses. 

Borgogno Barolo DOCG 13.50 65.00 
Italië - Piemonte 
Volle, krachtige, fluweelzachte wijn met tonen van vanille en specerijen. 
Full-bodied, firm, velvety wine with notes of vanilla and spices. 

Château de la Maltroye  
Chassange Montrachet 1er Cru   95.00  
Frankrijk – Bourgogne 
Het bouquet heeft veel kenmerken van specerijen en donker  
rood fruit. Een onmiskenbare Pinot Noir. Een prachtige Bourgogne. 
The bouquet has many characteristics of spices and dark red fruit.  
An unmistakable Pinot Noir. A beautiful Burgundy.


