
DALVA Port 
Ruby 
Portugal 
Jonge fruitige rode port met een 
aangenaam zachte en zoete smaak, lange intense afdronk.

DALVA Port 
Tawny 
Portugal 
Een mooie licht roodachtige kleur. 
Aroma’s van vers en gedroogd fruit met
een vleugje vanille. Zeer evenwichtig in de mond met een 
aangename nasmaak van kersen.

DALVA Port 
Pink Rosé 
Portugal 
Een mooie rosé port met aroma’s van 
framboos, aardbei en hints van bloemen. Uitstekend in balans met fruit en 
zoetheid. In de mond hints van kersen, honing en gerijpt fruit. Lekker zacht! 
Lekker op zich zelf, voor cocktails met een schijfje sinaasappel.

DALVA Port 
White 
Portugal 
Licht gele kleur, fruitige aroma’s van
bloemen, gedroogde bladeren, muskaat en honing.
Zachte, licht zoete aanzet met een droge crispy afdronk.

DALVA Port 
LBV 
Portugal 
Een LBV is na het bottelen geheel op 
smaak en hoeft niet te worden gedecanteerd. 
U ervaart uitbundige en fruitige aroma’s van bramen en wilde bessen. 
De smaak is vol en krachtig met kruidige en frisse tonen.

DALVA Port
Colheita 2005 
Portugal 
In de geur rijp en notig. In de smaak 
specerijen en lichte houttonen. Het rijpe doorstoofde fruit dat hints
van kaneel, krenten en noten. Combineerd mooi met pittige kazen, noten, 
compote en gedroogt fruit.

Port

Glas 4,75

Glas 4,75

Glas 4,75

Glas 4,75

Glas 6,00

Glas 8,00

BARBERA 
D’ALBA Casetta 
Mumplin Piemonte Italië
Uitsluitend verkregen uit Barbera druiven, is het een van de meest 
gewaardeerde wijnen van Piemonte traditie. Donkerrode kleur, bijna paars; 
krachtig aromatisch, fruitig bouquet van kersen, bramen, drop en de 
‘kus van het hout’. Aanhoudend in de mond en heeft matige tannines en 
dus evenwichtige smaak.

RIPASSO 
Valpolicella 
Classico Superiore Santa Sofia Veneto Italië
Een mooie rode wijn uit Veneto. De neus onthult tonen van zwarte kersen in 
alcohol, gedroogde pruimen, gedroogde bloemen, zoete kruiden en zoethout. 
Het vertoont een structuur van warmte en persoonlijkheid, gehuld in 
aanhoudende frisheid en gebeitelde tannines.

MERLOT 
CORVINA 
Santa Sofia 
Valpolicella Italië 
De Merlot zorgt voor de uiterst zachte en ronde smaakstructuur in deze 
verleidelijke wijn. Het aroma van kersenfruit komt van de Corvinadruif, 
de basisdruif van de beroemde Valpolicella. Een ideale wijn om op een 
zomerse dag van te genieten bij een lichte pasta met tomaat. 
Ook heerlijk om in de zomer deze wijn licht gekoeld te drinken (14º).

Hal ve f les jes rode wijn 
37,5 cl.

Glas 7,25
Fles 41,50

Glas 8,00
Fles 46,50

Flesje 19,50

AMARONE 
DOCG 
Valpolicella Santa Sofia Italië
Deze Amarone della Valpolicella Classico DOCG is gemaakt van Corvina en 
Corvinone (70%), Rondinella (30%). De druiven worden ongeveer 90 tot 
120 dagen gedroogd voordat ze worden geperst. Na het fermentatieproces 
wordt een gedeelte van de wijn 36 maanden in grote Slavonische eiken vaten 
gerijpt. Daarna volgt er nog eens minstens 1 jaar op fles. In het glas is deze 
Amarone wijn donker, bijna inktzwarte robijnrode kleur met rijke granaattinten. 
Rond maar delicaat op de neus, het doet denken aan rijpe kersen, cassis en
pruimen; hints van melkchocolade en tabak komen ook door. Een blockbuster!!

Flesje 30,00

Wijnen

MALBEC 
RESERVA Vaca 
Sagrada Familia 
Falasco Mendoza Argentinië
De wijn heeft een intens paarsrode kleur en een bouquet van blauwe bessen, 
aalbessen, vanille en viooltjes. Zacht van smaak met zeer goede structuur van 
fruit met indrukken van pruimen, kersen en rozijnen. De wijn heeft zich 
tijdens de rijping 7 maanden op houten vaten verder ontwikkeld.

Glas 7,25
Fles 41,50
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Wit te wijnen

SAUVIGNON 
BLANC 
Runner Duck Vergenoegd Zuid Afrika
Een levendig stuivende, strogele wijn met tonen van vers gras en groene appel.
Een hint van tropisch fruit in de mond en een fruitige minerale afdronk. 
Kruisbes, ananas en citrus  geven hem een crispy en mineralige smaak.

Glas 5,00
Fles 29,50

VERDEJO
Homenaje 
Rueda Spanje
De twee gebruikte 
druivenrassen zijn geoogst onder optimale rijpingsomstandigheden. 
Geeft een briljante, kristalheldere groengele kleur. Aromatische kruiden met 
aangename citrusaroma’s. Het karakter past goed bij visgerechten.

CHARDONNAY 
NUGAN Estate 
Third Generation 
South Eastern Australië
Okergeel met verse ananas, meloen en nectarine aroma’s worden aangevuld 
met kamperfoelie en gingery specerijen. Sappig tropische vruchten, mineralen
en delicate vanille tonen van de 6 maanden rijping op eiken vaten.

Grüner 
Veltliner 
Weingut Stadlmann Oostenrijk
Eén van Oostenrijks beste Grüner Veltliner. Het aangename frisse zuurtje 
met levendige fruittonen maken deze wijn aantrekkelijk bij een brede waaier
van gerechten. In de neus is de bloesemgeur, de groene apel en de witte peper 
duidelijk aanwezig. Aroma’s van ananas en kruidigheid zorgen voor een 
elegante en levendige textuur.

Glas 5,00
Fles 29,50

Glas 5,50
Fles 32,00

Glas 5,75
Fles 33,00

TXAKOLINA 
ARETXAGA 
Baskenland Spanje
Net zoals in andere noordelijke wijnstreken in Spanje worden in Baskenland 
vooral veel witte wijnen gemaakt. De bekendste witte wijn is de Txakoli. 
Dit is een frisse witte wijn die vooral gemaakt wordt van de witte Hondarrabi 
zuri en de Hondarrabi beltza. Deze druiven zijn bijna alleen in Spaans Baskenland 
aangeplant.

Glas 7,00
Fles 41,00

CHARDONNAY 
Substance 
Washington USA
Deze chardonnay uit het wijnbouwgebied 
van Washington is goudgeel van kleur. De chardonnay onthult tonen van ananas, 
gallia-meloen en en is heerlijk aromatisch, fruitig en evenwichtig. In de afdronk 
bekoort deze jeugdige witte wijn met zijn aanzienlijke lengte. 

Glas 8,50
Fles 51,00

MENETOU-
SALON 
Domaine La Clef 
du Récit Loire Frankrijk
Deze Menetou-Salon van de jonge wijnmaker Anthony Girard is lichtgeel 
van kleur. In geur en smaak aroma’s van citrus, nectarine, perzik en bloemen. 
De Sauvignon Blanc groeit hier op Kimmeridgian grond; een kalkgrond met 
eeuwenoude fossiele afzettingen. De sauvignon blanc druif heeft zijn 
oorsprong in de Loire en gedijt hier nog altijd goed.

VIOGNIER 
Maison Fortant 
Terroir de Collines 
Reserva Languedoc Frankrijk
Deze fraaie Viognier heeft een boeket van zacht fruit en bloemen, 
laag zuurgehalte, krachtig en droog. Dit Domaine produceert intense, 
volle wijnen die in de afdronk toch ook zacht zijn. Zeer aangename nieuwkomer, 
fris met mooi fruit van abrikoos en perzik. De mooie goudgele wijn van de 
druif Viognier heeft florale tonen en subtiel fruit. De wijn is rijk van smaak 
met fris exotisch fruit, perzik en een hint van noten.

Glas 8,75
Fles 49,00

Glas 6,00
Fles 35,00

ROSÉ 
Domaine 
PEY BLANC Nº1 
Aix-en-Provence Frankrijk
Een intens frisse rosé met karakter uit Zuid-Frankrijk met een zeer mooie 
delicate en zuivere afdronk. De absolute top uit Aix-en-Provence. 
Zwoele, florale neus met wilde bloemen en rood fruit. In de mond rond, 
maar prachtig fris en met een zachte lange afdronk.

Rosé wijnen

MERLOT ROSÉ 
Maison Fortant 
Skalli Frankrijk
De moderne wijnmaker hier pakt het anders aan. Hij gebruikt de rijpe 
Merlot druif als basis voor zijn rosé die hij net zo lang laat vergisten totdat (bijna) 
alle suiker is omgezet in alcohol. Dit resulteert in een veel frissere en niet te droge 
rosé met een krachtige smaak met en zachte afdronk.

Glas 4,75
Fles 27,50

Glas 5,50
Fles 32,50

SANGIOVESE 
Leonardo da Vinci 
Rosso Tocane Italië
De wijn heeft een intens rode kleur. Intense keur met tonen van zwarte
bessen. Zeer zacht in de mond, met een langdurige, intense afdronk.
Past goed bij pasta met vleessauzen, lichte hoofdgerechten en harde kazen.

PRIMITIVO 
Appassimento 
Vino Passito Salento Italië
De Appassimento is het resultaat van de allerbeste druiven die de streek 
Salento in Zuid-Italië oplevert, die laat worden geoogst en daarna weken 
worden ingedroogd. De wijn kenmerkt zich door een overdaad aan rijp, 
rood fruit zoals bramen, bessen en kersen.

RIOJA 
Bodegas Palacio 
Glorioso Crianza Spanje
Afkomstig van de mooiste Tempranillo druiven uit Rioja. De 12 maanden op 
Frans eiekenhout geven de wijn een diep intens rode kleur. Donker fruit van 
zwarte bessen en frambozen domineren met een vleugje vanille. 

CABERNET 
SAUVIGNON 
Viña Echeverria 
Gran Reserva Chili
Diep rood van kleur, rond, zacht en vol van smaak, met tonen van toast 
en boter samen met rijp fruit van kersen. Past goed bij kruidige gerechten 
van rood vlees, gegrild vlees en 
zachte romige kazen. 

SHIRAZ 
Nugan Estate 
Alfredo Second 
Pass South Wales Australië
Deze Shiraz is afkomstig van de premium wijngaarden van de Nugan Estate. 
De wijn wordt 12 maanden gerijpt in Frans en Amerikaans eiken vaten. 
Aantrekkelijk aroma’s van rabarber en kersen met tabak en donkere chocolade 
worden gevolgd door een lang en complex palet van frambozen bosbessen.

Rode wijnen

Glas 5,00
Fles 30,00

Glas 5,00
Fles 30,00

Glas 5,25
Fles 31,00

Glas 5,50
Fles 32,50

Glas 5,50
Fles 32,50

RIOJA 
Glorioso 
Selección 
Especial 100 Años 
Aniversario Spanje
Glorioso Selección Centenario is een rode wijn geproduceerd door Bodegas 
Palacio als eerbetoon aan een eeuw geweldige wijnen maken in de Rioja Alavesa. 
Glorious Selection Centenario is granaatrood met details van bosfruit zoals
bessen en bramen. Een verfrissende afdronk door zijn strakke zuren met 
hints van zoete koffie.

Glas 6,75
Fles 40,00

PINOT GRIGIO 
NUGAN Estate 
Annelise King Valley Australië
NUGAN’S “Cool Climate” Pinot Grigio heeft een lichte strogele kleur is helder
en fonkelend. Krachtig, sappig, aromatisch en fruitig. Behoorlijk complex met
een hint van citrusvruchten, meloen en perzik.

Glas 5,25
Fles 30,00
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