Port & Sherry
Dow's port late bottled vintage 						glas		5,00
Dow's late bottled vintage is een volle, rijke port met geuren van kruiden en
rijp fruit en een elegante, aromatische neus. De smaak is vol en compleet
met de traditionele drogere afdronk van dow's.
Dow's port ruby 75cl								glas		4,00
Diep en levendig robijnrood. Is vol en heeft aantrekkelijke aroma's van rood
fruit. In de smaak fris en jeugdig met frambozen en kersen. Een lange,
intensieve afdronk.

Brasserie

Havenkwartier

Dow's port tawny 75cl							glas		4,75
Kenmerkend voor de houtgerijpte tawny port is zijn zachte, zwoele smaak
met aroma's van noten, abrikozen en karamel.
Dow's port 10yo 37,5cl							glas		6,00
De kleur van deze mooie wijn is prachtig donkerrood: hij heeft een klassiek
bouquet van noten en amandelen. De smaak is vol, met tinten van gedroogde
vruchten met een intense nootachtige afdronk. Het is een zachte, rijpe port
met een prachtig evenwicht. Deze 10 jaar oude port is gemaakt volgens de
traditionele drogere stijl van dow's en heeft een schitterende volle smaak en
een nootachtige afdronk
Valdespino px el sherry							glas		6,75
Donkere mahonie kleur. Noten, rozijnen, vijgen en dadels, chocola, intens
zoet en prachtig complex in de geur. De smaak is fluwelig met tonen van
pruimen en een lange afdronk.

Wijnkaart

Mousserend

Edelzoet & Zoet

Follador prosecco frizzante 75cl								22,50
een milddroge, zacht mousserende wijn met ingetogen aroma's van appel, peer en citroen.
Een lichte, verfrissende dorstlesser en feestwijn						

Ch grand jauga sauternes 37,5cl								22,75
Goudgeel, zoet en zijdezacht. Met gedroogde abrikoos, mandarijn, marmelade, hazelnoot,
honing, bitterzoete amandel en frisse zuren. 					
Glas		
5,50

Mvsa cava brut 75cl										27,50
Levendige sprankeling in het glas. Aroma's van rijpe meloen, banaan en vooral groene appel.
Droge, pittige en fruitige smaak met mooie frisse zuren. 			
37,5cl		
16,75

Klosterhof bereich bernkastel 1l								19,75
Een lieflijke, lichte, helderwitte wijn met een friszoete, fruitige afdronk.

Taittinger brut reserve 37,5cl								42,50
De taittinger brut réserve is een elegante, subtiele en expressieve wijn. In de smaak vindt
men aroma's van fruit en tonen van perzik. De smaak is levendig en fris, waarin de aroma's
en geuren van vers fruit en honing goed tot ontwikkeling komen.
Al met al is de taittinger brut réserve een soepele, harmonieuze en ragfijne champagne.

Rose
Chateau gassier pas du moine 75cl								28,75
Een droge rosé met een intense neus van exotisch fruit en citrus. De smaak is knisperend
en rond met een mooie structuur en prachtige balans.

Wit

									

Heritage du baron louis rose 75cl								19,00
Uitgesproken frisse, volfruitige rosé die ruikt en smaakt naar rijpe aardbei, bes en kers.
Licht en opwekkend met een milde afdronk.

Sutton hill chardonnay 75cl									19,00
Een milddroge, middelzware, lichtgele wijn met ingetogen tonen van exotische vruchten
Als mango en papaja.										
Ruffino pinot grigio la solatia 75cl								23,75
Verfrissend,verfijnd en op een lekkere manier licht. Met florale, fruitige en nootachtige
aroma's en een sappige, droge afdronk									
Gandia nebla verdejo 75cl									19,00
Zeer aromatische aantrekkelijke strakdroge wijn met een bouquet van venkel en versgemaaid
gras maar ook volop tropisch fruit. Verfrissende zuren in de volronde afdronk.			
One tree sauvignon blanc 75cl								22,75
Deze sauvignon blanc uit marlborough heeft een bleekgele kleur met groene schakeringen.
Hij geurt naar passievrucht en limoen, aangevuld met tonen van basilicum. In de frisse smaak
komen appel, citrus en perzik terug. De wijn heeft een mooie, milddroge afdronk. 				
			
Laroche chablis st martin 15 75cl								29,75
Een levendige en karakteristieke wijn: herkenbaar zijn de geuren van grapefruit en witte
bloemetjes en het licht minerale karakter van deze chablis. De wijn heeft een schitterende
bleekgouden kleur met groene tinten.
			
Jolivet sancerre les caillottes 75cl								34,75
Een verfijnde, delicaat droge wijn met de mooie, mineralige aroma's die typerend zijn voor
het terroir in sancerre.
			
Reinhartshausen riesling feinherb 75cl							26,75
Een fonkelende, gele wijn met een milddroge smaak. De frisse aroma's van citrusfruit
worden aangevuld met vriendelijke, florale tonen.							
Bouchard macon villages blanc 12 75cl							25,75
Deze lichtgele chardonnay is vol, zacht en rond maar tegelijk ook heel verfrissend waardoor
hij nooit verveelt.
2Ch mont redon blanc chât du pape 75cl							
Witte châteauneuf-du-pape is een vrij zeldzame, verrassend mooie wijn van hoog niveau.
Deze volle, zachte wijn is een heerlijk aperitief, maar kan ook goed geschonken worden bij
gerechten met wit vlees en allerlei soorten vis.

42,50

Bouchard chassagne montrachet bl 14 75cl						
In chassagne-montrachet en côte d'or, waar de bodem bestaat uit klei en kalksteen.
De wijngaard ligt tussen de 200 en 300m op de zacht glooiende helling van het
drop chassagne-montrachet. Fijne witte bourgognewijn die zich door zijn herkomst
onderscheidt. Intense geur van bloemen, fruit en iets licht zuivel. Volle, minerale smaak

59,75

Rood
Urmeneta cabernet sauvignon 75cl								19,00
Een romige, ronde wijn met uitgesproken cassis aroma's en een kruidige, soepele afdronk.
Pasqua passimento romeo&jul rouge 75cl							24,75
De naam passimento refereert aan de traditionele methode om amarone te maken:
gebruikmakend van ingedroogde druiven. Na de oogst vindt gedurende 1 maand de indroging
van de druiven plaats in houten kratten. Het resultaat is een toename aan concentraat. Na de
vinificatie volgt 3 maanden rijping in eiken vaten. De geur is die van intens rood fruit en
kruidige tonen. In de smaak zijn zachte tannines en een soepel afdronk.
Fleur du cap pinotage 75cl									27,50
Een robuuste, fruitrijke eetwijn met een volle, krachtige smaak waarin frisse en
zwoele aroma's elkaar spannend afwisselen.
Bodegas coto vintage rioja crianza 75cl							23,75
Helderrode, frisse, middelzware en vooral soepele rioja die een jaar op hout heeft gerijpt.
Finca museum real reserva 75cl								29,50
In deze krachtige houtgelagerde reserva worden de pittige tonen van specerijen en het
zwoele van kokos aangevuld met het smeuïge van gewelde pruim en bosvruchtenconfiture.
Penfolds koonunga shiraz cab sauv 75cl							27,50
Penfolds is beroemd geworden met de blend van shiraz en cabernt. Deze wijn is er een
mooi voorbeeld van. Driekwart van de blend bestaat uit shiraz, het overige deel uit cabernet.
De jonge wijn wordt 12 maanden in amerikaans eiken gelagerd, waarvan 10% nieuw. De wijn
heeft een diep paarsrode kleur en aroma's van frambozen, cassis, vanille en chocolade.
De smaak heeft veel fruit, frisheid en zachte tannines.
Luigi bosca malbec lujan de cuyo 75cl							
De vatlagering duurt 14 maanden. De uiteindelijk gebottelde malbec doc krijgt tenslotte in
de kelders van luigi bosca nog 18 maanden flesontwikkeling, voordat de wijn op de markt
wordt gebracht. De wijn is diep paarsrood en heeft aroma's van kersen en rijpe pruimen en
tonen van kruiden, koffie en toast. De smaak is stevig maar ook sappig en elegant met
zachte tannines

34,75

Chapoutier du pape bern rouge 14 75cl							
Karmozijnrood, complex en subtiel bouquet van zwarte bessen en pruimen, gebrande koffie
en kaneel, kersen en morellen dat zich voortzet in de smaak met een kruidig accent.

44,75

