
w i t

Javier Sanz ‘Rey Santo’ 2021      7/35 

D.O. Rueda | 85% Verdejo, 15% Macabeu  

Direct in de smaak, nerveus, krokant sappig zuur en voldoende vulling. 

Ideale begeleider bij schaal- en schelpdieren, koude visbereidingen, 

salades en begeleider voor asperges.

Pievalta Verdicchio Classico Superiore 2020      7,5/38 

Pievalta | 100% Verdicchio  

Een biodynamische wijn uit Marche met een frisse citrustoets en ook 

abrikozen, venkel en salie.

Vernaccia di San Gimignano 2021      7,5/38 

La Lastra | 100% Vernaccia 

Klassieker uit Toscane. De terroir bestaat vooral uit klei en leisteen 

waardoor de wijnen een typische mineraliteit hebben. Een biologische 

Vernaccia met frisse, krokante zuurtjes. Combineert prima met lichte 

voorgerechtjes en allerhande salades.

Toni Jost - Devon S - Riesling trocken 2020      8/40 

Toni Jost | Riesling  

Minerale riesling van Devonleisteen (300 mio jaar oud). De geologie 

maakt deze wijn een ideale begeleider van vissen uit de Noordzee, 

schaal- en schelpdieren en wit vlees (kalf, varken).

Roero Arneis DOCG 2021      8/40 

Lodali | 100% Arneis  

Arneis komt voornamelijk uit Piëmont. Aroma’s van amandel, groene 

appel, peer en meloen. Tussen een Sauvignon blanc en een Viognier.

Soalheiro Granit 2021      8/40 

Soalheiro | 100% Alvarinho  

De druiven voor deze cuvée van Soalheiro zijn afkomstig van hoger 

gelegen percelen. Vanaf die hoogte rijpen de druiven opvallend trager en 

kan je wijnen produceren met een zeer mooie zuurgraad die bovendien 

zeer mineralig proeven.

Famille Paquet – Le Mont 2018 8,5/42 

Bourgogne | Macon-Solutré-Pouilly | 100% Chardonnay 

De Chardonnay-vrucht is hier zeer fijn, lineair en precies met aroma’s van 

gele appels en Williams-peren.

class by the glass

b u b b e l s

Cava - Albet I Noya ‘Efecte’ Brut Reserva 2018 8,5/42

Eins-zwei-zero - Leitz - Riesling-Sekt (alcoholvrij) 7/35



o n z e w i j n k e l d e r

Vraag zeker naar onze wijnkaart vol tips rond food pairing en met meer dan 150 

referenties van de meest verrassende wijnhuizen van Europa. Ze werd zorgvuldig 

samengesteld met onze leveranciers, elk met hun eigen accent en regio. 

r o o d

Castro de Valtuille ‘Mencia Joven’ by Raul Pérez 2020      7/35 

D.O. Bierzo | 100% Mencia  

Het wrk gebeurt in de wijngaard met autochtone cépages en respect 

voor natuur en klimatologische bubbel. Geeft je smaken van zowel Pinot 

Noir als Syrah.

Primitivo del Salento 2020      7,5/38 

Feudo Croce | 100% Primitivo   

Kenmerkt zich door massa’s zwart fruit in de neus en heeft een mooie 

materie zonder plomp te zijn. Schitterend bij rood, gegrild vlees of een 

bordje pasta.

Ruber 2019      8/40 

Nelles (Ahr) | Pinot Noir  

Fijne, vruchtige pinot noir die ook gekoeld kan geserveerd worden bij 

sappige vleesbereidingen.

Chateau Valcombe, Epicure Rouge 2017      8/40 

Mont Ventoux | 60% Grenache, 25% Carignan, 15% Syrah 

Karaktervolle en rijke wijn met natuurlijke en frisse smaken, boordevol rijp 

fruit. De wijngaarden zijn gelegen op de zuidelijke flanken van de Mont 

Ventoux.

Meandro 2020      8,5/42 

Quinta do Vale Meao | Touriga Nacional, Touriga Franca e.a.  

Meandro is een Douro die u niet mag missen. Quinta do Vale Meao is 

absolute top in Portugal en zelfs met hun ‘kleine’ Meandro laten ze hun 

vakmanschap en de bijzondere kwaliteiten van hun wijngaarden heel 

duidelijk zien.

Cerchiaia 2019 Chianti Riserva DOCG      9/45 

Castelfalfi | Sangiovese - Colorino 

De Colorino maakt Chianti wat ronder en zachter. We proeven klein rood 

fruit en wat florale toetsen.

r o s é

Collefrisio Rosato 2021      7/35 

Collefrisio | 100% Montepulciano d’Abruzzo  

Een frisse rosé die naar rood fruit proeft.

Quinta de Soalheiro Rosé 2021 (75cl / 150cl)  41/82 

Soalheiro | Blend van Alvarinho en Pinot Noir 

Pinot Noir als basis maar dé druif van Soalheiro is natuurlijk de Alvarinho 

en dus ging die mee in de blend. Samen vormen ze een prima geheel.


