
• Droge witte wijn
• Land: Italië
• Druivensoort: Trebbiono, Chardonnay
• Karakter: heldere, strogele kleur. Fruitige tonen van meloen en 
   ananas, de smaak is vol en fris.

• Zoete witte wijn
• Land: Frankrijk
• Druivensoort: Semillon, Sauvignon, Muscadelle
• Karakter: goudgele kleur, een fruitig en zoet aroma.

• Land: Italië
• Druivensoort: Sangiovese
• Karakter: intense robijn rode kleur, delicate aroma’s
   van viooltjes en rood fruit met fijne tannines.

• Land: Italië
• Druivensoort: Sangiovese
• Karakter: heldere rosé kleur, de geur is duidelijk
   van rood fruit, waaronder kers en aardbei, aangevuld
   met een florale noot.

Prijs per glas   € 4,75
Prijs per fles    € 22,50

Prijs per glas   € 4,75
Prijs per fles    € 22,50

Prijs per glas   € 4,75
Prijs per fles    € 22,50

Prijs per glas   € 4,75
Prijs per fles    € 22,50

TINI WIT TINI ROOD

TINI ROSÉ
MONSIEUR CYRANO MOËLLEUX



TORRES DEL FALASCO - SOAVE
• Land: Italië, Veneto
• Druivensoort: Garganega 
• Karakter: Soave betekent letterlijk ‘lieflijk’, een perfecte
   omschrijving voor deze zachte Italiaanse witte wijn. Strogeel
   van kleur en delicaat fruitig van geur: citroen en appel.
   De smaak is droog, zacht en met een licht, typisch Italiaans
   amandelbittertje in de afdronk. 

PRE BRANCO ESPORAO
• Land: Portugal
• Druivensoort: Antão Vaz, Perrum en Arinto van gemiddeld 15
   jaar oude wijnstokken. 
• Karakter:  Een mooie heldere lichtgele wijn. Zeer aromatische
   neus van vooral Citrus en wit fruit (peer) met hints van
   bloemen. Een gebalanceerde jonge wijn met mooie afgeronde
   zuren. Heerlijke aperitief of bij lichte maaltijden, met in het
   bijzonder gegrilde vis, schaaldieren en lichte kazen. 

BERTHOLES CHARDONNAY RESREVE
• Land: Frankrijk, Languedoc
• Druivensoort: Chardonnay
• Karakter:: Zuid-Franse Chardonnay met het karakteristieke
   ‘botertje’. Je ziet al aan de mooie goudgele kleur dat dit een
   wat dikkere wijn is. Met mooi geïntegreerd hout, subtiel vettig
   en smaken van rijp geel en tropisch fruit.Gekoeld op ongeveer
   10-12 graden bij diverse visgerechten met botersaus,
   vispastei, schaaldieren of bij wit vlees en asperges!

KINGPIN BLANCO
• Land: Spanje 
• Druivensoort: Verdejo, Sauvignon Blanc, Chardonnay.
• Karakter: De witte wijn van Kingpin is een complete
   allemansvriend. De druiven zijn zeer rijp geoogst en de trio
   van Sauvignon Blanc, Chardonnay en Verdejo klinkt wellicht
   eenvoudig, het geheim zit hem juist in die eenvoud. De
   Chardonnay geeft de wijn volheid, de Sauvignon brengt mooie
   frisse tonen en de Verdejo knalt met heerlijk exotisch fruit. 

Prijs per fles    € 24,50

Prijs per fles    € 24,50
Prijs per fles    € 32,50

Prijs per fles    € 32,50



FEUDO VERMENTINO
• Land:Italië, Sicilië 
• Druivensoort:Vermentino
• Karakter: Feudo Arancio Vermentino Sicilia DOC is een met
   een mooie lichtgele kleur. Als je goed kijkt, zie je iets van
   groene reflecties terugkomen. De geuren van deze Feudo
   wijn zijn erg aromatisch. Hierin herken je iets van kamille,
   venkel, Citrus en eucalyptus. Na al een slok zul je je verbazen
   hoe lekker fris, maar ook vol en rijk deze wijn is. Mooi in
   balans dus. De wijn wordt afgesloten met een klein bittertje
   en een iets ziltige smaak.

PINOT GRIGIO RESERVA 
• Druivensoort: Pinot Grigio 
• Land: Italië, Trentino
• Karakter: De druiven van de Pinot Gris worden met de hand
   geoogst. In de kelder worden ze geselecteerd, gekneusd
   en zacht pneumatisch geperst. Vervolgens koude voorweking
   gedurende 24 uur. De gisting wordt temperatuurgecontroleerd
   uitgevoerd gedurende 12 – 15 dagen. 40% in roestvrij stalen
   vaten en 60% in eikenhouten barriques. Na de gisting blijft
   de wijn 5 – 8 maanden liggen op fijn depot met regelmatige
   omroering van de lees. Tussen de 10e en de 11e maand vindt
   de assemblage van de twee fracties plaats, gevolgd door
   filtering en botteling. De aroma’s zijn complex met tonen van
   witte perzik en peer, subtiel aangevuld met kamille, zoethout
   en vanille In de mond is ze harmonieus, elegant en verfijnd
   met een frisse afwerking.

SANCERRE DOMAINE CUROT
• Land: Frankrijk, Loire
• Druivensoort: Sauvignon Blanc
• Karakter: De naam Sancerre behoeft nauwelijks introductie.
   Het is de bekendste appellation van de Loire. Handelsmerk
   zijn frisse en minerale wijnen van sauvignon blanc, meestal
   geproduceerd door betrekkelijk kleine familiedomeinen.
   Een goed voorbeeld van zo’n bedrijf is Domaine Curot. Dit
   10 hectare grote domein ligt in Thauvenay, een plaatsje in
   het zuidoosten van de appellation, en wordt geleid door Eric
   Louis. De stijl van zijn witte Sancerre is tegelijkertijd op en top
   Sauvignon, maar naar lokale maatstaven behoorlijk vol. Deze
   volheid is gebaseerd op een goede rijpheid van het fruit.
   Domaine Curot heeft totaal 8,5 hectare wijngaard. De bodem
   bestaat uit afwisselend zachte poreurze turfsteen, mergel en
   vuursteen. Sancerre wordt tot de mooiste Franse witte wijnen
   gerekend en is zeer populair in de Parijse restaurants. Een
   lichte goudgele kleur met een aangename fruitige geur
   (perzik) en een lange frisse, sappige afdronk.

Prijs per fles    € 42,50

Prijs per fles    € 34,50

Prijs per fles    € 38,50



QUINTA APOLONIA BELONDRADE
• Land: Spanje
• Druivensoort: Verdejo
• Karakter: Alle grote verhalen beginnen met een droom. De
   droom van Didier Belondrade was niets anders dan een Witte
   Wijn maken, in hoofdletters, in het land van Don Quichot. Met
   40 hectare aan wijngaarden op bodems van 60 miljoen jaar
   oud worden met duurzame praktijken serieuze
   kwaliteitswijnen gemaakt. Het naleven van de droom en
   de moeite die gedaan is resulteren in misschien wel de
   beroemdste witte wijnen van Spanje. Een prestigieus wijnhuis
   met geweldige wijnen! Een derde van het sap ondergaat
   vergisting op eikenhouten vaten terwijl twee derde vergist op
   RVS tanks. Een prachtige balans tussen de frisse tonen van
   de Verdejo druif en de subtiele tonen van de eikenhouten
   vaten. Wereldberoemd en niet zonder reden!

EIVI “THE EMBRACED WINE”
• Land: Spanje Galicia
• Duivensoort : Albariño
• Karakter: Deze elegante albariño, afkomstig uit het Spaanse
   wijngebied Rias Baixas, is mooi in balans met milde fruitzuren
   en geur- en smaakaroma’s van rijpe citrus en passievrucht.
   Het doel van Wijnmakers Eric-Paul Sanders (oprichter
   van de EIVI Lifestyle Group) en Jose Estevez  was om “iets
   bijzonders en ontraditioneels op traditionele wijze te creëren”.
   Dat resulteerde in EIVI. Een ‘iconische’ wijn met een beperkte
   oplage; elk jaar worden slechts 20.000 flessen geproduceerd.
   EIVI is een iconische albariño uit Galicië, die een paar
   maanden op zijn eigen droesem “sur lie” heeft gerijpt. De
   wijn heeft een schitterende goudgele kleur en is prachtig in
   balans met mooie milde fruitzuren en verrukkelijke geur- en
   smaakaroma’s van rijpe citrus en maracuja. Heerlijke milde
   fruitzuren en geur- en smaakaroma’s van rijpe citrus en
   passievrucht. Zijn complexiteit en formidabele lengte maken
   deze witte Rias Baixas voor velen tot dé favoriete begeleider
   van vis, schaal- en schelpdieren of gegrild vlees.
   Om de hals van iedere fles prijkt, als teken van liefde en
   geluk, een uniek handgemaakt “bohemian armbandje”. Doe
   de armband om bij degene met wie je EIVI drinkt en het zal
   jullie beide voorspoed brengen.

Prijs per fles    € 49,50

Prijs per fles    € 59,50



PAZZIA PRIMITIVO IGP
• Land: Italië, Puglia
• Druivensoort: Primitivo
• Karakter: De Pazzia Primitivo is inktzwart in het glas en al
   snel zitten de smaakpapillen vol met rijpe, vlezige fruitsmaken
   - zwarte kersen, een overrijpe braam, speculaaskruiden en
   wat hartige tonen op het eind. Dit is rijk, dit heeft een fluwelen
   structuur en is mooi in balans. Een echte publiekstrekker die
   gemakkelijk wegglijdt met of zonder eten. Een echte
   weergave van de typische druif van Salento. Primitivo zonder
   simpel te zijn. Amarene kers, braam, speculaas. Donzen
   dekbed onder de wijnen.

KINGPIN
• Land: Spanje, La Mancha
• Druivensoort: Cabernet Sauvignon Syrah-Shiraz Tempranillo
• Karakter: De Solís Kingpin Tinto is een Spaanse frisse
   rode wijn en is een blend van Cabernet Sauvignon, Syrah,
   Tempranillo afkomstig van wijngaarden uit Castilla-La
   Mancha. een De wijn rijpt 3 maanden in vaten van
   Amerikaans eikenhout. In het glas heeft de wijn een
   robijnrode kleur met in de neus mooie aroma’s van bessen,
   kersen, rijpe pruimen. De wijn is heel toegankelijk, niet te
   zwaar en lekker fruitig en sappig met veel fruit en tonen van
   vanille en chocolade.

PAUL MAS, QEU SERA SIRAH
• Land: Frankrijk, Languedoc-Rousillon 
• Druivensoort: Syrah
• Karakter:. De Paul Mas Que Sera Sirah is een hymne
   aan de Syrah uit de Languedoc. Men blend deze wijn van
   Shiraz druiven uit drie verschillende regio’s (Nicole Estate in
   Montagnac, de uitlopers van de Montagne Noire en de Aude
   Upper Valley). Deze 100% Syrah komt van wijngaarden
   tussen 28 tot 45 jaar oud met zeezicht dus de zeebries zorgt
   voor een gezonde wijngaard. Om vroegtijdige gisting tegen
   te gaan wordt er in de nacht geoogst. Na de malolactische
   gisting wordt 30% van de wijn in 225 liter Amerikaanse eiken
   vaten gedaan, In het glas is de Que Sera Sirah granaatrood
   met violette reflecties. In de neus is deze syrah eerst kruidige
   met een balsamico-geur, daarna komen de aroma’s van
   cassis, tabak en violet en beetje houtskool. In de mond is de
   wijn goed in balans met rijke en soepele tannines. Aroma’s
   van rijp en bloemig fruit met een zoete en kruidige afdronk.

Prijs per fles    € 29,50

Prijs per fles    € 32,50

Prijs per fles    € 32,50



CALLESELLA NEGROAMARO
• Land: Italië, Puglia
• Druivensoort: Negroamaro
• Karakter: Het is net een warm bed waar je invalt, zo zacht is
   deze rode wijn van Callesella. Hij geeft tijdens het inschenken
   een diepe rode kleur die onze zintuigen doet prikkelen. Hij
   geurt het glas uit en doet ons denken aan verse rode jam,
   rozijnen en rijpe pruimen. In de mond is hij fluweel zacht met
   veel rijpe fruit nuances van krenten, pruimen en bosbessen.
   Tegen de wangen wat specerijen, zoethout en gestoofde

   kersen. De afdronk is lang en zeer evenwichtig!

LE DEAL VIN SANS IG
• Land: Frankrijk
• Druivensoort: Malbec, Negrette, Braucol en Syrah.
• Karakter: Wijn met een donkere en paarse kleur. De Deal
   wordt gekenmerkt door een neus met uitgesproken tonen
   van zwarte kersen, pruimen en cassis met subtiele hints van
   chocolade en vanille. In de mond brengt deze omhullende en
   goed uitgebalanceerde wijn delicate tonen van zwarte
   pruimen met soepele tannines. De corpulentie zal bij het
   proeven een gevoel van volume geven en de intensiteit van

   de aroma’s herinneren aan fruitige of bloemige tonen. 

TORRE DEL FALASCO VALPOLICELLA RIPASSO
• Land: Italië Valpolicella Veneto
• Druivensoort: 70% Corvina 30% Rodinella
• Karakter: Zodra de kurk van de fles gaat ruiken we de
   mooiste indrukken van zwart fruit met daarbij vanille en
   pruimen. In het glas kleurt hij prachtig diep rood paars van
   kleur. Met onze neus aan het glas ruiken we indrukken van
   zwart fruit, vanille, ceder en kruidigheid. De rijpe geur laat
   onze mond glimlachen van mondhoek tot mondhoek. Veel
   rijkdom van het zwarte fruit met daarbij wat tonen van toffee,

   chocolade en gestoofde kersen.

COVILA II RESERVA RIOJA
• Land: Spanje
• Druivensoort: 100% Tempranillo 
• Karakter: Covila II Reserva is een volle, krachtige rode wijn
   met smaken van donker fruit, vanille en kruiden met rijpe,
   stevige tannines. De geur is kruidig met tonen van kruiden,
   koekkruiden, bramen en gestoofd fruit. Drink deze Rioja
   op een temperatuur van 16-18°C. Deze wijn is gemaakt van
   100% Tempranillo druiven en rijpt 24 maanden op
   Amerikaans eikenhouten fusten en daarna nog 12 maanden
   op de fles.

Prijs per fles    € 34,50
Prijs per fles    € 42,50

Prijs per fles    € 38,50Prijs per fles    € 32,50



TORRE DEL FALASCO AMARONE DELLA VALPOLICELLA
• Land: Italië, Valpolicella Veneto
• Druivensoort: Corvina, Rodinellla (druiven zijn ingedroogd)
• Karakter: Voor deze top wijn worden de druiven Corvina,
   Corvinone en Rondinella gebruikt die opgroeien aan de
   alleroudste wijnranken.  Als deze rijp is worden alle trossen
   met de hand geoogst en op bedjes gelegd. Ja u leest het
   goed de trossen worden op bedjes ten ruste gelegd in
   speciale drooghuisjes. De trossen verliezen een deel van hun
   vocht. Het deel met sap wat overblijft? Dat is uniek te
   noemen. Na een aantal maanden worden de druiven geperst
   en het oude zwarte sap krijgt ook nog eens een hout lagering.
   In het glas kleurt deze top wijn donker rood met een paarse
   rand en we ruiken aan het glas.. De geur is overweldigend
   en geeft ons een heel warm gevoel. In de mond krijgen we
   een fluweelachtige aanzet van zwart fruit met daarbij kruiden
   en tonen van cacao. Later als de wijn even in uw mond walst
   proeven we ook pruimen, mokka en wat blauwe bessen. 
   Wat is dit toch een top wijn met in de finale wat vanille en
   ceder hout.

SAN SILVESTRO BAROLO RISERVA
• Land: Italië, Piemonte
• Druivensoort: Nebbiolo
• Karakter: San Silvestro Barolo Patres is een fraaie rode
   wijn afkomstig uit de wijnstreek Piëmonte in Noord-Italië.
   In de geur een combinatie van gedroogde bloemen en enkele
   kruiden. Verder heeft de San Silvestro Barolo Patres een
   stevige structuur en vrij zachte tannines. Het herkomstgebied
   Barolo, bestaat uit 11 verschillende dorpen.
   Traditionele rode wijn vinificatie. Gevolgd door een lagering
   van 32 maanden op vaten van Sloveens eikenhout. Voordat
   de wijnen de Cantina verlaten, verblijven zij eerst nog 18
   maanden in fles.

Prijs per fles    € 59,50

Prijs per fles    € 69,50



BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG 
• Land: Italië, Toscane
• Druivensoort: Sangiovese
• Karakter: Complexe klassewijn uit Toscane, een echte
   klassieker. Deze heldere paarsrode Brunello heeft een intense
   geur van fruit (zwarte bessen en kersen), toast en specerijen.
   Een volle, krachtige wijn met grote diepgang, rijkdom en
   ronde zuren. De lange afdronk getuigt van een hoge kwaliteit.
   Schenk hem dan bij een stevig vleesgerecht, een smaakrijke
   stoofpot of wild met een krachtige paddenstoelensaus. Na het
   hoofdgerecht drinkt deze Brunello heerlijk bij blauwe kazen of
   Pecorino.

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
• Land: Frankrijk, Rhône 
• Druivensoort: Grenache, Syrah en Cinsault
• Karakter: Grootse châteauneuf-du-pape. Dieppaars gekleurd.
   Met een immense complexiteit. Spannend en krachtig van
   geur, donker fruit (bramen, zwarte bessen), rijp rood fruit
   (aardbeien, pruimen) en ook geuren die aan de herfst doen
   denken. Zacht fluwelig in de mond met veel geconcentreerd
   fruit en frisheid. De tannines zijn zacht, het hout is goed
   geïntegreerd. Alles in balans.

Prijs per fles    € 69,50

Prijs per fles    € 69,50



PROSECCO
• Land: Frankrijk, zuidwest
• Druivensoort: Gros Manseg, Arrfiac, Petit Corbu
• Karakter: een rijke veelvoudige neus. Herkenbaar zijn aroma’s  
   van rijp fruit, honing en een verfijnde houttoon.

ROSE GRIS DES SEIGNEURS
• Land: Frankrijk, Provence
• Druivensoort: Cinsault, Grenache
• Karakter: Bij het inschenken zien we een prachtige lichte
   roze kleur. Door de lichte gisting van de schillen krijgt hij deze
   adembenemende kleur. Met onze neus aan het glas ruiken
   we indrukken van aardbei en framboos met daarbij wat
   grapefruit en wat lichte kruiden. Wals even met het glas en
   u ruikt ook een zwerm van mineralen en perziken. In de mond
   wordt de tong verwend door prikkelende tonen van aardbei
   en citroen schil. De frisse smaak draagt bij een de unieke stijl
   van deze Gris des Seigneurs Rosé. Achterin de smaak en in
   de afdronk wat nuances van grapefruit en verse rode appels.

BANYULS, CUVEE LA GALLINE
• Land: Frankrijk, Rousillon,
• Druivensoort: Grenache Noir & Carignan,
• Karakter: La Galline Banyuls Rimage is een heerlijke rode
   dessert wijn met een geconcentreerde, krachtige en mooi
   zoete smaak. In de geur specerijen, gedroogde vijgen,
   rozijnen, donkere chocolade en een toets tabak. De afdronk is
   zacht en heeft genoeg complexiteit. 

ROSE AIX
• Land: Frankrijk, Côtes de Provence
• Druivensoort: Cinsault Grenache Syrah-Shiraz
• Karakter: De AIX is een van de bekendste Nederlandse
   top rose’s. De wijn vergist langzaam bij de exceptioneel
   lage temperatuur van slechts zo’n 12 graden Celsius. Het
   harde werken van continue aandacht van het AIX team in
   de wijngaarden word maximaal beloond met een oogst in
   blakende gezondheid. De AIX rose is een geweldige verfijnde,
   droge en zeer smaakvolle rosé met smaken van rood bosfruit,
   kersen, aardbeien en verse vijgen. In de neus aroma’s van
   rijpe mandarijntjes, frambozen en bosaardbeien met een
   snufje specerijen.

DEHU TRADITION CHAMPAGNE BRUT FOSSOY
De Librije heeft hem maar de Beleving ook!
• Land: Frankrijk
• Druivensoort: Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Noir
• Karakter: wauw wat een geweldige champagne ontdekking.
   Hier klopt werkelijk alles aan. Het elegante bouqûet, het   
   fijne pareling, de lange afdronk... en boven al een goede
   prijs - kwaliteit.

Prijs per fles    € 7,50

Prijs per fles    € 49,50

Prijs per fles    € 60,00

Prijs per fles    € 29,50

Prijs per glas    € 8,50


