Wijnkaart
BUBBELS
Prosecco Superiore Brut Millesimato - Bepin De Eto – Valdobbiadene - Italië

6€

30€

Fijn en aanhoudend parelend. Geuren van acaciabloesems en dadel met toetsen van appel en peer.
Zeer fris en aangenaam van smaak. Licht aromatisch en droog.

Champagne Lombard – Brut Référence

– Epernay /

Frankrijk

0.375 29€
0.70 49€

Champagne van een echte wijnboer. Elegante ,zachte Champagne. Fris, mineraal karakter.
Fijne parel, romige stijl.

WIJNEN PER GLAS
Chardonnay

Les Jamelles- Vin de Pays d’Oc – Frankrijk

Intense geur van perzik, nectarine, mirabellen en witte bloesem.
Ronde, volle smaak met in de afdronk een fijn toetsje honing.

Clair de Rose Les Jamelles- Vin de Pays d’Oc – Frankrijk
Verfijnde en elegante blend van grenache en syrah.
Mooie, lichte zalmkleur. Framboos en aardbei met een vleugje groseille.

Merlot – Les Jamelles – Vin de Pays d’Oc – Frankrijk
Tonen van rijpe bessen (zwarte bes, braam), kruiden, peper en kaneel.
Het heeft een zacht mondgevoel met veel structuur.

5€

24€

CELISMOLEN WIJNTOPPERS
WIT

Grüner Veltliner ‘Bärnreiser’ – Weingut Netzl – Carnuntum – Oostenrijk

32€

De neus is zacht maar verleidelijk, met hints van honing, kruiden en rijp exotisch fruit. Zijn licht aromatisch karakter
en fijne houtrijping geven hem een Bourgondisch cachet dat heerlijk is bij gegrilde en romige visgerechten,
(wild)gevogelte, wit vlees maar ook bij oriëntaalse keuken en kazen.

Chablis - Domaine Jean Dauvissat Père & Fils – Bourgogne – Frankrijk

34€

Chardonnay, in zijn meest droge en noordelijke vorm. Samen met de kalkondergrond zorgt dit voor één van de meest
edele expressies van deze druif ter wereld.

Grand Vin de Graves –

Château Brondelle - Bordeaux – Frankrijk

36€

Frisse en minerale stijl. Limoen, pompelmoes en een fijn licht gerookt toetsje in de lange en evenwichtige afdronk. Hij
behoort tot de meest exclusieve witte wijnen van Bordeaux.

Sancerre ‘tradition’ - Domaine Florian Mollet – Loire – Frankrijk

38€

Zeer plezierig drinkende pure sauvignon-blanc. Verleidelijk in de neus, subtiel in de mond. Met een mooie expressie
van het terroir. Een plezier voor je smaakpapillen.

Meursault ‘Les Clous’ - Seguin Manuel – Bourgogne – Frankrijk

54€

Reeds bij het inschenken krijg je die overheerlijke geuren van een lichte botertoets, hazelnootjes, gedroogde vruchten
zoals abrikoos, en dit alles verweven met honing. Enorme volle smaak in de mond met een subtiel mineraal karakter
dat toch lang blijft nazinderen.

ROOD

Côtes Du Rhône Villages ‘Cairanne’ – Clos Romane – Frankrijk

32€

Complexe en subtiele blend van geprakte aardbei en framboos, met kruidige noten van kaneel en chocolade
voorafgegaan door geroosterde aroma’s. In de mond elegant, bedwelmend en zacht. Volle en gesmolten tannine.

Ripasso Valpolicella Superiore – Tinazzi – Veneto – Italië

33€

Corvina 80%, Rondinella 15%, Molinara 5%. Mooie ruby kleur. Rijpe tonen van pruim en zwarte kers in de neus en
een vleugje vanille. Zeer zuivere smaak van rood en zwart fruit met in de afdronk een vleugje leder.
Geconcentreerde maar vlotte stijl.

Vino Nobile di Montepulciano – Podere Le Bèrne – Toscane – Italië

38€

Sangiovese in zijn meest nobele vorm. Vol en sappig, maar met veel gevoel voor finesse.
Een lichte kruidigheid komt in de afdronk naar boven.
Klassieker die breed kan ingezet worden bij verschillende gerechten. Klasse!

L' Avi Arrufí – Celler Pinol – Terra Alta – Spanje

48€

Cariñena (60%), Garnacha (30%),y Syrah (10%). Fruitig boeket van moerbei, bes en pruim. Toetsen van cacao en
leer met pittige, peperige geuren. Vol. Persistente afdronk met heel complexe aroma's. Minerale toetsen met een
vleugje balsamico.

Margaux-

Château Gallen - Bordeaux – Frankrijk

59€

De Margaux is gekend als ‘vrouwelijke wijn’, rijk aan tannine en toch een ongelofelijke soepelheid. Ze blinkt uit door
de complexiteit van haar boeket dat een geur van nieuw hout verspreidt, alsook aroma’s van truffels, zwarte vruchten,
vanille en tabak.

