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BUBBELS
durello | garganega, durella | Veneto bubbel van het kleine Italiaanse familiebedrijf Gianni Tessari  7 31

bohigas gran reserva | cava | Penedes deze blend heeft 30 maanden rijping gehad 8 40

voria bianco | catarratto | Sicilië dorstlessende bubbel met rijpe citrus smaken    40

WIT
legendary | pinot grigio | Transsylvanië fris en licht, vers steenfruit in de afdronk  4,3 23

weinhaus steffen | spätlese | Rheinessen onze zoete witte wijn met tonen van rijpe peer en meloen 4,3 23

de alberto lisonja | verdejo | Rueda zachte wijn met lichte zuren, fris en vol van smaak  5,3 28

domerval | chardonnay, viognier | Languedoc uit het zonnige Frankrijk, bloemig met tonen van rijp fruit  6,3 33

tule bianco | catarratto | Sicilië een ongefilterde witte wijn, fris en maritiem, vol rijp boomfruit    6 35 

domaine de l’epinay | muscadet | Loire de smaak is droog, ziltig en fris, net even wat anders  7,5 35

vincenzo bossotti | arneis | Piemonte deze kleine, moeilijke druif is makkelijk te drinken  8 38

rombeau | grenache, grenache-gris, vermentino | Roussilon stevige droge wijn uit Zuid-Frankrijk   45

weingut kramer | riesling | Rheinessen frisse wijn met een lange afdronk, uit het oosten van Duitsland   45

les vénérées | chardonnay | Chablis deze frisse klassieker komt van wijnranken tot wel 66 jaar oud   48

meskine contact | sauvignon blanc | Sud-Ouest complexe oranje wijn met een lange afdronk     45

ROOD
marchese della torre | nero d’avola | Sicilië de charmantste kant van Sicilië  4,3 23

hello world | petit verdot | La Mancha volle wijn, verleidelijk sappig met rood fruit en specerijen  5,3 28

kupljen | pinot noir | Stajerska robijnrode aardse wijn uit het noordoosten van Slovenië  6,3 33

les oliviers | grenache, syrah, carignan | Rhône ruig, maar heel drinkbaar, zwarte bessen, licht rokerig    7 35

patria chica | garnacha | Aragon wijn met de hoogste Spaanse classificatie, vino de pago, muy bien  8 38

pepin rouge | syrah, grenache, carignan | Jura wijn met een stoer randje, rood fruit met milde kruidigheid  8,5 40

torre zambra | montepulciano | Abruzzo complexe, soepele wijn met een lange afdronk   48

bennatti soraighe | ripasso | Veneto baby Amarone, tweede vergisting op de droesem van zijn broer   45

tahon reserva | tempranillo, graciano | Rioja droge, frisse wijn met 15 maanden houtrijping   50

ROSÉ
maison sabadie | cinsault, grenache | Languedoc deze blend is fruitig en zacht van smaak  4,3 23

waldschütz | zweigelt | Niederösterreich zalmroze van kleur, verfrissend vol van zomers fruit  6,3 33
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