
Champagne Bollinger is een opvallend Champagnehuis: een beetje brutaal en absoluut 
eigenzinnig. Het is één van de oudste producenten in de regio en streeft sinds haar 
oprichting naar de allerbeste kwaliteit op Champagnegebied. En dat maakt Bollinger waar! 
De Champagnes zijn over het algemeen wat duurder dan die van andere Champagnehuizen. 
Dat is omdat Bollinger alleen de allerbeste kwaliteit druiven gebruikt voor haar Champagnes. 
Bovendien rijpen de Champagnes véél langer dan vereist is door de appellatie en aanzienlijk 
langer dan bij de meeste andere Champagnehuizen.

Bollinger Special Cuvée Brut 
Champagne, Frankrijk

Een weelderige geur, gerijpt, complex, 
rijk van smaak met hinten van toast en 
champignons. Bollinger staat tevens bekend 
om de zeer mooie, verfijnde mousse.

fles	 €	85,00



BUBBELS GLAS FLES

Cava	Clos	Amador	Brut	Reserva	Delicat	 €	6,35	 €	31,00
Penedes,	Spanje
Een aangenaam droge cava met elegante belletjes. Fruitig en fris 
met een licht gele kleur. Aroma’s van citrusfruit en groene appel.

Langlois-Chateau	Crémant	de	Loire	Brut	‘Cuvée	LC’	 	 €	38,50
Loire, Frankrijk
Frisse, fruitige geur met wat gisttonen en hints van steenfruit. 
Fruitige aanzet met lekkere frisse mousse, mondvullende smaak 
met veel rijp, tropisch fruit, rijpe appel en wat peer.

Bollinger	Special	Cuvée	Brut		 	 €	85,00
Champagne, Frankrijk
Een weelderige geur, gerijpt, complex, rijk van smaak met hinten van toast en  
champignons. Bollinger staat tevens bekend om de zeer mooie, verfijnde mousse.

WITTE WIJNEN
Lunaris	Chardonnay,	Bodegas	Callia	 €	4,95	 €	24,75
San	Juan,	Argentinië
Tropische aroma’s met hints van banaan en ananas, gecombineerd 
met vanille. In de mond is deze Chardonnay evenwichtig en fris. 

L’Avenir	Horizon	Sauvignon	Blanc	 €	5,20	 €	26,00
Stellenbosch,	Zuid-Afrika
In de neus intense tropische aroma’s van ananas met een hint 
van citroengras. In de smaak verfrissende zuren en tropisch fruit.

Farina	Pinot	Grigio	 €	6,00	 €	30,00
Veneto,	Italië
Licht, met in de geur peer en ananas. 
Een droge, zachte structuur en een verfrissende smaak.

Bodegas Salentein is in 1992 opgericht door de Nederlandse zakenman Mijndert Pon. 
Door de klimatologische omstandigheden is Alto Valle de Uco in Argentinië, aan de 
voet van het Andes gebergte, één van de meest geschikte regio’s in Zuid-Amerika om 
kwaliteitswijnen te produceren. Dit blijkt uit de wereldwijde populariteit van de  
Salentein wijnen en de terugkerende erkenning tijdens internationale wijncompetities.



WITTE WIJNEN  FLES

Yalumba	The	Y	Series	Viognier	 	 €	35,00
South	Australia
Aromatische wijn met grapefruit, citroengras en bloemige kamperfoelie 
met jasmijn. Rijk, zijdezacht met een verfijnde frisheid. Wat een charmeur! 

Steininger	Grüner	Veltliner	 	 €	38,00
Kamptal,	Oostenrijk
Een zeer fruitige, klassieke witte wijn met een intrigerend pepertje 
in de smaak. Zachte zuurstructuur en een opmerkelijke vruchtengeur. 
Levendig, elegant met mineralen in de afdronk.

Salentein	Barrel	Selection	Chardonnay	 	 €	38,50
Valle	de	Uco,	Mendoza,	Argentinië
Een zeer elegante, zachte en romige wijn. Deze goudgele Chardonnay 
laat u optimaal genieten van de volle rijke aroma’s van tropisch fruit, 
vanille, honing en een lichte toast.

Langlois-Chateau	Saumur	Blanc	 	 €	39,50
Loire, Frankrijk
Spatzuivere, strakke, 100% Chenin Blanc. Frisse geur van appel, citrusfruit, witte  
bloemen en exotisch (steen)fruit. Karaktervolle, frisdroge Loirewijn met een frisse afdronk. 

Muré	Riesling	‘Calcaires	Jaunes’	 	 €	46,50
Elzas,	Frankrijk
Frisse en zuivere geur waar de zuren van de riesling mooi te herkennen zijn. Intense  
smaak met aroma’s van citrusfruit, een mooie balans, frisse zuren en veel lengte.

Château	de	Thauvenay	Sancerre	 	 €	48,00
Loire, Frankrijk
De smaak is rond, met heerlijke minerale tonen en een frisse lange afdronk. 
Zeer expressieve geur van exotisch fruit, zoals pijnappel, mango en grapefruit.
In de smaak vet en aromatisch. Zeer smaakvolle en fruitige Sancerre!

Chanson	Chablis	Montmains	 	 €	48,00
Bourgogne, Frankrijk
Zuivere geur van citrusfruit, bloemen en een licht minerale toets. De smaak  
heeft rijp, fris fruit met een hint van vanille. Het geheel is mooi in balans met  
de typische mineraliteit van een Chablis.

Chanson	Puligny-Montrachet	 	 €	86,50
Bourgogne, Frankrijk
Delicate bloemenaroma’s vermengen zich met citrusfruit, een hint 
van eikenhout en een vleugje mineraliteit. De smaak heeft een 
botertje dat de wijn een aangenaam en zacht karakter geeft.



ROSÉ	WIJNEN	 GLAS FLES

Séléction	Cazal	Viel	Rosé,	Laurent	Miquel	 €	5,10	 €	25,50
Pays	d’Oc,	Frankrijk
Een levendig boeket, fris met de aroma’s van kleine rode vruchten 
en wilde bloemen. Droog maar met een zekere vettigheid en rondeur. 

Roubine	‘La	Vie	en	Rose’	 	 €	38,00
Côtes	de	Provence,	Frankrijk
Grassige neus met florale tonen. Ronde smaak met hints van venkel, 
anijs en snoepzuurtjes. Typische Provençaalse kruidigheid. 
Mooie zuurgraad en lange verfrissende afdronk.

RODE	WIJNEN
Oxford	Landing	Estates	Merlot	 €	4,95	 €	24,75
South	Australia
Heerlijke, sappige vruchtensmaak. In de neus aroma’s van fruit, 
met hints van frambozen, anijs en zoethout.

Artésis	Rouge,	Ogier	 €	5,60	 €	28,00
Côtes	du	Rhône,	Frankrijk
Een frisse wijn met een expressieve neus, waaronder kruiden 
en voldoende fruit zoals pruimen, kersen en bramen. Zijdeachtig en vol.  

Príncipe	de	Viana	Tempranillo	Reserva	 €	6,00	 €	30,00
Navarra, Spanje
Rijpe bramen, kersen en pruimen vullen je glas met fruit. De lange hourijping  
zorgt voor verfijning van vanille en kokos. De stijl is vol, rond en complex.  
De toast in de lange afdronk maakt deze rode wijn tot een prachtig geheel. 
 
 
 
 
 



RODE	WIJNEN	  FLES

Ellermann-Spiegel	Spätburgunder	Trocken	 	 €	36,50
Pfalz,	Duitsland
Mooie kruidigheid en lekker bosfruit en kersen. Rijpe aanzet 
met een prettig zoetje. Sappig, met ook hier weer kersen.

Errázuriz	Aconcagua	Costa	Pinot	Noir	 	 €	42,50
Aconcagua	Costa,	Chili
Een diversiteit aan aroma’s zoals kersen, frambozen, aardbeien 
en subtiele hints van rode rozen. De wijn is elegant, sappig en
heeft mooie frisse zuren. 

Château	Thivin	Côte	de	Brouilly	 	 €	43,00
Beaujolais,	Frankrijk
Lekkere sappige en fruitige aanzet en een licht pepertje in 
de afdronk. De elegante wijn is direct in balans en heeft mooie zuren. 

Salentein	Barrel	Selection	Malbec	 	 €	43,00
Valle	de	Uco,	Mendoza,	Argentinië
Geniet van de heerlijke geuren en aroma’s van rood fruit, bramen, 
pruimen, chocolade en vanille. De wijn heeft een mooie body en fruitig karakter.

Tenuta	di	Arceno	Chianti	Classico	 	 €	46,50
Toscane,	Italië
Krachtige wijn met veel fruit. In de neus rijpe bessen, rozen en vanille met tonen van  
cipres en witte peper. Zacht, met kruidige hints van zoethout en kruidnagel.  

Château	Peyrelongue		 	 €	48,00
Saint-Emilion	Grand	Cru,	Bordeaux,	Frankrijk
De wijn is stuivend en weelderig met een echt Saint-Emilion bouquet. 
Vol en warm met een vleugje vanille in de afdronk.

Cruz	de	Alba	Crianza	 	 €	49,50
Ribera	del	Duero,	Spanje
Deze moderne rode wijn heeft een intens diepe kleur. Souplesse van frisse kersen  
en rood fruit combineert prachtig met krachtige tonen van drop, likeur en kruiden.  

Farina	Amarone	Classico	della	Valpolicella	 	 €	52,50
Italië
Een zeer rijke Amarone wijn. De kruidigheid van cacao en balsamico zijn 
mooi verweven met het delicate fruit; kersen, aardbeien en bramen.

Barolo	Tradizione,	Marchesi	di	Barolo	 	 €	76,00
Italië
Intense geuren van kruiden, vanille, geroosterde hazelnoten, drop, 
cacao en wilde rozen. Een volle, elegante smaak en een goede body. 
De tonen van kruiden en hout blenden perfect samen.



DESSERTWIJN	&	PORT	  GLAS

Graham’s	Six	Grapes	Reserve	Port	 	 €	6,85
Deze Graham’s Port heeft een stevige body en een rijk parfum van rijpe pruimen  
en zwarte kersen. De volle smaak eindigt in een lange, sappige afdronk.

Graham’s	10	years	old	Tawny		 	 €	7,10
Duidelijke aroma’s van noten, honing en vijgen. Volle rijpe smaak 
en zeer zacht. De afdronk is intens en lang. 

Pedro	Ximénez		 	 €	6,00
Aroma’s van gedroogd fruit en subtiele tonen van gebrande 
koffiebonen, mokka en zoete drop. Fluweelzacht van smaak.  

Muscat	de	Rivesaltes,	Cazes	 	 €	5,75
Frisse, zoete witte wijn met heerlijke aroma’s van citrusvruchten, 
exotische vruchten, perzik en abrikoos. 

Rivesaltes	Ambré,	Cazes	 	 €	7,00
Prachtige verfijnde smaak, waarin walnoten, rozijnen en dadels. 
Niet echt zoet, eerder heel rijp.

Sinds de oprichting in 1820 is het doel van Graham’s Port hartstikke duidelijk: 
Ze willen de specialist zijn in productie van de allerbeste Port. Tegenwoordig wordt deze 
hoge reputatie nog steeds hoog gehouden. Alleen de crème de la crème van de druiven 
wordt gebruikt en het rijpingsproces vindt plaats in eikenhouten vaten. Het gehele proces 
wordt begeleid door ervaren en gedreven Port-specialisten. Hierdoor blinkt Graham’s Port 
uit in het maken van de schitterende Vintage Port en de oude Tawny Port. Maar ook elke 
reguliere port wordt tot een topproduct gemaakt.


