
 

 

WIJN VAN DE MAAND :              Fles 
 

South Afrika - Dombeya Chardonnay - Stellenbosch         38,00 
Raszuivere Chardonnay. Het resultaat is een uiterst verleidelijke en rijke Chardonnay met aroma’s van toast,  
peer, meloen en kaneel. Vol en rijk van smaak met toetsen van vanille, citrusfruit en bezegeld met een aanhoudende afdronk. 
 

WIJNSUGGESTIES : 
WIT 
Österreich – Point Grüner Veltliner – Niederösterreich          40,00 
Heel frisse geuraanzet vol citrus en kruidigheid. Niet alleen een originele maar ook een bijzonder smakelijke en verfrissende wijn uit Oostenrijk! 
Heerlijke Grüner Veltliner, vinificatie in samenspraak met grootmeester Nigl. 

 

Australia – Ripper Chardonnay – Murray Darling                       32,00 
Fonkelende frisse kleur, aantrekkelijk boeket, typisch Chardonnay. Heerlijk zacht, mooie concentratie met superbe balans 
fruit/frisheid. Een uitstekende begeleider van allerhande visgerechten en schaaldieren. 
 

South Afrika – Strydom Sauvignon Blanc – Stellenbosch                        32,00 
De neus is zeer fijn, typisch Sauvignon Blanc, me, steenvruchten en limoen. In de smaak wordt dat alles aangevuld  
met een heerlijke zuurtegraad, wat deze wijn zéér levendig maakt.  
 

España – Bodega Albamar Albariño – Rias Baixas             45,00 
Albamar is een magnifieke 100% Albarino met een behoorlijk minerale invloed van de nabijgelegen zee in de Ria de Arousa. 
Subtiele Albariño, met mooie noten van witte bloemen, elegante citroenzuur aroma’s, zeer harmonieus en fris.  
Eén van de toppers van de regio. 
 

Espana-Via Edetana Garnacha/Viognier-Terra Alta,                       40,00 
Minerale en kruidige neus met venkel en thijm 'gelift' door een lichte floraliteit, afkomstig  
van de Viognier. In de mond overheersen mineralen en subtiel, fris steenfruit, ondersteund door  
fijne Franse eik. Zeer lange, elegante en licht ziltige afdronk. Hoog gastronomische wijn. 
 

ROOD 
Italia-Poggiotondo Chianti Superiore-Toscane                   47,00 
De in Toscane geboren wijnmaker Antonini werd onlangs in 'Wine Spectator' omschreven als de meest invloedrijkste 
wijnconsultant uit Italië die 'outstanding wines' maakt. Mooi boeket met vooral nuances van rode en zwarte kersen.  
Fruitgullig karakter met rijp zwart fruit, onderliggende fijne zuurtegraad waarin rijpe taninnes versmolten liggen. 
 

Australia – Clayton Road Pinot Noir – Murray Darling                        36,00  
Mooie fonkelrode, typische Pinot Noir kleur. Het boeket geurt naar fijn, delicaat fruit  
(framboosjes, bosaardbeitjes), ook een tikje aards.  Heerlijk sappig rood fruit met een 
 tikje sous bois. Verrassend lange afdronk. Een ware ontdekking! 
 


