Wijnbar&Zo

Viña Perguita
Crianza
Navarra, ES

Gemaakt van Tempranillo, Cabernet
Sauvignon en Merlot. De langere
houtrijping van 12 maanden geeft deze
wijn een voller karakter. Hij is aromatisch
met rijpe fruitaroma’s.
De Amerikaanse en Franse eikenhouten
vaten (Allier, Nevers en Limousine) zijn
met zorg geselecteerd; de verschillende
houtsoorten komen terug in de geur en
in de smaak. In de mond is de wijn zoet,
krachtig, zijdezacht en zeer harmonieus.
Voor iedereen die van een stevigere,
maar genuanceerde houtgerijpte wijn
houdt.

glas

6,00
fles

30,00

Wit&Zo
Mousserend
Bedin Prosecco		
Bedin Prosecco Rosé		
Angelo Rebuli Millesimato 		
Cava Clos des Angels Brutissime Brut		
Cava ‘N’ de Naveran Brut Nature		
Domaine de la Baume ‘ICE’		

5

25

5

25

8

40

6

30

7

35

6

30

Moët&Chandon Piccolo 20cl			
Marmann Schneider Riesling Sekt			
Charles Simon Champagne Brut			
Drappier Brut			
Veuve Clicquot Yellow Label			

22,5

Champagne

Dessertwijnen
Muscat Saint-Jean de Minervois		
Pedro Ximenez		
Château Louis Eschenauer Sauternes		
Herencia Altes 'Trementinaire' Orange Wine'
Banyuls		
Disznökö Tokaj Aszu 5 puttonyos		

5
6
7
8
8
12,5

Ports
Valdouro White		
Valdouro Ruby		
Valdouro Tawny		
Martha’s Special Reserve		
Martha’s Tawny 10yr		
Martha’s Colheita 2006		

5
5
5
8
9
11

45
60
65
90

Wit&Zo
Sauvignon Blanc
La Baume Grande Olivette

Languedoc, FR

4,5

21,5

Geur van citroen en pompelmoes en in de mond passievrucht.

DeMartino Estate

Valle de Casablanca, CH

5

25

Frisse en aromatische wijn, met tonen van groene appel en buxus. De smaak is
vol en fris, met veel citrusfruit, een hint van stro en spannende, frisse zuren.

Fonbadet Fut De Chêne

Bordeaux, FR

5,5

27,5

5,5

27,5

5,5

27,5

6,5

32,5

6,5

32,5

7,5

37,5

10

50

13

65

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

Domaine de la Baume ‘les Mariës’

Languedoc, FR

Limoen, pompelmoes en aspergepunten. Intense smaken van citrus en groene
kruiden. Een gulle frisheid achter op de tong.

Groote Post ‘The Old Man’s Blend’

Darling, SA

Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Sémillon. Fris met aroma’s van citrus in de neus.
Mooie fruitige intensiteit. Heerlijke smaken van appel en tropisch fruit in de mond.

Russolo ‘Due’

Friuli, IT

Sauvignon Blanc en Chardonnay. Heerlijk glas wijn met de typische geur van witte
vruchten en acaciabloesem. Fruitig in de mond met een goede textuur. Sappig en
sprankelend, met een zachte afdronk.

Hans Greyl

Marlborough, NZ

Kruisbessen en tropische vruchten zoals mango en passievrucht stuiven het glas uit.
In de mond een fruitige en frisse wijn met veel tropisch fruit en een grassige frisheid.

Domaine Du Clos Roussely BIO

Touraine, FR

Fijne intense geuren van exotische vruchten en aroma’s van witte bloemen. Zuivere,
ronde smaak met tinten van Granny Smith en zacht wit fruit zoals abrikoos en perzik.
Een heerlijke lange afdronk.

Domaine Paul Thomas ‘Chavignol’

Sancerre, FR

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 ‘En Travertin’

Pouilly-Fumé, FR

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,
mooie zuren, lichte molligheid in de smaak.

Wit&Zo
Chardonnay
La Baume Grande Olivette

Languedoc, FR

4,25

21,5

Geurend naar citrus met een frisse fruitige smaak. De textuur is rond en zacht.

Fox Grove

Southeast Australia, AUS

5

25

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

Domaine de la Baume

Languedoc, FR

5,5

27,5

5,5

27,5

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

Beramendi 3F

Navarra, ESP

Chardonnay en Moscatel. Beramendi is een bodega die volledig door vrouwen
wordt gerund. Door de toevoeging van Moscatel is de wijn overdadig fruitig, met
veel tropische tonen. De smaak is sappig en zomers.

Gran Appasso

Puglia, IT

6

30

6

30

Stuivende aroma’s van appel, meloen en hints van witte bloesem en kruiden.
Zacht mondgevoel, rond en fruitig karakter. De volle afdronk is in perfect evenwicht
met de frisse en minerale tonen.

Viña Chocalán Chardonnay Reserva

Maipo Valley, CH

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

Groote Post Unwooded

Darling Hills, SA

6,5

32,5

6,5

32,5

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. Door enkel rijping
op RVS behoudt de wijn zijn frisheid.

Western Cellars

California, US

Prachtig rijke florale geur van witte bloesem en perzik. De wijn is kruidig met tonen
van noten en vanille. Zijde zacht, rond en heel vol van smaak. Tropisch geel fruit,
specerijen en een lange afdronk.

Domaine de la Baume ‘Elite d’Or’

Languedoc, FR

7

35

8

40

9

45

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

Groote Post Kapokberg Reserve

Darling Hills, SA

Een neus van toast, vanille en citrus. Het hout is goed geïntegreerd en in evenwicht
met fijne, frisse smaken en tropisch fruit. Fermentatie in Frans eiken vaten van
300 liter en rijping op de lie gedurende 10 maanden.

Coppola 'Diamond Collection'

Monterey County, US

In de geur citrusfruit, rijpe meloen, vanille, rokerig en heerlijk exotisch. Soepel
en vettig qua textuur. Tropisch fruit, karamel en vanille bepalen de overdadige
smaak van deze wijn.

Wit&Zo
Seguin Manuel Bourgogne

Bourgogne, FR

9

45

10

49

10

50

12

60

In de neus exotisch fruit en impressies van witte bloesem. Volle, romige smaak
met mooi geconcentreerd fruit, zweem van kruiden en tonen van ananas en
honing in de smakelijke afdronk. Elegant en klassiek van stijl.

Bernardus

Carmel Valley, US

Zeer kenmerkende aromatische, kruidige en mollige wijn. Weelderig en welhaast
stoer van smaak met een prachtige lengte in de afdronk. Veel butterscotch,
rokerigheid, vanille en houttonen in zowel geur als smaak.

Domaine Passy Le Clou Classic

Chablis, FR

In de geur bloemig en tonen van wit fruit en citrus. In de smaak verfijnde
minerale tonen, iets notigs, wederom citrus en een klein beetje rondeur.
De wijn rijpt 6 maanden ‘sur lie’ op RVS-tanks.

Poncetys 'Clos du Château'

Saint-Veran, FR

Soepel, vol en zeer expressief. Tonen van rijpe perzik en abrikoos vermengen
zich met de geur van karamel. Aroma’s van rijp wit fruit ondersteund door een
subtiel vleugje geroosterd brood en vanille.

Viognier
La Baume ‘Grande Olivette’

Languedoc, FR

4,25

21,5

5,5

27,5

Aroma’s van intens citrusfruit en exotisch fruit. In de mond licht kruidig
en lekker sappig.

Domaine de la Baume ‘Elisabeth’

Languedoc, FR

De wijn heeft krachtige aroma’s van mandarijn, verse abrikoos en gekonfijte
sinaasappel. De smaak is kruidig en zacht.

Viña Chocalán Origen Gran Reserva

Maipo Valley, CH

7

35

Aroma’s van perzik, kweepeer, honing, toast, abrikozen en vanille. Elegant en
complex, het romige karakter ontstaat door de rijping op Frans eiken vaten.
In de mond een levendige frisheid en een lange, romige afdronk.

Zonneweelde Private Selection

Breedekloof, SA

7,5

37,5

Rijke aroma’s van perzik, abrikoos en tropisch fruit, citroen en bloemen in de neus.
Een volle wijn met aanhoudende romige houttoetsen en vanille in de afdronk.

McManis Family Vineyards

California, US

Aroma’s van abrikoos, perzik en peren met een onderliggende toon van mineralen.
De rijping op hout zorgt voor het volle aroma van de wijn. De afdronk is lang en
vettig, met veel vanille en warme kruiden.

8

40

Wit&Zo
Grenache & Roussanne
Celler Piñol Portal

Terra Alta, ES

6,5

32,5

Garnacha Blanca, Sauvignon Blanc. 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 Clavel Syrius

Côtes du Rhone, FR

7

35

Roussanne en Viognier. Elegant met een mooie complexiteit, geuren van citrus,
abrikoos en kruiden. Het mondgevoel is vol en rijk. Mooie balans met een fijne,
lange afdronk.

Herencia Altes Organic

Catalunya, ES

7,5

37,5

Delicate geur van tropisch fruit, grapefruit en witte bloemen. Door rijping enkel
op RVS weet de wijn zijn frisheid mooi te behouden. In de smaak een mooie balans
tussen rijp fruit en frisheid. De wijn rijpt 3 maanden ‘sur lie’.

Gewurztraminer
Arthur Metz Vieilles Vignes

Alsace, FR

7

35

In de neus zeer karakteristiek, bloemig en een expressieve mineraalachtige neus.
In de mond een klein zoetje, door de rijpe fruittonen. Groene kruiden en bloesem
brengen de wijn in balans. De druiven komen van oude ranken.

Pinot Grigio & Pinot Gris
DOC ‘Ponte’

Venezia, IT

5,5

27,5

In de neus fruitig, delicaat en veelzijdig. De smaak is licht en fruitig met een mooie
structuur. Sappig en zacht met een lage zuurgraad.

Blue Fish

Pfalz, DE

6

30

7

35

Heerlijk fris en crispy met tonen van frisse appel en een klein beetje amandel.
Mooie mineraliteit en frisheid, iets uitgesprokener dan klassieke pinot grigio uit Italië.

Arthur Metz Vieilles Vignes

Alsace, FR

Afkomstig van oude wijnstokken. Een complexe, minerale en kruidige wijn, met een
zijdezacht boeket met een aantrekkelijke lange afdronk, vol rijp wit fruit en een klein
restzoetje.

Kurtatsch

Alto Adige, IT

Aroma’s van citrus en perzik, verrijkt met tonen van kruisbes en verse appel. In de
mond is de wijn sappig en mineralig met mooie frisheid. Rijping op RVS-tanks om
het frisse karakter te behouden.

7,5

37,5

Wit&Zo
Trebbiano
Azienda Ottella Lugana

Lugana, IT

7,5

37,5

Verbouwd aan de oevers van het Gardameer. Een mooie notige geur met tonen van
gekonfijte citrus. De smaak is levendig, met veel wit fruit en tonen van amandel.
De afdronk is zacht en lang.

Arneis
Il Falchetto

Langhe, IT

8

40

7

35

De geur is zuiver en zeer aromatisch. Rijp fruit zoals peer, banaan en steranijs komen
je tegemoet. De smaak typeert zich door perzik, een amandelbittertje, veel fruit en
fijne zuren.

Müller Thurgau
Russolo Mussignaz Selezione

Friuli, IT

Zeer intens boeket met tonen van meloen, perzik en citrus. In de mond soepel en fris,
met veel sap en een druifachtige smaak.

Bombino Bianco
Podere dal Nespoli Pagadebit

Romagna, IT

5,5

27,5

Subtiel en opwekkend, fijne bloemigheid, abrikozen, citrus en rokerig. Een sappig
glas wijn met fijne tonen van perzik en meloen.

Pecorino
Cantine Mucci Valentino IGT

Abruzzo, IT

6

30

7

35

Karakteristieke florale aroma’s en hints van tropisch fruit. Zonnig karakter en een
erg smaakvolle stijl. Evenwichtig geheel met voldoende fraîcheur.

Falanghina
Iorio Falanghina del Sannio

Campania, IT

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
met mooie frisheid.

Greco
Librandi Ciro Classico Bianco DOC

Calabria, IT

In de geur heerlijk aromatisch met tonen van bloemen, abrikoos, perzik en banaan.
Een exotisch smaakprofiel met volle rijpe, zachte en sappige tonen. Hij lijkt in de
aanzet bijna bruisend door zijn frisheid.

6,5

32,5

Wit&Zo
Fiano
Masca Del Tacco L’Uetta

Puglia, IT

7

35

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

Vermentino
Vigneti Zanatta Orion

Sardegna, IT

6,5

32,5

6,5

32,5

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

Sicilia, IT

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

Verdejo
Entreflores

Rueda, ES

5

25

In de geur aroma’s van gras, tropisch fruit met een florale en kruidige tint. De smaak
is zowel tropisch als citrusachtig. Erg fris en sappig.

Tardencuba Ultimo

Rueda, ES

6,5

32,5

8,5

42,5

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

Rueda, ES

Stuivende neus met veel tropisch fruit, venkel en amandelen. Romige smaak die
vet en fris tegelijk het pallet beroert. Rijping gedurende 4 maanden op Frans eiken
vaten, waardoor vanille opvalt in de smaak.

Wit&Zo
Tempranillo Blanco
Sendero Royal

Rioja, ES

6

30

8

40

14

70

6

30

Licht aromatische neus met florale tonen en hints van exotisch fruit. Snoeperige
aanzet met tonen van ananas, rijpe banaan, fijne kruiden en gele bloesem. Volle
ronde smaak met een afdronk die droog en fruitig is.

Rioja Vega

Rioja, ES

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 Reserva

Rioja, ES

Een romige en gestructureerde wijn. In de neus aroma’s van tropisch fruit en bloemen
en geroosterde tonen. In de mond vol, een klein bittertje en wat frisheid. Mooie lange
afdronk. 14 maanden houtrijping op Frans eiken.

Albariño & Alvarinho
Coleção As Portuguesas ‘Serigaita’

Vinho Verde, POR

Groene appel, een fijn vleugje citrus en kruisbessen, ondersteund door een
verfrissend mineraal karakter. Luchtige maar aanhoudende afdronk.

Bodegas As Laxas ‘Outon’

Rias Baixas, ES

6,5

32,5

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.

As Laxas ‘Lágrima’

Rias Baixas, ES

Aroma’s van peer en zijn puur, gul en intens. In de mond droge abrikoos, citrus
en appel. Een toon van kruidige witte peper stijgt op een minerale afdronk.
De wijngaarden staan dichtbij zee, wat een ziltige smaak oplevert.

9

45

Wit&Zo
Riesling
Marmann Spätlese Feinherb

Mosel, DE

6

30

7

35

Feinherb is een relatief nieuwe aanduiding die het nietszeggende “Halbtrocken”
ofwel halfdroog moest vervangen. Duidelijke mineralige tonen en mooie frisheid
aangevuld met honing toetsen en limoen.

Groote Post Varietal Range

Darling Hills, SA

Elegante tonen van citrus en limoen in de neus. De smaak heeft een lichte
honingzoete structuur en is daarom perfect in evenwicht met de frisse smaken.

Kloster Eberbach Trocken

Rheingau, DE

7,5

37,5

6,5

32,5

Uit een gebied dat bekend staat om mineraliteit en elegantie. Goed terug te proeven
in deze wijn. Met tonen van abrikoos en groene appel. Mooie zachte structuur met
sprankelende frisheid.

Weissburgunder
Marmann Schneider Trocken

Mosel, DE

In de neus een zachte notigheid gepaard met peer. In de mond net zo zacht met
een haast mondvullende structuur. Wederom peer en subtiel verse ananas.

Grüner Veltliner
Landhaus Mayer

Niederösterreich, AUT

6

30

Licht peperig, grapefruit, witte appel. Goed uitgebalanceerd en vol, met een
aangename zuurgraad. In de smaak een delicate kruidigheid en een lange afdronk.

Weingut Netzl Classic

Carnuntum, AUT

6,5

32,5

9,5

47,5

Zuiver, fris en mineraal. Frisse smaak van groene appel en limoen en een pittig wit
pepertje in de afdronk. Overwegend fris en mineraal in de smaak.

Weingut Netzl Ried Rothenberg

Carnuntum, AUT

Aroma’s van 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 afdronk met vanille en rijp fruit.

Wit&Zo
Chenin Blanc
Breedeweelde

Slanghoek, SA

5,5

27,5

6,5

32,5

7,5

37,5

10

50

Goudgele kleur met groenige schijn. De geur is fruitig, bloemig en complex met
impressies van appeltjes, abrikozen en perzik. Levendige smaak, vol en sappig.

Ayama Leopard Spot

Voor Paardeberg, SA

Licht goudgeel uiterlijk. Delicate complexe wijn met perzik, abrikoos, honing en
kruiden aroma’s.

Jordan Inspector Peringuey

Coastal Region, SA

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.

Creation Estate Cool-Climate

Hemel-en-Aarde Vallei, SA

Aroma’s van gember, appel en honing. Een complexe wij met in de smaak een hint
van appel en peer. De textuur is frisromig zoals kokosmelk, rijk in smaak maar met
een prettige zuurgraad, door de vergisting op hout.

Wit&Zo
Zoet
Förster Sonniges Tröpfchen

Bingen, DE

4

20

California, US

5

25

Mosel, DE

5,5

Piemonte, IT

6

Zoete witte wijn

Gold Country Blush Rosé
zacht rood fruit, een klein zoetje en verleidelijke geur.

Marmann Kabinett Riesling

27,5

Half zoete witte wijn met citrus, honing en bloemen.

Il Falchetto Moscato d’Asti

30

Mousserende zoete witte wijn met tonen van honing en abrikoos.

Il Falchetto Brachetto d’Acqui

Piemonte, IT

7,5

37,5

Mousserend rood. In de mond licht bruisend en mild zoet, met veel frisheid.

Alcoholvrij
Appalina alcoholvrij		
Verkrijgbaar in: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot, Rosé, Sparkling (wit en rosé)

4

20

Rosé&Zo
Rosé
DeBortoli Family Selection

New South Wales, AUS

5

25

Cabernet Sauvignon, Ruby Cabernet, Malbec. Veel tonen van rood fruit zoals besjes,
frambozen en aardbeien. In de smaak fris en droog met een hint van citrus en
wederom veel rood fruit.

La Baume ‘Creation’

Languedoc, FR

5,5

27,5

Grenache, Syrah en Cinsault. De kleur is heel lichtroze. Deze klassieke blend vertoont
veel overeenkomsten met Provence rosé. Veel rood fruit, een tikje bloemig en tonen
van wit fruit.

Groote Post Pinot Noir

Darling, SA

6

30

6

30

6

30

Het Atlantische klimaat in Darling Hills is uitermate geschikt voor frisse wijnen.
Tonen van rood fruit, wat aards en kruidig, met een prettige, sappige afdronk.

Casa Defra Pinot Grigio

Veneto, IT

Wanneer de Pinot Grigio goed rijp is, krijgt de druif een lichtroze gloed. Door de
korte schilweking ontstaat een zachtroze kleur. De smaak is fruitig en zacht met
tonen van kers, aardbei en bloemen.

Vina Chocalan Seleccíon

Maipo Valley, CH

Syrah, Petit Verdot. De kleur is intens donkerroze. In de smaak veel tonen van
donkerrood fruit zoals kersen en pruimen. Vol, krachtig en een tikje romig.

Arthur Metz Roseal

Alsace, FR

6,5

32,5

6,5

32,5

7,5

37,5

Pinot Gris. Zalmroze kleur. In de geur vol en bloemig. De smaak is sappig en tropisch,
met tonen van mango, framboos, perzik en wat kruidigheid. In de afdronk is een
klein zoetje te bespeuren.

Opale ‘Vignerons du Roy René

Provence, FR

Syrah, Grenache, Cinsault. Een prachtige, lichtroze kleur. De smaak is overwegend
fruitig en sappig, met een mooie kruidige ondertoon door het gebruik van de Syrah.

MiP classic

Provence, FR

Cinsault, Grenache, Syrah. Heel lichtroze gekleurd, wat kenmerkend is voor rosé uit
de Provence. In de geur verleidelijke rozenblaadjes en perzik. De smaak is droog en
fruitig, met tonen van framboos en kers.

Rood&Zo
Merlot
La Baume Grande Olivette

Languedoc, FR

4,25

21,5

5,5

27,5

5,5

27,5

Geur van aardbeien en pepermunt en een volle fruitige smaak.

Deakin Estate

Victoria, AUS

Een krachtige geur met veel kruidigheid, laurier en een vleugje eiken. Een mooie
volle en rijke smaak, heerlijk romig, kersen, pruimen en eindigt met rijpe en zachte
tannines.

Groote Post Old Man’s Blend Red

Darling, SA

Merlot, Cabernet Sauvignon, Shiraz en Cabernet Franc. Een fluweelzachte wijn
met hints van peper, bessen en pruimen. Lange afdronk. Gerijpt op Frans eiken
en in RVS tanks.

Domaine de La Baume

Languedoc, FR

6

30

6

30

Neus van wilde aardbeien en een hint van pepermunt. De smaak geeft ronde
en volle fruitige tonen. 6 maanden rijping op RVS vaten.

Puerto Viejo Reserve

Curico Valley, CH

Houtgerijpt. Tonen van framboos, gekonfijt fruit, kruiden, getoaste aroma’s.
Complex, evenwichtig en soepel in de mond.

Russolo ‘Due’

Friuli, IT

Merlot, Cabernet Sauvignon. Aangenaam en fruitig aroma, zacht en rond in de mond.
Een mooie evenwichtige wijn.

6,5

32,5

Rood&Zo
Cabernet Sauvignon
Le Vin Rouge de Monsieur Jules

Pays d’Oc, FR

5

25

Intense granaatrode kleur. In de neus veel zwart fruit zoals braambessen en zwarte
bosbessen. In de mond wordt dit bevestigd, met wat tonen van vlierbes.
Een gestructureerde afdronk die lang aanhoudt.

F de Fonbadet

Bordeaux, FR

5,5

27,5

Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot. In de neus fruitig met aroma’s van
kersen en drop. In de mond soepel en fruitig.

Viña Chocalan Reserva

Maipo Valley, CH

6

30

Intense aroma’s van fruit, rijpe zwarte kers, cassis en zoethout. Kruidige accenten
die goed worden omarmd door gebalanceerde structuur. Deze wijn is lekker vol,
met lange en intense afdronk.

Francis Ford Coppola Rosso

California, US

7,5

37,5

Aroma’s van kersen, cassis en violet. Zwarte bessen met wat vanille en toast aroma’s.

Yarran Wines

Riverina, AUS

8

40

11

55

12

60

Intens fruitig in de geur met hints van vanille. Het warme klimaat zorgt voor rijpe
en geconcentreerde druiven, wat een diepe en gestructureerde smaak oplevert.
De wijn rijpt op RVS als Frans eiken.

Château Sergant

Lalande de Pomerol, FR

Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Zeer intens, geuren van rijp rood fruit.
Rokerige en vlezige tonen en wat zoethout. Een volle wijn met zachte tannines,
frisse zuren en rijp fruit.

Château Brondelle Grand Vin

Graves, FR

Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot. Zwarte kers in de neus met aroma’s van
koffie en chocolade. Evenwichtig in de mond met een krachtige, lange afdronk.
Gerijpt op eikenhouten vaten gedurende 12 maanden.

Rood&Zo
Pinot Noir
Marmann Schneider Trocken

Mosel, DE

6

30

Tonen van bessen, bramen en zoete kers. Deze rode wijn prikkelt met een pittige
toon. Op het gehemelte is hij zacht met een lange afdronk. Korte rijping op grote
eikenhouten vaten.

Cuvée Michel Léon

Elzas, FR

6,5

32,5

8,5

42,5

Geur van kruidnagel en fruit zoals kersen, Frambozen en rode bessen.
Wat pittig bij aanvang, maar rood fruit overheerst.

Siegbert Bimmerle

Baden, DE

In de neus en mond tonen van zwarte bessen en bramen. Een elegante wijn met
een fruitige smaak en verfijnde tannines. Expressief en een mooie lange afdronk.

Seguin Manuel

Bourgogne, FR

9

45

13

65

Frisse, fruitige neus van rode bessen en bloemen. Elegante en pure stijl met een
gul karakter. Smakelijke afdronk met aangename en mooi geïntegreerde tannine.

Creation Estate Series

Hemel-en-Aarde-Vallei, SA

Mooie tonen van rode bessen, framboos en kruiden. De wijn rijpt 10 tot 12 maanden
op gedeeltelijk nieuw Frans eiken, maar door de lange rijpingstijd van de druiven staat
er veel frisheid tegenover voor een prachtige balans als resultaat.

Seguin Manuel Pommard

Pommard, FR		

In de neus frisse aroma’s van donker fruit. Subtiele en delicate toets van geroosterd
hout. In de mond zeer fruitige aroma’s. Lange afdronk. Na de vergisting verdere
rijping in eiken vaten gedurende 14 maanden.

90

Rood&Zo
Gamay
Domaine de Colonat ‘Les Charmes’

Morgon, FR

8

40

5

25

Neus van vers fruit als kersen, aardbeien, frambozen en een vleugje rode bes.
Lekker vol en evenwichtig karakter. De afdronk is sappig. Maakt indruk door zijn
volheid in de mond.

Syrah
Fox Grove

Southeast Australia, AUS

Shiraz, Cabernet Sauvignon. In de neus tonen van rijpe rode Bessen en een vleugje
specerijen. Een volle ronde smaak met zachte tannines.

Domaine la Baume La Jeunesse

Languedoc, FR

5,5

27,5

Geur van rode bessen en zwarte peper. In de mond vol en fruitig. 6 maanden
gerijpt op RVS vaten.

Puerto Viejo Reserve

Curico Valley, CH

6

30

Houtgerijpt. Framboos, zwart fruit, peper, toast. Rond en harmonieus, veel fruit
en rokerigheid.

Toro de Piedra Gran Reserva

Curico Valley, CH

7,5

37,5

Syrah, Cabernet Sauvignon. Volle neus van framboos, zwarte peper, nootmuskaat en
koffiebonen. Fris en rond in de mond en een aangename afdronk met tonen van vanille.

Zonneweelde Private Selection

Breedekloof, SA

8

40

9

45

9

45

10

50

In de neus rokerig met peperaroma’s. Kruidig met tonen van rijp fruit waarbij
het eikenhout mooi in balans is. 24 maanden gerijpt op 85% nieuw Frans eiken,
15% op Amerikaans eiken vaten.

Coppola ‘Diamond Collection’

California, US

In de neus mooi zwoel met veel peperigheid, pruimen, kersen, vanille, heel intens.
De smaak heeft een zachte aanzet, confiture en peper, kruidnagel, chocola, rijp en
smakelijk, soepele afdronk.

Groote Post Salt of the Earth

Darling Hills, SA

Shiraz en Cinsault. In de neus veel rood fruit, pruimen, witte peper en tonen van
cederhout. Achteraf komen in de smaak meer hints van kersen en aardbeien met
in de afdronk een mooie ziltigheid.

Two Hands Angel’s Share

McLaren Valley, AUS

Aroma’s van zwarte kers, bramen en witte peper. Met tonen van zwart fruit, koffie,
pure chocolade en peper. Mooie volle, ronde structuur met stevige maar
gebalanceerde tannines.

Terres de La Baume

Languedoc, FR

Op eikenhout gerijpte wijn met complexe aroma’s van viooltjes, rijp bosfruit en koffie.
Zijn smaak is rond en fluweelzacht met tonen van chocolade en kruidigheid.
Lange, volle afdronk.

10,5

52,5

Rood&Zo
Grenache
Domaine Clavel Régulus

Cotes du Rhone, FR

5

25

Grenache, Syrah, Marselan. Je ruikt de krachtige, maar toch charmante geuren van
vers rood fruit en cacao direct. In de mond is de wijn mooi zacht en rond met heel
veel vers fruit. De afdronk is lekker lang en zijdezacht.

Domaine Clavel Chusclan

Cotes du Rhone, FR

7,5

37,5

14

70
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50

16

80

8

40

10

50

Grenache, Mourvèdre, Syrah. Fijne neus. Complexe en subtiele blend van aardbei
en framboos, met kruidige tonen van kaneel en chocolade voorafgegaan door
geroosterde aroma’s. In de mond elegant en zacht.

Domaine de la Côte de l’Ange

Châteauneuf-du-Pape, FR

Grenache, Syrah. De neus opent met aroma’s van gedroogde bloemen, compote
van rood fruit. Rokerige tonen van wild, peper en kaneel, met nuances van zwart fruit.
Lange afdronk met aroma’s van wild en vanille.

Nebbiolo
Musso Valter

Langhe, IT

Druiven van de toonaangevende Barbaresco wijngaarden. Delicate neus met hints
van frambozen, kersen, groene peper en kaneel. Rijping gedurende 7-8 maanden in
grote Slavonisch eiken tonnen.

Musso Valter ‘Rio Sordo’ 2017

Barbaresco, IT

Aroma’s van exotisch fruit, gedroogde bloemen, rijp rood fruit en noties van roze
peper, kaneel en tabak. De smaak is droog en vol met een lange afdronk.
Rijping gedurende 18 maanden op Slavonische voeders en barriques.

Barbera
Il Falchetto ‘Bricco Paradiso’

Asti, IT

Prachtige geconcentreerde wijn. Diep donkerrood van kleur, met een rijp boeket
van toffee, vanille en rijp donker fruit. In de mond vol en fruitig, met hints van
vanille, kruiden en een zachte structuur en een lange afdronk.

Musso Valter

Alba, IT

Fruitige neus met veel rood fruit en een vleugje kruiden en kaneel. Weelderige en
mooi uitgebalanceerde smaak waarbij fruit, alcohol en structuur een mooi geheel
vormen.

Rood&Zo
Corvina Veronese
Bolla Bardolino Classico

Veneto, IT

6,5

32,5

Corvina Veronese, Rondinella, Molinara. In de geur veel zwarte kersen en bessen.
De smaak is zeer zacht en fruitig met kers, bes en bramen. Daardoor is de afdronk
zacht en verfijnd en zelfs licht fris.

Tedeschi Valpolicella Superiore

Veneto, IT

8

40

11

55

12

60

Corvinone en Corvina. Aangenaam kersenfruit in de geur, met een vleugje
kruidigheid, is lichtvoetig en fris in de smaak, elegant en open, met een bittertje
en wat stevigheid na.

Monti Garbi Valpolicella Ripasso

Veneto, IT

Corvinone en Corvina, Rondinella en Croatina en Oseleta. Rijke, rijpe aroma’s van
rood fruit, kruiden en een bescheiden houttoets. De wijn rijpt zes maanden in grote
vaten van Slavonisch eikenhout.

Tedeschi ‘San Rocco’ Ripasso

Veneto, IT

Corvina, Rondinella, Molinara. Kersen en frambozen, krenten en rozijnen, rijp en
krachtig, wat stevigheid en bitter. Een wijn met veel diepte en kracht, zeer karaktervol,
met mooie zuren en rijpe tannines na.

Tedeschi ‘Marne 180’ Amarone

Veneto, IT		

90

Corvinone en Corvina. Zwoel en krachtig, doet in de geur bijna denken aan port.
De smaak is machtig, met een rijke en levendige smaak, overtuigend,
met een bitter (‘amaro’) na.

Sangiovese
Martoccia Toscana

Toscana, IT

5

25

7

35

Een fruitige en zachte wijn met tonen van framboos, rozenblad, kers en donker fruit.
De tannines zijn zacht en rond, en het mondgevoel is sappig. Donker fruit voert de
boventoon.

Cignozza Chianti

Chianti, IT

Klassieke wijn uit het hart van Toscane. In de neus bloemig, met tonen van zure kers,
rode bessen en frisse kruiden. Gestructureerde wijn door een spannende samenhang
van rood fruit, hout, frisse zuren en rijpe tannines.

Brunelli Rosso di Montalcino DOC

Brunello di Montalcino, IT

8,5

42,5

In de neus mooie bloemige tonen met hints van kruiden en munt. De wijn is mediumbodied, met een goede zuurgraad. De wijn is op zowel Frans als Slavonisch eikenhout
gerijpt voor een periode van 9 maanden.

Cignozza Chianti Riserva

Chianti, IT

Sangiovese, Canaiolo. De geur is verleidelijk, met tonen van klein rood fruit, een tikje
gestoofd, en wat houttonen. De wijn rijpt voor de helft op Frans eiken voor 24 maanden,
voor een subtiele en goed geïntegreerde houttoon.

9

45

Rood&Zo
Aglianico
Cantine Iorio Aglianico del Sannio

Campania, IT

8

40

12

60

6

30

10

50

8,5

42,5

Intense geur van rijp rood en zwart fruit, leder, peper en een vleugje kaneel.
De vulkanische ondergrond verleent hem zijn typische mineraliteit. Vlot en rond
in de mond met een lange en weelderige afdronk. Stevige structuur.

Cantine Iorio Aglianico del Taburno

Campania, IT

Diepe geur van rijp rood fruit, leder, tabak en een vleugje kaneel. Lange,
gerookte en indrukwekkende afdronk. Enorme macht en complexiteit. 3 jaar
rijping op eikenhouten vaten.

Primitivo
Masseria Trajone

Puglia, IT

Zwoele neus met veel rijp zwart en rood fruit. Braambessen en zwarte pruimen
domineren de smaak. Kruidige hints van kaneel en zoethout. De smaak is vol,
intens en soepel en resulteert in een sappige afdronk.

Gran Appasso Old Vines

Puglia, IT

Wilde bessen en konfijt van pruimen in de neus, violet, kruiden en een vleugje
grafiet en cacao. In de mond vol met een zacht en rond karakter. Mooie balans
tussen fruit en kruidigheid.

Nero d’Avola
Lombardo Vini Nero d’Altura

Sicilia, IT

Heerlijke aroma’s van rood fruit en kruiden. In het bijzonder kersen en zwarte
peper. In de mond is deze wijn vol, evenwichtig en met een fluweelzachte smaak.

Negroamaro
Gran Appasso

Puglia, IT

6

30

8

40

8

40

Negroamaro, Syrah en Cabernet Sauvignon. Zwoele neus met wilde bessen, rode
bloemen, zuiderse kruiden en eucalyptus. Lange, weelderige afdronk.

Masca del Tacco ‘Lu Ceppu’ Riserva

Salento, IT

Aroma’s van rood fruit, bosvruchten, specerijen, tabak en munt. De smaak is intens
en goed gestructureerd. Rijk en harmonieus mondgevoel. Rijping van 24 maanden,
waarvan minimaal 6 maanden in houten vaten.

Susumaniello
Masca del Tacco

Puglia, IT

Zwarte bessen en veel rijp rood fruit ondersteund door hints van tabak en kruiden.
Krachtig en fris mondgevoel met een zeer lange, aanhoudende afdronk. Rijping op
verschillende soorten houten vaten.

Rood&Zo
Tempranillo
Castillo de Solisticio Reserva

Catalunya, ESP

5

25

Tempranillo en Cabernet Sauvignon. Een intens aroma van rijp rood fruit, cacao en
vanille. De smaak is krachtig, mineralig en mede door de rijping op eikenhouten vaten.
Hints van vanille.

Viña Perguita Tinto Roble

Navarra, ESP

5,5

27,5

Tempranillo, Cabernet Sauvignon en Merlot. Tonen van kruiden en rijp rood fruit.
Een wijn met een sappig en fruitig profiel, maar een zijdezachte finish door
4 maanden rijping op eikenhouten barriques.

Rioja Vega Crianza

Rioja, ESP

6

30

6

30

Tempranillo, Mazuelo, Garnacha. 12 maanden op eikenhouten vaten gerijpte wijn,
6 maanden rijping op fles. In de neus donker fruit en een zachte vanilletoon.
De smaak is vol en sappig.

Lezaun Tempranillo 0,0 sulfitos

Navarra, ESP

Jonge wijn zonder sulfiet, de druiven zijn biologisch gecultiveerd en zijn met de hand
geplukt. De smaak is vol fruitig met tonen van bramen en kers, en een tikje kruidig
met hints van laurier en zoethout.

Rioja Vega Reserva

Rioja, ESP

7,5

37,5

Tempranillo, Graciano, Mazuelo. 14 maanden rijping op Amerikaans en 5% Franse
eiken, 12 maanden op fles. Een heerlijke intense geur van rijp fruit, eucalyptus,
leer en vanille. De smaak is zacht, met rijp fruit en vanille tonen.

Clunia Tempranillo

Castilla y Leon, ES

8

40
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40
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50

7

35

In de neus tonen van cassis, kersen en pruimen. De smaak is complex, met veel tonen
van specerijen eucalyptus, vanille en cacao, afgewisseld met rijp en geconcentreerd
fruit. De wijn rijpt 12 maanden op Frans eiken.

Viña Solorca

Ribera del Duero, ESP

Deze wijn heeft fruitige aroma’s met tonen van toast. Rond en vol van smaak, met
hints van tabak en hout. Zijdezacht mondgevoel met een lange afdronk. 24 maanden
op Amerikaans eiken en 6 maanden op nieuwe Frans eikenvaten.

Rioja Vega Gran Reserva

Rioja, ESP

Tempranillo, Graciano, Mazuelo. 3 jaar gelagerd op Amerikaans eiken. Daarna
minimaal 2 jaar op fles gerijpt. Zwoel in de geur, veel kracht, karamel, vanille en
een vleugje chocola. Geconcentreerd en mondvullend, met zachte tannines.

Monastrell
Cortijo Trifillas 12 Months Crianza

Jumilla, ESP

Aangename neus van rijp rood fruit, zachte kruiden en een vleugje vanille.
Intens maar soepel karakter. Lange, volle en licht rokerige afdronk. 12 maanden
rijping op nieuwe Frans eikenhouten vaten.

Rood&Zo
Touriga Nacional
Coleção As Portuguesas Moçoila

Alentejo, POR

7
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Touriga Nacional, Tinta Miúda en Alicante Bouschet. In de neus rijp fruit en kruidigheid.
Zwarte kersen, braambessen, zwarte pruim, kaneel en kruidnagel. Rijk, soepel en rond.
Rijping op Frans eiken gedurende 9 maanden.

Quinta Nova ‘Pomares’

Douro, POR

Blend van typische blauwe druiven uit de regio, van 25 jaar oude wijnstokken. Wijn
met veel fruit en een medium body door rijping in gebruikte vaten van eikenhout.

Golan Heights Winery Yarden T 2

Golan Heights, ISR

Touriga Nacional en Tinto Cao. Krachtig en kruidig. Heeft 18 maanden gerijpt in Frans
eiken vaten. Tonen van kersen, pruimen en bloemen, omlijst door een vleugje
chocolade en Frans eiken.

Zweigelt
Landhaus Mayer

Niederosterreich, AUT

Aroma en smaak van kersen en pruimen. Een palet van rood fruit met een licht
kruidige afdronk.

Dornfelder
Marmann Schneider Trocken

Mosel, DE

Opvallende paarsrode kleur met een geur van fris bosfruit. Een mooie frisse,
sappige, bijna zomerse rode wijn.

Vranec
Kamnik Winemaker's Selection

Skopje, MKD

Vranec, Merlot en Carménère. De geur is complex; fruitig en kruidig karakter
aangevuld met tonen van vanille. De smaak is vol, met een fluweelzachte structuur
en een lange afdronk.

Rood&Zo
Zinfandel
Western Cellars

California, US

6,5

32,5

Rijp rood fruit met aroma’s van specerijen en een lichte rokerigheid. Vol en rond
van smaak. Zachte tannines en rijp rood fruit. Zeer lange afdronk.

Coppola 'Diamond Collection'

California, US

9

45

6

30

Zwoele geur met veel peperigheid, kersen, frambozen en vanille. De smaak is romig
en intens, heeft een lichte kruidigheid en soepele tannines.

Carménère
Viña Chocalan Reserva

Maipo Valley, CHI

Fruitgedreven aroma’s met vooral rood fruit en pruimen. Zachte tannine, zeer
harmonieus in de mond met een zachte afdronk.

Toro de Piedra Gran Reserve

Maule Valley, CHI

7,5

37,5

5,5

27,5

Carménère en Cabernet Sauvignon. Kruidige neus met bramen, vers hout en
kersenlikeur. Vol in de mond, goed gestructureerd en met een lange afdronk van toast.

Malbec
Lanzarini Monte Cepas

Mendoza, ARG

Intens donkerrode kleur. Aroma’s van bramen, zwarte bessen en violet. Een smaak
explosie waarbij de fruitsmaken lang in de mond blijven. 10% van de wijn rijpt in
eiken vaten en rijpt gedurende 3 maanden op fles.

Andeluna 1300

Mendoza, ARG

6
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60

De druiven worden op een hoogte van 1300 meter geteeld, wat een geleidelijke
rijping ten goede komt. In de neus floraal en fruitig, met tonen van bramen en
pruimen. 3 maanden lagering op Frans eiken. In de smaak wat kruidig.

Clunia

Castilla y Leon, ESP

Een Malbec uit deze regio is uniek. Aroma’s van rijp rood en zwart fruit, subtiele
kruidige en minerale tonen. In de mond tonen van bramen, bessen, pruimen, zwarte
peper, tonen van toast en karamel. Lange afdronk. 15 maanden gelagerd in Frans eiken vaten.

Pinotage				
			
Barista Coffee

Franschhoek, SA

De wijn doet zijn naam eer aan. Kleur is diep donkerrood. Expressieve neus
met tonen van mokka en koffie donker fruit en kruiden. Het koffietoontje keert
ook terug in de smaak.

6

30

Bier&Zo
Bieren
Bitburger Tap

0,25

2,75

0,40

4

Bitburger Radler
0,33
Bitburger Alcoholvrij
0,33
Affligem Blond
0,33
Affligem Dubbel
0,33
Affligem Tripel
0,33
Texels Skuumkoppe
0,33
Kwak Bier
0,33
Vedett Extra IPA
0,33
Seizoensbier		

2,75
2,75
4,5
4,5
5
4,5
4,75
4,75
wisselprijs

Sterke drank
Cromwell’s Whiskey		
Jack Daniels Bourbon		
Dalwhinnie 15 years		
Lagavulin 16 years		

5,5

Chateau Montifaud Cognac		
Courvoisier XO Cognac		
Limoncello		
Amaro di montenegro		
Molinara Sambuca		
Campari		
Willems Wermoed		
Grappa di Barolo		

8

6
10
11

10
3
5,5
5,5
5,5
5,5
7,5

Frisdranken
Diverse frisdranken		
Fever Tree tonics, Ginger Ale, Ginger Beer
Chaudfontaine Blauw of Rood 1 liter		

3
3,5
5,5

Cocktails&Zo
Cocktails
Sgroppino		
Bellini		
Cassini		
Limonsecco		
Hugo Prosecco		
Aperol Spritz		
Freud Special		
Balòn 43		
Moscow Mule		
Tequila Sunrise		
Dutch Ginger		
Negroni		
Mojito		
Espresso Martini		

6,5

6,5		
6,5
6,5
7
7
7
7
8,5
8,5
9
9
10
10

GinTonic

Bombay Sapphire - Indian Tonic		
8,5
Hendrick’s - Elderflower Tonic		
10
Bobby’s - Indian Tonic		
10
Copperhead - Indian Tonic		
11
Nordès - Meditteranean Tonic		
11
Brockmans - Meditteranean Tonic		
12
				
			

Mocktails

Gordon’s 0.0 Gin-Tonic		
Hugo Nosecco		
BoSa Special		
Orange Spritz		
Nojito 		

7
7
7
7
8

Koffie&Zo

Koffie			
Koffie		
Espresso		
Espresso doppio		
Cappuccino*		
Cortado*		
Latte Macchiato*		
Special Coffee		

2,5

*Andere melksoort? Haver of Amandel 					

0,50

2
3,25
3,5
3,5
3,75
9

Onze koffie komt van
Koffiebranderij Alphen

Thee
Diverse Thee		
Verse Muntthee		
Verse Gemberthee		

3
3,5
3,5

