café restaurant

VRIJBURCHT

HUISWIJNEN

WIT | Cal Y Canto Verdejo, Tierra de Castilla, Spanje, 2019
glas € 4,00 fles € 19,50
Frisheid troef met verleidelijk fruittonen. Loepzuivere Verdejo en heerlijk droog.
ROOD | Cal Y Canto, Tierra de Castilla, Spanje, 2019
glas € 4,00 fles € 19,50
De sappigheid van Merlot, vurige tonen van Tempranillo en pittig fruit van Syrah. Zeer doordrinkbaar en toch een fijne structuur.
SPARKLING | Cava Arte Latino, Catalonië, Spanje
glas € 5,50 fles € 27,50
Heerlijke balans tussen fruit, zuren en een fijne mousse. Ideaal aperitief!
CHAMPAGNE | Huré Frères 'Invitation' Brut, Frankrijk
fles € 65,Fris, puur en zuiver met een fijne mousse en mooie concentratie!

WITTE WIJNEN
California Roots Pinot Grigio, USA, 2017
glas € 5,00 fles € 25,00
Frisheid troef, loepzuiver met zeer kenmerkende Pinot Grigio tonen.
Oliver Zeter 'Der kleine Bär' Cuvée Weiss Trocken, Pfalz, Duitsland, 2019
fles € 27,50
Innovatief Duits, heerlijk mineraal met aromatische eigenschappen. Droog en expressief.
Arindo Verdejo, Rueda, Spanje, 2019
glas € 5,50 fles € 27,50
Dit is de meest sappige wijn van de kaart. Een smaakexplosie van tropische fruittonen met een prachtig terroir.
Weingut Claes, Schiefer Riesling Trocken, Moezel, Duitsland, 2018
fles € 27,50
Leisteen troef in de bodemstructuur waaraan deze strakdroge Riesling ten grondslag ligt. Dorstlessend zuiver.
Delicious Chardonnay by A. Murphy, Murray Darling, Australië, 2018
glas € 6,00 fles € 29,50
Delicious…. Een goed gekozen naam bij deze Chardonnay van Anthony Murphy van het befaamde Trentham Estate.
Gruner Veltliner Point, Nigl, Kremstal, Oostenrijk, 2019
glas € 6,50 fles € 32,50
Martin Nigl zoekt altijd het spanningsveld op tussen fruit, mineralen en zuren. Geweldige balans en vooral vreselijk lekker.
Laibach 'The Ladybird' Organic White, Western Cape, Zuid-Afrika, 2019
fles € 32,50
Dominantie van Chardonnay gecomplementeerd door florale en fruitige tonen van Viognier en frisheid van de Chenin Blanc druif.
Mahi Sauvignon Blanc, Marlborough, Nieuw Zeeland, 2018
glas € 6,50 fles € 32,50
Waanzinnig expressief is de beste omschrijving ondersteund met verleidelijke fruittonen. Echt Sauvignon Blanc dus fris en zuiver.
Domaine Jean Dauvissat , Chablis ‘Héritage’, Frankrijk, 2016
fles € 60,Eigenzinnige Chablis, de oudste stokken (aangeplant tussen 1950 en 1960) van het domein worden benut voor de “Héritage.
Heerlijk floraal, minerale neus en krachtig palet van zuivere minerale tonen en prachtige fraicheur.
Martin Muthenthaler ‘Vergelt’s Gott’ Grüner Veltliner, Wachau, Oostenrijk, 2015
fles € 65,Uniek is het beste woord om de wijnen van Muthenthaler te omschrijven. De ligging is ver van de Donau en in het koelste deel van
de Wachau hetgeen rijk is aan rotsgesteente. Terroir wordt hier met hoofdletters geschreven. Loepzuiver en fraai op lengte
Bourgogne Chardonnay - Mise au Domaine Jean Féry & Fils, Bourgogne, Frankrijk 2015 fles € 65,Gecertificeerd Biologisch, prachtig spanningsveld tussen terroir, concentraat en eikenhout.

ROSÉ WIJN
Ercavio de mas que vinos tempranillo, Tierra de Castilla, Spanje, 2019
glas € 4,50 | fles € 22,50
De tempranillo solo in de rosé, hier gestript van zijn vurigheid door een korte mee vergisting van de schillen. Super rosé!

café restaurant

VRIJBURCHT

RODE WIJNEN

Mezzek Mavrud, Thracian Valley, Bulgarije, 2019
fles € 25,00
Geboren in het grensland wat vroeger het communisme van het kapitalisme scheidde. De inheemse Mavrud- druif staat synoniem
voor sappige verleidelijke wijnen, veel drinkplezier in deze wijn.
Juan Gil 4 Meses Monastrell, Jumilla, Spanje, 2019
glas € 5,50 fles € 27,50
Onweerstaanbare begeleider van de stevigere gerechten, maar ook met een stukje kaas bij de winterse temperaturen een absolute
aanrader. Monastrell als druif is dezelfde als de Mourvèdre maar geeft uit deze contreien een ander palet. Spannend en compleet,
veel fruit maar ook structuur.
Falling Rock Pinot Noir, Murray Darling, Australië, 2018
glas € 6,00 fles € 29,50
Razendknap gemaakte Pinot in een relatief warme klimaatzone. Heerlijke zuren en Pinot Noir karakter gevangen in een rijk, sappig
palet.
J.J. Hahn ‘Oakden’ Shiraz, Barossa Valley, Australië, 2018
fles € 29,50
Shiraz uit een der warmste klimaten van Australië geschikt voor wijnbouw. Toch is hier een fijne elegantie merkbaar met Shiraz in
de hoofdrol, mondvullend bessig fruit en peperig.
Poggiotondo Chianti ‘Organic’ Toscane, Italië, 2018
fles € 32,50
Organic geproduceerd in Toscane. De zuren van de sangiovese druif zijn wat minder nadrukkelijk aanwezig dan gewoonlijk hetgeen
de wijn ten goede komt. Heel gastronomisch! “The more I know the less I do but to do less you have to know more” is een rake
quote van de wijnmaker Alberto Antonini.
Domaine D’Ouréa, Côtes du Rhône, Rhône, Frankrijk, 2018
fles € 35,Fijne samensmelting van Grenache, Mourvedre, Cinsault en Syrah. Heerlijk klassiek en toch gedistingeerd in een fijne aroma
structuur van zwarte bes en licht peperige tonen.
Dominio de Berzal Rioja Crianza, Spanje, 2015
fles € 35,Structuur is onvermijdelijk te proeven. Kracht in combinatie met souplesse. Heel rijk en toch gedistingeerd.
Neudorf ’Tom’s Block’ Pinot Noir’ 20th Anniversary, Nelson, Nieuw Zeeland, 2015
fles € 50,Een der noordelijkste wijngebieden van het zuidelijk eiland van Nieuw Zeeland. Super Pinot Noir waarbij het karakter van de
Nieuwe Wereld duidelijk aanwezig is zonder in te boeten op spanning en lengte. Meesterwerk, complex karakter en weelderige
kersentonen met ondersteuning van eiken vat.
Substance 'by Charles Smith’ Cabernet Sauvignon, Washington State, USA, 2014
fles € 55,Moeilijk begaanbaar wijngebied vlakbij Seattle met een top klimaat voor gedistingeerde wijnen zoals “Substance”. Hierbij is gebruik
gemaakt van de warmst gelegen wijngaarden om een heerlijke vulling in de wijn te garanderen. Soepel maar karaktervol.
Moric Blaufränkisch, Burgenland, Oostenrijk, 2014
fles € 55,Spectaculair! Enorme smaakexplosie van de Blaufrankisch druif van de hand van Roland Velich. Krachtig en karakteristiek voor zijn
herkomst uit het aan Hongarije grenzend Burgenland.
Château Les Hauts Conseillants, Lalande de Pomerol, Bordeaux, Frankrijk, 2018
fles € 65,De klassieker op de kaart, Bordeaux structuur met de aardse tonen van Merlot.

DESSERT WIJNEN
Tschida Spätlese muscat ottonel, Burgenland, Oostenrijk, 2016
glas € 5,00
Ideale zoet-zuur balans, rijke zoete tonen met exact de juiste frisheid om plezierig door te kunnen drinken.
Chambers Rosewood Muscat, Rutherglen, Australië, NV
glas € 7,50
Bonbon in een flesje, rozijnen, vijg, turks fruit, dadels, sinaasappel zeste. Overdaad en fruitgedreven. Zalig!
Rolf Binder ‘Private Cellar Selection’ Sweet White Fortified, Barossa Valley, Australië
glas € 7,50
Bijzonder rijk en krachtig zoet met rijkdom aan specerijen en gedroogd fruit. Lange rijping op vat waardoor er een explosie aan
smaak ontstaat van kaneel, kruidnagel en Ras el Hanout.
Van Zeller ‘VZ' Colheita Tawny Port - 20th Anniversary’ Porto, Portugal, 1997
glas € 12,50
Botteljaar is 2016! Geweldig goed portjaar en dientengevolge een spektakel aan smaak. Prachtig oranje van kleur door de lange
rijping op vat. Rijpe tonen van gekonfijt fruit en dadels op de neus met fluweelzachte aanzet op het palet gevolgd door zeer delicate
tonen van rijp zacht fruit met verfijnde specerijentoets.

