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Sauvignon Blanc

La Baume Grande Olivette 19.95 3.95 
Languedoc-Roussillon, Frankrijk

Druif: Sauvignon Blanc. Geur van citroen en pompelmoes en in de
mond passievrucht.
 

Casa Santiago Viña Requingua 22.95 4.50
Curicó Valley, Chili

Druif: Sauvignon Blanc. Intense neus van citrus en groene appels, met
een kleine hint van gras en met een zeer frisse afdronk.

Fonbadet Charme De Fonbadet Fût De Chêne 25.00 4.95 
Bordeaux, Frankrijk

95% Sauvignon Blanc, 5% Sémillon. Licht kruidige neus met hints van
pompelmoes en kruisbes. Vol en rijk mondgevoel. 
De afdronk is droog maar zacht en vrij lang.

Domaine de la Baume les Mariës 27.95 5.50
Languedoc-Roussillon, Frankrijk

Druif: Sauvignon Blanc. Limoen, roze pompelmoes en aspergepunten. 
Intense smaken, zoete frisheid achter op de tong.  

Groote Post The Old Man’s Blend 27.95 5.50
Darling, Zuid-Afrika

Druif: 60% Sauvignon Blanc, 30% Chenin Blanc, 10% Semillon. Fris 
met aroma’s van citrus in de neus. Mooie fruitige intensiteit. Heerlijke
smaken van appel en tropisch fruit in de mond.

Russolo Friuli Due 29.95 5.95
Friuli, Italië

Druif: Sauvignon Blanc en Chardonnay. Heerlijk glas wijn met de 
typische geur van witte vruchten en acaciabloesem. Fruitig in de 
mond met een goede textuur. Levendig en vlot karakter. Evenwichtige
en smakelijke afdronk.

Hans Greyl 29.95 5.95
Marlborough, Nieuw-Zeeland 

Druif: Sauvignon Blanc. Kruisbessen, tropische vruchten zoals mango
en passievrucht. In de mond een fruitige en frisse wijn. 

Groote Post Seasalter Limited Elegant Touch Of Wood 35.00 6.95
Darling, Zuid-Afrika

Druif: 73% Sauvignon Blanc en 27% Semillon. Frisse aroma’s met tonen 
van nectarine, vleugje zeelucht en fijne kruiden. Mineraal karakter met 
veel gevoel voor finesse. 50% van de Sauvignon rijpt 4 maanden op 
Frans eiken. 

Salentein Barrel Selection 35.00 6.95
Mendoza, Argentinië

Druif: Sauvignon Blanc. Peren, vijgen en citrus, kruidige tonen als
buxus, tijm en witte peper. 

Toro de Piedra Viña Requingua Grand Reserva 35.00 6.95
Maule Valley, Chili

Druif: Sauvignon Blanc. Intense neus van ananas, amandelbloesem, 
peer en vanille. Zeer aromatisch, vol, met een lange afdronk van
exotisch fruit in de mond.

Ra Nui Wairau Valley 37.95 7.50
Marlborough, Nieuw-Zeeland

Druif: Sauvignon Blanc. Aroma’s van citrus, tropisch fruit, passievruchten
en mango. In de mond ananas en peer, frisse zuren en een lange afdronk.

Chateau Kamnik Single Vineyard 39.95 7.95
Skopje, Macedonië

Druif: Sauvignon Blanc. In de neus krijg je een mooi harmonisch samen-
spel van citrus en exotische vruchten met een zacht gekruide 
ondertoon. De smaak is lekker rond en sappig. Lange, levendige afdronk.
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Sauvignon Blanc uit de Loire

Domaine Du Clos Roussely Touraine BIO 35.00 6.95
Loire, Frankrijk

Druif: Sauvignon Blanc. Fijne intense geuren met tonen van exotische
vruchten en aroma’s van witte bloemen. Zuivere ronde smaak met
tinten van Granny Smith en zacht wit fruit, abrikoos en perzik en een
heerlijke lange afdronk.

Domaine Paul Thomas Sancerre Chavignol 49.95 9.95
Loire, Frankrijk

Druif: Sauvignon Blanc. Aromatische neus met tonen van limoen, 
groene appel, vers gemaaid gras en kruisbes. Na een lekker rijpe aanzet 
blijft hij zich fris en strak. Veel fruit voor een klassieke stijl. Lange, droge 
en intense afdronk.

Henri Bourgeois Pouilly Fumé AOP ‘En Travertin’ 59.95 11.95
Loire, Frankrijk

Druif: Sauvignon Blanc. De kalk in de ondergrond zorgt hier voor een 
basis van zuren en spanning, de klei zorgt voor structuur en kracht. 
Weelderig en exotisch, kruisbessen, rijpe peer, bloemen, exotisch en 
levendig, mooie zuren, lichte molligheid.

Chardonnay

La Baume Grande Olivette  19.95 3.95
Languedoc-Roussillon, Frankrijk

Druif: Chardonnay. Geurend naar citrus met een frisse fruitige smaak.

Casa Santiago Viña Requingua 22.95 4.50
Curicó Valley, Chili

Druif: Chardonnay. Intense neus van peer, ananas en acacia bloemen. 
In de mond frisse smaken van heerlijk exotisch fruit.
  

Fox Grove  25.00 4.95
South Eastern Australia, Australië

Druif: Chardonnay en Sémillon. In de neus en mond tonen van ananas
en verse boter. Een heerlijke ronde en volle wijn. 

Domaine de la Baume les Vignes de Madame 27.95 5.50
Languedoc-Roussillon, Frankrijk

Druif: Chardonnay. In de geur citrus en nectarine, in de smaak fris
en fruitig met tonen van vanille en amandelen.

Whinfield Estate 27.95 5.50
Californië, Verenigde Staten. 

Druif: Chardonnay. In de geur veel wit rijp fruit, meloen, peer, specerijen
en bloesem met weelderig en lichte minerale tonen. De smaak is vettig, 
rijp, complex met een romige afdronk en lichte kruidigheid. 

Viña Chocalán Chardonnay Reserva  29.95 5.95
Maipo Valley, Chili

Druif: Chardonnay. In de mond abrikoos en tropische vruchten en 
vluchtige tonen van vanille en toast. Rijping gedurende 6 maanden 
waarvan 80% in RVS en 20% op eiken.

Groote Post Unwooded  29.95 5.95
Darling, Zuid-Afrika

Druif: Chardonnay. Tonen van citrus en limoen in de neus. De smaak 
heeft een lichte honingzoete structuur en is perfect in evenwicht met de 
frisheid in de mond.

Castillo De Enériz 29.95 5.95
Navarra, Spanje

Druif: Chardonnay. In de neus tropisch en wit fruit alsook steenvruchten.
Frisse zijdezachte tropische smaak, met een lichte, zachte houtrijping 
van enkele maanden.
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Chardonnay

Domaine de la Baume Elite d’Or 32.95 6.50
Languedoc-Roussillon, Frankrijk 

Druif: Chardonnay. 12 maanden op hout gerijpt, in de neus elegant, 
wat rokerig, mineraalachtig met aroma’s van gele perzik en nectarine.
In de mond rijk, tonen van vanille en hazelnoot en een fijne afdronk.

Groote Post Kapokberg Reserve 35.00 6.95
Darling, Zuid-Afrika

Druif: Chardonnay. Een neus van toast en pittige limoen marmelade. 
Het hout is goed geïntegreerd en evenwichtig met verfijnde citrus 
smaken. Fermentatie in Franse eiken vaten van 300 liter en de wijn 
rijpt op de droesem gedurende 10 maanden. 

Salentein Barrel Selection 35.00 6.95
Mendoza, Argentinië 

Druif : Chardonnay. Elegant en romig. Vol, rijk en zwoel aroma van
vanille, honing, karamel, banaan, rijpe ananas en ander tropisch fruit. 
Ook in de smaak komt dit goed terug in combinatie met fijne vanille 
en een lichte ‘toast’ sensatie. 

Francis Ford Coppola Bianco 35.00 6.95
Californië, Verenigde Staten

Druif: Chardonnay. In de neus ananas, papaya, perzik en peer, een
vleugje abrikoos, wat honing en heerlijk tropisch fruit. In de mond 
soepel, rond en niet te zwaar, heel verleidelijk en een beetje mollig
maar zeker niet te vet.

Toro de Piedra Viña Requingua Gran Reserva 35.00 6.95
Maule Valley, Chili

Druif: Chardonnay. Intense neus van perzik, walnoot, amandel en 
honing. Vol en evenwichtig met een heerlijke frisheid in de mond.

De Wetshof Estate Sur Lie 37.95 7.50
Robertson, Zuid-Afrika

Druif: Chardonnay. Vol aroma, citrus, heerlijk puur, appel, een vleugje 
Boter en rijp geel fruit. Een volle en frisse smaak met sappige appel, rijp
geel fruit en een vleugje ‘boterbabbelaar’. 

Francis Ford Coppola Winery Diamond Collection 42.95 8.50
Californië Monterey County , Verenigde Staten 

Druif: Chardonnay. In de geur citrusfruit, appel, rijpe meloen, heerlijk
bloemig, wat vanille, rokerig en heerlijk exotisch. Droog, soepel, een
beetje vettig, heerlijk tropisch fruit, vleugje karamel en vanille, romig. 

Francis Ford Coppola Winery Diamond Collection Pavilion 49.95 9.95
Californië Santa Lucia Highlands, Verenigde Staten

Druif: Chardonnay. In de neus perzik, guave, kruiden en kamperfoelie. 
Smaaktonen van peer, appel, mandarijn en karamel.  

Bernardus 49.95 9.95
Californië Carmel Valley, Verenigde Staten. 

Druif: Chardonnay. Zeer kenmerkende aromatische, kruidige en mollige 
wijn. Weelderig en welhaast stoer van smaak met een prachtige lengte 
in de afdronk. 

Rupert & Rothschild Baroness Nadine   59.95 11.95
Stellenbosch, Zuid-Afrika

Druif: Chardonnay. In de neus citrus bloesem, nougat en broodkorst, 
gevolgd door een romig mondgevoel met een lange mooie afdronk. 
Rijping van minimaal 11 maanden, in ovale betonnen tanks en nieuwe 
houten vaten

Golan Heights Winery Yarden Katzrin 69.95 13.95
Golan Heights, Israël. 

Druif: Chardonnay. Deze strogele wijn heeft hinten van rijpe 
peer, sappige appel en tropisch fruit. Kruidigheid, boter en vanille 
completeren de smaak. Een rijke, lange en complexe afdronk. 
Fermentatie en malolactische fermentatie in nieuw Frans eiken vaten, 
daarna rust de wijn minstens 9 maanden op de “lie”.
.
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Chardonnay uit de Bourgogne

Mâcon Fleurs Blanches Cave de Viré 29.95 5.95
Bourgogne, Frankrijk. 

Druif: Chardonnay. Met een delicate geur van bloemen, citrus en wat 
mineralen. De smaak is uitermate fris en licht.

Chateau de Santenay Clos de la Chaise Dieu 45.00 8.95
Bourgogne, Frankrijk

Druif: Chardonnay. In de neus expressief met tonen van witte bloemen,
perzik en lychee. In de smaak vol, licht romig met tonen van hazelnoot
en vanille. Een lange en elegante afdronk.

Domaine Jean Dauvissat Père & Fils Classic Chablis  49.95 9.95
Bourgogne, Frankrijk

Druif: Chardonnay. De neus is een explosie van witte bloemen met een 
toon van honing en verse brioche. Deze wijn heeft een rijke smaak en 
een mooi evenwicht. Lange minerale en zalvende finale.

Château de Santenay Mercurey Blanc 59.95 11.95
Bourgogne, Frankrijk

Druif: Chardonnay. Een frisse ingetogen geur van wit fruit. Volle, frisse
en mineraalachtige smaak, wit fruit, kruidig, lange, zachte afdronk.

Domaine Jean Dauvissat Chablis Fourchaume Premier Cru 79.95 15.95
Bourgogne, Frankrijk

Druif: Chardonnay. In de neus elegant, bevat heel fruitige aroma’s, is
evenwichtig in de mond door zijn mineraliteit en fruitigheid. 

Seguin Manuel Meursault Les Clous 2017 99.95 19.95
Bourgogne, Frankrijk 

Druif: Chardonnay. In de neus een licht botertje, hazelnoot, abrikoos en 
honing. Enorme volle smaak in de mond met een subtiele mineraliteit 
die lang blijft nazinderen.

Seguin Manuel Chassagne-Montrachet Vieilles Vignes 2015 99.95 19.95
Bourgogne, Frankrijk 

Druif: Chardonnay. In de neus aroma’s van wit fruit, een vleugje honing
en tonen van toast. In de smaak een zacht mondgevoel, evenwichtig en 
de afdronk is lang en zuiver. 

Domaine Pierre Janny Puligny-Montrachet 99.95 19.95
Bourgogne, Frankrijk

Druif: Chardonnay. Een zeer elegante wijn met  mooie tonen van citrus, 
verse munt en hout. Zeer goed in balans, rijk met een mooie mineraal 
structuur. Een heerlijk lange afdronk. 

Pinot Blanc

Cuvée Michel Léon SGC 27.95 5.50
Elzas, Frankrijk 

Druif: Pinot Blanc. In de neus elegant, fris en licht fruitig en de smaak
is fris en rond. Mooie lichte zuren en krachtig in de mond. 

Gewürztraminer

Cuvée Michel Léon SGC 32.95 6.50
Elzas, Frankrijk 

Druif: Gewürztraminer. In de neus zeer karakteristiek, bloemig en een
expressieve mineraalachtige neus. In de mond een aangename zoetheid. 
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Pinot Gris – Grauer Burgunder

Cuvée Michel Léon Vieilles Vignes 29.95 5.95
Elzas, Frankrijk

Druif: Pinot Gris. Afkomstig van oude wijstokken. Een complexe, 
krachtige, minerale, kruidige en zijdezacht boeket met een aantrekkelijke 
lange afdronk. 

BIO Gustavshof  29.95 5.95
Rheinhessen, Duitsland

Druif: Grauer Burgunder. Droge stijl Grauburgunder met aroma’s van 
ananas en banaan. Intens fruitige smaak met milde zuren.

Viognier

La Baume Grande Olivette 19.95 3.95
Languedoc-Roussillon, Frankrijk        

Druif: Viognier. Aroma’s van intens citrus en exotisch fruit. In de mond
licht kruidig met fruitige tonen.     

Domaine Clavel Regulus 25.00 4.95
Rhône, Frankrijk

Druif: 80% Viognier en 20% Grenache Blanc. Tonen van boter en iets 
van walnoot. In de mond vind je aroma’s van hazelnoot, kastanje en 
heel veel rijp fruit. De fraaie zuurheid en een lange, gevulde afdronk.

Domaine de la Baume Elisabeth 27.95 5.50
Languedoc-Roussillon, Frankrijk 

Druif: Viognier. De wijn heeft krachtige aroma’s van mandarijn, verse 
abrikoos en gekonfijte sinaasappel.

Viña Chocalan Origen Gran Reserva 32.95 6.50
Maipo Valley, Chili

Druif: Viognier. Aroma’s van perzik, kweepeer, honing, toast, abrikozen
en vanille. Elegantie, complexiteit en een romig karakter ontstaat door 
de rijping op Franse eiken vaten. In de mond een levendige frisheid en 
een lange, romige afdronk.

Zonneweelde Private Selection 35.00 6.95
Breedekloof, Zuid-Afrika

Druif: Viognier. Fris, fruitig, rijke aroma’s van perzik, abrikoos en tropisch 
fruit, citroen en bloemen in de neus. Een volle wijn met aanhoudende 
romige houttoetsen in de afdronk.

McManis Family Vineyards 39.95 7.95
Californië, Verenigde Staten

Druif: Viognier. Aroma’s van abrikoos, perzik en peren met een 
onderliggende toon van mineralen. De perzik en peer in de neus zorgen 
voor het volle aroma van de wijn. De afdronk is lang en heel puur.

Terres de la Baume 49.95 9.95
Languedoc-Roussillon, Frankrijk

Druif: Viognier en Chardonnay. 12 maanden op eiken gerijpt, aroma’s 
van passievrucht, abrikoos en perzik. De smaak is delicaat, rijk, vol en
rond met zachte kruidigheid en mooie vanilletonen. 

Roussanne

Domaine Clavel Syrius 35.00 6.95
Rhône, Frankrijk

Druif: 50% Roussane en 50% Viognier. Elegant met een mooie 
complexiteit, geuren van citrus, abrikoos en meidoorn uit. Het 
mondgevoel is vol en rijk. Mooie balans met een fijne, lange afdronk.

Domaine Clavel Clair de Lune 39.95 7.95
Rhône, Frankrijk

Druif: 50% Roussane en 50% Viognier. In de neus bloemig, gestoofd 
fruit, abrikozen en aan het einde een minerale toon. Het is een krachtige 
en goed uitgebalanceerde wijn, in de mond tonen van perzik en peer 
en een goede lengte.
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Albillo Mayor

Clunia Albillo 49.95 9.95
Castilla Y Léon, Spanje 

Druif: Albillo Mayor. Frisse aroma’s van abrikoos, pompelmoes en ananas
met subtiele hinten van bloemen en kruiden. De lagering van 5 
maanden op grotere eiken vaten  geeft de wijn een mooie elegantie en 
diepgang.

Grenache Blanc

Celler Piñol Portal  32.95 6.50
Terra Alta, Spanje

Druif: Garnacha Blanca 85%, Sauvignon Blanc 5%, Viognier 5%, 
Macabeo 5%. Krachtige aroma’s van tropisch fruit zoals ananas, 
banaan, peer en lychees. Geuren van kreupelhout, kruiden en witte 
bloemen. Sappig en fris in de mond. 

Domaine De La Côte De L’Ange Châteauneuf-Du-Pape Blanc 69.95 13.95
Rhône, Frankrijk

Druif: Grenache 20%, Clairette 30%, Bourboulenc 30%, Roussanne 20%.
In de neus aroma’s van witte bloemen, perzik, peren op siroop, gekonfijt
fruit en marsepein. De smaak is fris en rond, met veel zachtheid. Lange 
afdronk, met aroma’s van vanille, amandelspijs en wit fruit op siroop. 

Chenin Blanc

Thembi Wines The Belief Fair Trade 25.00 4.95
Western Cape, Zuid-Afrika 

Druif: Chenin Blanc. Stuivende aroma’s van appel, ananas, passievrucht 
en een fijn toetsje guave. Dit wordt bevestigd in de smaak. Mooie 
balans met een complex mondgevoel dankzij het contact met zijn Lie 
dat perfect overgaat in een lekker frisse en levendige afdronk.

Ayama Leopard Spot 29.95 5.95
Voor Paardeberg, Zuid-Afrika

Druif: Chenin Blanc. Chardonnay en Viognier. Licht goudgeel uiterlijk. 
Delicate complexe wijn met perzik, abrikoos, honing en kruiden aroma’s.

Jordan Inspector Peringuey  35.00 6.95
Coastal Region, Zuid-Afrika

Druif: Chenin Blanc. In de neus geuren van perzik en peer. In de mond 
een zachte structuur, vanille, goede balans met prachtige zuren en een 
minerale afdronk. Mooie romige, frisse Chenin Blanc op hout vergist.

Vouvray Sables Blonds 37.95 7.50
Loire, Frankrijk

Druif: Chenin Blanc. In de neus gedroogd fruit, honing en bloemen.
In de mond een goede balans tussen een licht restzoet, fruit en zuren. 
Mooie lengte, een mineraal mondgevoel.

Gouveio

Fogo do Chão Vino Branco 27.95 5.50
Douro, Portugal.

Druif: Gouveio, Donzelhino en Rabigato. In de geur zachte tonen van rijp
fruit. De smaak is crispy en fruitig, met voldoende zuren zodat de wijn
mooi gebalanceerd blijft.

Vinho Verde

Coleção As Portuguesas Serigaita 29.95 5.95
Vinho Verde, Portugal.

Druif: Vinho Verde, Loureiro, Alvarinho, Arinto. Groene appel, een
fijn vleugje citrus en kruisbessen, ondersteund door een verfrissend 
mineraal karakter. Luchtige maar aanhoudende afdronk.
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Grüner Veltliner

Landhaus Mayer 26.95 5.25
Niederösterreich, Oostenrijk

Druif: Grüner Veltliner. Licht peperig, grapefruit, goed uitgebalanceerd,
vol, aangename zuurgraad, delicate kruidigheid en een lange afdronk. 

Weingut Netzl Classic 32.95 6.50
Carnuntum, Oostenrijk 

Druif: Grüner Veltliner. Zuiver, fris en mineraal. Frisse smaak van groene 
appel en limoen en een pittig wit pepertje in de afdronk.

Weingut Netzl Ried Rothenberg 45.00 8.95
Carnuntum, Oostenrijk

Druif: Grüner Veltliner. Aroma’s van diepe, zachte, kruidige tonen die 
zich versmelten met frisse, minerale toetsen. Exotisch fruit zoals lychee in
de smaak begeleid door licht getoaste en romige tonen. Lange, milde en
boeiende afdronk.

Riesling

Edition Abtei Himmerod Feinherb 25.00 4.95
Moezel, Duitsland

Druif: Riesling. In de neus frisse citrus aroma’s en tonen van groene
appels. In de mond half zoet, fijne frisse zuren, mooie lange afdronk.

Landhaus Mayer 27.95 5.50
Niederösterreich, Oostenrijk

Druif: Riesling. Aroma’s van bloemen, abrikoos, fruitig, honingzoete
aroma’s, evenwichtig, sappig extract, levendige zuren en een mooie, 
minerale afdronk.

Groote Post Varietal Range  35.00 6.95
Darling, Zuid-Afrika

Druif: Riesling. Elegante tonen van citrus en limoen in de neus. De smaak
heeft een lichte honingzoete structuur en is zo perfect in evenwicht met 
de frisheid in de mond.

Weingut Von Winning Riesling Erste Lage Deidesheimer 
Paradisgarten 59.95 11.95
Pfalz, Duitsland

Druif: Riesling. Heerlijk geurig, met perzik en gele pruimen, een vleugje 
grapefruit en een fijne kruidigheid. Mooi krachtig, fijne zuren en frisheid, 
citrus, appel, grapefruit, mineralig, blijft elegant. Complex en krachtig.

Tempranillo Blanco

Rioja Vega  39.95 7.95
Rioja, Spanje

Druif: Tempranillo. Complex, expressief, met intense tonen van tropisch
fruit en witte bloemen en kruidige aroma’s. In de mond tonen van citrus, 
een subtiele zijdezachte textuur van de rijping in Franse eikenhouten 
vaten. 

Rioja Vega Tempranillo Blanco Reserva 69.95 13.95
Rioja, Spanje. 

Druif: Tempranillo. Een romige en gestructureerde wijn. In de neus 
aroma’s van tropisch fruit en bloemen en licht geroosterde tonen van 
houtrijping. In de mond vol, goed gestructureerd, een klein bittertje en 
wat frisheid. Mooie lange afdronk. 14 Maanden gerijpt op Frans eiken 
vaten. 

Godello

Telmo Rodriguez Gaba do Xil 35.00 6.95
Valdeorras, Spanje

Druif: Godello. In de neus witte bloemen, kruidigheid, gedroogd wit fruit
en honing. In de mond vol, wat romig, rijp fruit, amandelen en 
mineralen.
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Verdejo

Entreflores 25.00 4.95
Rueda, Spanje

Druif: Verdejo. In de geur aroma’s van gras, tropisch fruit met een
florale en kruidachtige hint. In de smaak tropisch fruit en citrus.  

Cortijo Trifillas CT 27.95 5.75
Tierra de Castilla, Spanje

Druif: Verdejo, Sauvignon Blanc. Notities van vers tropisch fruit en
passievrucht. Zeer fruitig en intens gehemelte, elegant en langdurend.

Tardencuba Ultimo 29.95 5.95
Rueda, Spanje

Druif: Verdejo. Licht minerale en aromatische neus met nuances van
anijs en pitvruchten. In de mond, vol, rond exotisch fruit met in de 
afdronk een verfrissend limoentje dat nog even blijft nazinderen.

Barcolobo Fermentado En Barrica  39.95 7.95 
Castilla y Leon, Spanje 

Druif: Verdejo. Stuivende neus met veel tropisch fruit, venkel en 
amandelen. Romige smaak die vet en fris tegelijk het pallet beroert. 
Lange getoaste finale die mooi uitgebalanceerd de zintuigen verwend. 
Rijping gedurende 4 maanden op nieuwe Franse eiken vaten. 

Albariño

Bodegas As Laxas Rias Baixas Outon  32.95 6.50
Rias Baixas, Spanje

Druif: Albariño. Rijpe, frisse neus van appels, nectarine, perzik en een 
vleugje citrus. Rijp maar droog en licht ziltig karakter. Verfijnde, elegante 
stijl met een heerlijke, delicate en lange afdronk.

Bodegas As Laxas Bágoa do Miño ‘Lágrima’ 39.95 7.95
Rias Baixas, Spanje

Druif: Albariño. Aroma’s van peer, appel en vanille zijn puur, gul en
intens. In de mond droge abrikoos, citrus en appel. Een toon van 
kruidige witte peper stijgt op een minerale afdronk. Vlezig, vol en fris. 

Pinot Grigio

DOC ‘Ponte’ 25.00 4.95
Veneto, Italië

Druif: Pinot Grigio. In de neus fruitig, delicaat en veelzijdig. De smaak
is licht en fruitig met een mooie structuur.

Blue Fish 29.95 5.95
Pfalz, Duitsland 

Druif: Pinot Grigio. Heerlijk fris en crispy met tonen van frisse appel 
en een klein beetje amandel. Mooie mineraliteit en een kleine zoetje. 

Russolo Selezione Cru Ronco Calaj  35.00 6.95
Friuli, Italië

Een heel expressieve neus met aroma’s van passievruchten, 
pompelmoes en salie. Een levendige, pittige wijn, met een mooie 
zuurbalans en aanhoudende aroma’s. Gerijpt in RVS-vaten op z’n 
droesem gedurende 5 maanden. 

Russolo Friuli Doi Raps Riserva 39.95 7.95
Friuli, Italië

Druif: Pinot Grigio, Sauvignon Blanc Volle, rijke wijn met veel
aromatische expressie. Bloemig, wat perzik maar ook wat limoen die
de wijn levendig en interessant houdt.
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Greco

Librandi Ciro Classico Bianco DOC 29.95 5.95
Calabria, Italië

Druif: Greco. In de geur heerlijk aromatisch met tonen van bloemen, 
abrikoos, perzik en banaan. Een exotisch en open palet vol rijpe, zachte 
en sappige smaken. Voor balans een goede zuurgraad en bijna heel licht 
pétillant.

Fiano di Avellino

Gran Appasso  29.95 5.95
Puglia, Italië

Druif: Fiano di Avellino en Chardonnay. Stuivende aroma’s van appel, 
peer, meloen en hints van witte bloesem en kruiden. Zacht en zonnig 
mondgevoel, rond en fruitig karakter. De volle, sappige finale is in 
perfect evenwicht met de frisse en minerale tonen.

Masca Del Tacco L’Uetta  35.00 6.95
Puglia, Italië

Druif: Fiano di Avellino. Intense, stuivende neus met sensaties van 
exotisch fruit, witte meloen, peer, mandarijn en florale aroma’s, zoals 
witte bloemen. Fruitig in de mond, fris, sappig en smakelijk, met een 
heerlijk minerale ondertoon. De afdronk is zonnig en lang.

Vermentino

Vigneti Zanatta Renadoro di Gallura DOCG 35.00 6.95
Sardinië, Italië 

Druif: Vermentino. Innemende aroma’s van bloemen, kruiden en 
exotische vruchten. Heerlijk evenwichtig mondgevoel, fris en romig 
tegelijk.  De afdronk is zalig lang.

Grillo

Pellegrino Il Salinaro  32.95 6.50
Sicilië, Italië

Druif; Grillo. In de neus delicate aroma’s van citrusfruit en florale tonen 
van jasmijn en oranjebloesem. In de mond is de wijn heerlijk fris en 
mooi in balans met tonen van grapefruit, citroen en limoen met een 
fijne hint van vanille.

Trebbiano

Poderi dal Nespoli 25.00 4.95
Emilia Romagna, Italië. 

Druif: Trebbiano en Chardonnay. Een exotisch geurige wijn, met tonen 
van ananas, perzik, rijp wit fruit en iets bloemigs. De smaak is breed en 
sappig, met veel verschillende rijpe fruittonen.

Arneis

Bel Colle Roero 39.95 7.95
Piemonte, Italië

Druif: Arneis. De geur is zuiver, zeer aromatisch, rijp fruit zoals peer en 
wat banaan en steranijs. In de mond perzik, amandelbittertje, veel fruit, 
zachte zuren. Prettig zuurtje in de afdronk.

Müller Thurgau

Russolo Mussignaz Selezione 32.90 6.50
Friuli, Italië 

Druif: Müller Thurgau. Zeer intens boeket met tonen van meloen, 
perzik en citrus. In de mond soepel en fris. 
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Falanghina

Cantine Iorio Falanghina Del Sannio Dop 35.00 6.95
Campania, Italië
Druif: Falanghina. Mooie neus met veel bloemetjes en exotisch fruit. 
Volle, zonnige smaak en een heerlijk zacht karakter. De afdronk wordt 
gekleurd door een zacht kruidige toets. Milde aciditeit met voldoende 
fraîcheur.

Tocai Friulano

Russolo Jacot Selezione Uve Tocai Friulano 32.95 6.50
Friuli, Italië
Druif: Tocai Friulano. 4 maanden in acaciahout gerijpt. Dit maakt de wijn 
ronder van smaak. Het boeket is fijn met een fruitige en licht bloemige 
toets. Fijne aroma’s van vanille en amandelen. Droog en fris in de mond 
met een mondvullende afdronk.

Garganega

Monte Tondo Superiore Foscarin Slavinus DOCG 39.90 7.95
Veneto, Italië 

Druif: Garganega. Neus en mond: perzik en peer, appel, bloesem, 
honing, weelderig. De smaak is intens, opwekkend, krachtig en met 
mooie zuren.  

Catarratto

Lombardo Vini 35.00 6.95
Sicilië, Italië

Druif: Catarratto. In de neus aroma’s van witte perzik, appel en ananas.
Deze wijn is delicaat, fris met citrus en een vleugje roze grapefruit. 

Zoete wijnen

Förster Sonniges Tröpfchen 19.95 3.95
Moezel, Duitsland 

Zoete witte wijn. 

Edition Abtei Himmerod Riesling Feinherb 25.00 4.95
Moezel, Duitsland 

Druif: Riesling. Half zoete witte wijn. 

Toso Brachetto ( rode kleur ) 29.95 5.95
Piemonte, Italië. 

Druif: Brachetto. In de mond licht bruisend en mild 
zoet, met veel frisheid en een laag alcoholgehalte.

Belle Colle Moscato d’Asti 29.95 5.95
Piemonte, Italië 

Druif: Moscato. Mousserende zoete witte wijn. 

Alcoholvrije wijn

Wisselende wijnhuizen 19.95 3.95
0.1 - 0.5 % Alcohol.

Druif: diverse

Klawer Cellars Sparkling White Grape Juice 25.00 4.95
Olifants River, Zuid-Afrika

Zoete, frisse en mousserende alcoholvrije wijn.


