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De Wienkontor Bk7 serveert ca. 80 wijnen, waarvan ongeveer 40 per glas. De wijnen zijn
afkomstig uit zowel de oude als nieuwe wijn-wereldlanden. Een aantal wijnen worden door
ons zelf geïmporteerd. Deze komen van wijnbedrijven die op kleinschalige ambachtelijke
manier met veel passie hun wijnen maken.
Vindt u het moeilijk om een keuze te maken… kies dan voor een Wine Flight.
U krijgt dan een combinatie van 3 halve glazen geserveerd.
U kunt ook kiezen voor een Wijn proeverij van 5 wijnen met een kaas/charcuterie plankje. U
kunt kiezen voor rood/wit of rosé of een combinatie hiervan.
Wine flight 3 wijnen standaard: € 11,00 p.p. - water, nootjes
Wine flight 3 wijnen de luxe : € 16,00 p.p. - water, nootjes, olijven
Wijnen uit het duurdere segment
High Wine de luxe
: € 42,00 p.p.
- 3 gerechten uit de Harbour Club
- 1 prosecco
- 1 witte wijn (Ri Da Roero Arneis Piemonte)
- 1 rode of witte dagwijn
Wijn proeverij 5 wijnen met kaas/charcuterie plankje: € 28,00 p.p.
Wijn van de dag
Elke dag kiezen wij een rode of witte wijn uit het duurdere segment die wij als dagwijn
aanbieden voor € 5,00 per glas.
Huiswijn
Dit zijn wijnen die niet op de wijnkaart staan. Deze kosten altijd € 4,00 per glas, € 19,00 per
fles. Dit zijn rode, witte of rosé wijnen.
Wij hebben een aparte bijlage voor onze Limburgse wijnen.
Alle wijnen kunnen ook voor thuisconsumptie worden besteld.
Staat er een rood puntje achter de wijn dan is deze niet meer voorradig.
Biologische wijn
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Wijnproeverijen
Op afspraak zijn wijnproeverijen voor groepen mogelijk.
Eten/food
De Wk7 serveert een aantal hapjes uit eigen keuken. Ook kunt U bij ons gerechtjes/tapas van
de restaurants naast ons bestellen. Zie de menukaart op pagina 3.
Mocht u een uitgebreider gerecht wensen, vraag dan rustig. Er is veel mogelijk!
Muziek
LIVE Café Chantant op de dinsdag vanaf 20.30 uur tot 23.30 uur, een steeds wisselend
programma onder begeleiding van Coen van Dam (piano)
Iedereen die muziek wil spelen of zingen kan zich bij Coen melden. Neem je
muziekinstrument mee, een geluidsinstallatie is aanwezig.
Ook zijn er in het weekend regelmatig optredens van diverse verschillende muziek
variëteiten. Kijk voor het programma op Facebook.
Cadeaubon
Wilt u iemand een leuk cadeau doen? Wij hebben een Cadeaubon, vrij in te vullen en een
jaar geldig!
Wifi
HuiswijnBk7
Rest ons u een aangenaam oponthoud te wensen in onze wijnbar of op ons mooi terras. Volg
ons op Facebook en de Website www.wienkontor.nl
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Frisdrank
Coca Cola

€ 2,40

Coca Cola Zero

€ 2,40

Coca Cola Light

€ 2,40

Chaud Fontaine Blauw

25 cl

€ 2,30

75 cl € 6,75

Chaud Fontaine Rood

25 cl

€ 2,30

75 cl € 6,75

Fanta

€ 2,40

Sprite

€ 2,40

Finley Tonic

€ 2,50

ICE Tea

diverse smaken

€ 2,50

Fuzesprankled black tea
Black Tea Hibiscus
Fuze Thea green tea
Green Mango Shamomile
Minute Maid Appelsap

€ 2,50

Jus d’Orange

€ 2,50

Bitter Lemon

€ 2,50

Cassis

€ 2,50

Finley Ginger ale

€ 2,50

Crodino 0 % Alcohol

€ 3,50

Crodino 0 % Alcohol met bruiswater

€ 3,75

San Bitter

€ 3,50

Rivella

€ 2,50
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Warme Dranken:
Koffie

€ 2,40

Koffie DE

€ 2,50

Koffie DE cappuccino

€ 2,65

Cappuccino

€ 2,60

Latte Macchiato

€ 2,75

Espresso

€ 2,35

Espresso cappuccino

€ 2,75

Dubbele Espresso

€ 3,60

Irish coffee

€ 7,50

Thee diverse smaken

€ 2,40

verse mint thee, indien voorradig

€ 2,60

Chocomelk koud

€ 2,50

Chocomelk warm

€ 2,75

Idem met slagroom

€ 2,80
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BIER van de tap
Brand Bier
Brand soes
Brand Bier Weissen *
Bockbier Brand *
Grimbergen dubbel *
La Chouffe 8%
Affligem blond
Vedett white

20 cl
50 cl
Randje 25 cl
20 cl
30 cl
50 cl
25 cl
25 cl
33 cl

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,40
5,90
2,50
2,50
4,00
6,50
4,00
4,00
3,00
4,00
4,00
4,00

* Wij hebben vaak wisselende bieren. Vraag welk bier op de tap staat.

Speciale bieren
Oud Brand (fles)
Radler 0.2%
Karmeliet Triple
Duvel 8,5 %
Brugse Zotte
Benediktiner Weissen 0,5 lt
Jopen bier Mooie Nel Ipa op fles
Bière blonde artissanale Anosteké India Pale ale 6%
(Frans speciaal bier)
Bière blonde artissanale Anosteké Saison 6%
(Frans speciaal bier)
Bière brune artissanale Anosteké Imperial smout 6%
(Frans speciaal bier)
Liefmans kersenbier
Radler 0%
30 cl
Malt Amstel 0%
33 cl
Heineken 0%
25 cl
Liefmans 0%
25 cl
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€
€
€
€
€
€
€
€

2,50
2,80
4,00
4,00
4,00
5,00
4,00
4,00

€ 4,00
€ 4,00
€
€
€
€
€

3,75
2,75
2,50
3,00
3,75

Mousserende wijnen

Prosecco Spumante L`Angelo
Prosecco Nautilus Spumante Brut Rosé Crotin
Druivensoort: 80% Freisa, 20% Pino Noir
6 maanden rijping op rvs tanks.

glas
€ 5,90
€ 7,50

Aperol met Prosecco orginal

€ 6,50

Casa Defrà Prosecco Frizzante 0,20 l flesje
Fris en licht aromatisch met bloemenaroma's. In de mond
frisse smaken van vruchten.

€ 7,50

fles

Cava Eximius Brut 90% macabeo en 10% chardonnay
€ 6,00
Enkel de beste druiven werden geselecteerd en gebruikt. Lekker
fris en mild karakter. De afdronk is levendig, droog en smaakvol.

€ 27,50

Gaston Poittevin Cumières Premier Cru Brut 0.375 l
Klein champagnehuis in de buurt van Epernay gemaakt
van 100% Chardonnay druif.

€ 23,50

Champagne Michel Gonet Grande Réserve Blanc de Blanc

€ 68,00

Assemblage 2009 Avize

Rosé
2016 Tiberius Vin de Pays d'Oc Cinsault, Grenache Noir
Delicate aroma's van rood fruit, aardbei en kers.
Award: De Tiberius 2016 ontving de "Médaille d'Argent" van
"Concours Général Agricole" teParijs 2017.

€ 4,00

€ 19,50

2018 Extreme Gris Languedoc

€ 5,00

€ 24,00

Smaak is gestructureerde mineraal, bloemig, later hartig met
frisse tannines.
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Witte wijnen

Duitsland
2017 Weissburgundur Weinhaus Burghof

glas

fles

€ 4,50

€ 22,00

€ 5,30

€ 25,50

€ 4,00

€ 19,50

Weissburgunder is de Duitse naam voor de Pinot Blanc.
Een delicate, soms wat ingetogenfrisse wijn, droog met een
brede toegankelijke smaak. De wijn heeft niet overdreven
veel zuren.

2017 Riesling Kabinet trocken Weinhaus Burghof
Deze Riesling is een fruitzoete wijn, wat betekent dat de wijn
subtiel zoet is. Je proeft veel rijp fruit, maar ook veel frisheid
en mineraliteit.Een elegante frisse wijn!

Frankrijk
2017 Les Cépages Vin de Pays d'Oc Chardonnay
Intense aroma’s van perzik en nectarine, weelderige smaak.

Fam. Perrin
2015 Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape

€ 99,00

Uitgebreid smaakpallet van limoen, mandarijn, gekonfijt wit fruit
en grioche. Afdronk is lang met aangename zuren.

2017 Le Bottle Vin de Pays d'Oc Viognier
Deze wijn zal u verrassen door de grote aromatische
complexiteit, met een zeer lage opbrengst en een oogst in
perfecte rijpheid. Krachtige, ronde en zachte wijn.
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€ 4,50

€ 22,00

Witte wijnen
2016 Domaine Florian Mollet (0,375) tradition
Terroir Argille Sancerre

glas

fles
€ 17,00

100 % Sauvignon Blanc. Helder en fris, met aroma's van
pompelmoes en bloemen. Rond en vol met een subtiel aroma
en met een minerale toets.

2014 A. Scherer - (0,375) Pinot Gris Réserve Particulière

€ 11,00

Een mooie aromatische wijn, exotisch van karakter met een licht
kruidige afdronk. Exceptioneel en exclusief!

2015 A. Scherer (0,70) Pinot Gris Réserve Particulière € 5,00

€ 23,00

Dezelfde wijn een jaar jonger en per glas verkrijgbaar

2015 - Domaine Jean Dauvissat Père &Fils Chablis

€ 8,00

€ 38,00

€ 4,20

€ 19,00

€ 5,00

€ 24,00

Deze wijn is een hoogvlieger. Boeiende aroma’s in het glas.
De wijn heeft een rijke smaak en een mooi evenwicht. Lange
minerale en zalvende finale.

Italië
2017 Terre Allegre Puglia Trebbiano
100% Trebbiano. Zeer fris van stijl, luchtig, fruitig met florale
toetsen.

2016 Russolo Due Sauvignon e Chardonnay Friuli
Fruitig in de mond met een goede textuur. Levendig en vlot
karakter.

9

Witte wijnen
2017 Epicuro Puglia IGT Vermentino

glas
€ 4,80

fles
€ 23,00

€ 5,50

€ 26,00

€ 4,00

€ 19,00

€ 4,50

€ 21,50

€ 5,50

€ 26,50

De strogele wijn is modern gemaakt met in zijn geur en smaak
aroma’s van wit fruit, zachte citroentonen, lekkere kruidigheid
en aangenaam frisse zuren.

2014 - Sasso Dei Lupi - PRIMOTEMPO - ColliPerugini
Bianco Umbria – Marche
Trebbiano, Grechetto, Chardonnay, een assemblage van zowel
in- als uitheemse druivensoorten. Verrassend zacht in de mond,
met een kruidige afdronk.

2017 Feudi del Duca Pinot Grigio
Licht gele kleur. In de neus vind je licht fruitige aroma's terug.
In de mond elegante smaken van nectarine, ananas met een
vleugje bloesem.

2018 L’Auratae Cataratto Pinot Grigio
Druivensoort: Cataratto, Pinot Grigio
Deze wijn maakt deel uit van een project waarin niet alleen de
druiven biologisch worden geproduceerd maar ook alle gebruikte
materialen duurzaam gerycled zijn. Intense aroma's met hint
van citrus en tropisch fruit.
Biologisch

2017 Venea Spinalba Sauvignon Blanc Abruzzo

Gemaakt van 75% Sauvignon blanc en 25% Trebbiano
De druiven worden met de hand geoogst. Hierna rust de wijn
na op RVS tanks alvorens men de wijn bottelt. Smaakprofiel:
Fruitig, fris, elegant, zeer smaakvol, gebalanceerde zuren met
een fruitige mineralige aanhoudende elegante finale.
Biologisch
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Witte wijnen
2016 Ri Da Roca Roero Arneis Piemonte

glas
€ 7,00

fles
€ 34,00

Heerlijke frisse smaak van perzik, peren, abrikoos, bloemen en
duidelijke mineralen zijn erg kenmerkend voor deze wijn.

2016 Cantine Tinazzi di Famiglia Soave

€ 4,00

€ 22,00

Heerlijk zachte maar droge wijn. Een fijne zweem van tropisch
fruit bepaalt het aroma. Hints van ananas, lychee en een vleugje
bloemen inde smaak, die lekker vol en rond is.

Spanje
2016 Tardencuba Verdejo Ultimo Rueda

€ 31,50

Licht minerale en aromatische neus. In de mond, vol, rond exotisch
fruit met in de afdronk een verfrissend limoentje dat nog even blijft
nazinderen.

2016 Teodora Recio Verdejo

€ 30,00

100% Verdejo. Streek: Rueda
De beste druiven worden van wijnstokken van ouder dan 60 jaar
gebruikt om deze wijn te maken. Volle complexe wijn met lange afdronk.
Mineraalrijk, steenvruchten, citrus en een kruidige afdronk.

2017 Barcolobo Verdejo

€ 29,50

Strogele kleur met lichtgroene reflectie. Stuivende neus met veel
tropisch fruit, venkel en amandelen. 100% Verdejo. Fermentatie
met natuur-eigen gisting gedurende 22 dagen in nieuwe Franse
eiken vaten. Rijping gedurende 4 maand op 100% nieuwe Franse
eik.
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Witte wijnen
2018 Orden Tercera Ruedo Verdejo

glas
€ 4,90

fles
€ 29,00

Neus: fris zoete grapefruit en ananas, venkel en bloemige aroma's.
Smaak: zeer droog met een body van knapperige en frisse zuurheid.

2018 Clearly organic

€ 3,50

€ 20,00

€ 6,40

€ 31,00

€ 6,50

€ 31,00

Druif: Sauvignon Blanc
Aroma's van bloemen en wit fruit, zoals ananas en peer.
Lekker met hints van citrusvruchten.
Biologische wijn

Portugal
2015 Pinhal da Torre/ Alqueve Tradicional White
Wit, krachtig en gastronomisch.

Oostenrijk
2016 Weingut Netzl Gruner Veltliner Classic
Carnuntum

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

Californië
2017 Morning Fog | Wente Livermore 95

€ 6,95

100% Chardonnay Uitgesproken kenmerkende, rijpe Chardonnayexpressie met een goed waarneembare, frisse houtinvloed.
Nauwkeurige tonen van kweepeer, brooddeeg en verse boter. Goede
balans tussen hout en druiven / vruchtenaroma's. Licht zoeter dan de
strakke Chardonnay's met een forse bodeminvloed, maar het blijft
verfijnd en zeer aangenaam. Smaakrijke en zeer lang aanhoudende finale.
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€ 34,00

Witte wijnen

Chili
2018 Arte Noble - Viña Requingua – Chardonnay
Selection Central Valley

glas

€ 4,75

fles

€ 22,00

Intense neus van citroen en ananas, met tonen van mineralen en
vanille. Soepel, romige, een boterachtige afwerking van exotisch fruit.

2017 Casa Santiago - Viña Requingua Sauvignon Blanc
Curicó Valley
€ 4,50

€ 21,00

Intense neus van citrus en groene appels, met een kleine hint van
gras. Heerlijk lichte Sauvignon Blanc met een zeer frisse afdronk.

2016 Vina Chocolan Viognier gran reserve

€ 38,00

De wijn heeft een intense, briljante goudgele kleur. De wijn heeft aroma's
van perzik en kweepeer, honing en geroosterd brood. Smaak: toets van
abrikozen en vanille. Elegantie en complexiteit. Afdronk: Lang en romig.

2016 Toro de Perdo Chardonnay gran reserve

€ 39,00

Geel met gouden reflecties. Intense neus van ananas, amandelbloesem,
peper en vanille. Zeer aromatisch, vol, met een lange afdronk van exotisch
fruit in de mond.

Australië
2016 Kirrihill Kirri Wine Range Chardonnay South Eastern
Australia
€ 6,00
Ronde en droge witte wijn met veel zacht fruit, zoals ananas en
perzik, alsook een vleugje witte bloesem en walnoot. Milde, fluwelige
en boterige afdronk. Voor de liefhebbers van pure Chardonnay.

Nieuw Zeeland
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€ 29,00

Witte wijnen
2015 Haka Sauvignon Blanc Marlborough

glas
€ 6,50

fles
€ 31,50

Zuid Afrika
2016 Slanghoek Cellar Chenin Blanc Slanghoek Valley € 5,00

€ 24,00

De neus vertoont pittige toetsen van citrus, gedomineerd
door tropisch fruit zoals passievrucht, kiwi en mango. In
de mond kruidig, droog en met frisse zuren. Zijdezacht van
textuur met een lange afdronk.

Mooi, helder lichte kleur. In de neus aroma's van rijpe peren en
perziken. Kortom een frisse, volle en fruitige wijn.
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Rode wijnen

glas

Frankrijk
2016 Les Cépages-Vin de Pays d'Oc Languedoc merlot € 4,00

fles
€ 19,00

Intense neus van rood fruit, pruimen en zure kersen. Genereuze
wijn, indrukwekkend en vol.

2017 Le Bottle Vin de Pays d'Oc Syrah Languedoc

€ 4,50

€ 21,50

Deze wijn zal u verrassen met zijn dieprode kleur met paarse
accenten. Aroma's van rode vruchten, violet, licht kruidige tonen
en mooie volle smaken geven hem een heerlijk gevoel in de mond.

2014 Château Le Devoy Martine Côtes du Rhône Grenache
Syrah Mourvèdre
€ 7,00

€ 33,50

Briljant robijnrood. In de neus aroma's van rode vruchten. In de
mond, soepele aanzet, met subtiele toetsen van aardbei en bes.

2016 - L'Etendard de Château Valade - Saint-Emilion Grand
Cru (0,375 l) Merlot, Cabernet Franc

€ 18,00

De donkere kleur van pruimen, bijna inktzwart met een geweldige,
bijna hyper-geconcentreerde neus van gestoofde pruimen en zwarte
bes, cacao, ceder, tabak, munt en vanille met hints van bosgrond en
nattesteen. Deze wijn illustreert een duidelijk beheersing van eikenhout.

2017 Renommée Bourgogne

€ 7,95

Remoissenet Pere &Fils. Pinoit noir.Dieprood van kersen
en bramen. De neus is fris met een touch van zoete kersen en pruimen.
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€ 39,00

Rode wijnen
2017 Côtes du Rhône Clos Romane

glas
€ 8,95

fles
€ 44,00

Druiven handmatig geoogst op optimale rijpheid en daarna
zorgvuldig gesorteerd. Traditionele verificatie met inheemse
gisten voor een intense expressie. De blend is samengesteld uit
Grenache (60%), Syrah (30%), Mourvèdre (5%) en Carignan (5%)
ouder dan 50 jaar.

Fam. Perrin
2015 Coudoulet de Beaucastel Cotes du Rhone

€ 58,00

Diep robijnrood. In de neus aroma's van zwarte bessen, rijpe
bosaardbeien, zoethout en garrigue (gedroogde provinciaalse kruiden).
Smaak: confituur van klein zwart fruit, lavendel en tijm.

Fam. Perrin
2013 Chateau de Beaucastel Chateau Neuf de Pape

€ 99,00

DRUIVEN
30% Mourvedre, 30% Grenache, 15% Syrah, 10% Counoise, 5% Cinsault en 10% van de
andere rassen, waaronder Vaccarèse, Terret Noir, Bourboulenc en Roussanne.
Open, ademend, volop in finesse – dus niet de kenmerkende kruidigheid maar juist knap
floraal. Nobele vruchtenweelde in absolute harmonie. Rozenblad, cederhout, bosgeuren en
pruimen.
SMAAK
Opnieuw een opvallend esthetisch en discreet gestructureerde wijn met een droom-textuur
(fluweel) en zodoende het toppunt van verleiding. Een subtiele zoetheid en een harmonieuze
vlezigheid. Onmiskenbare mineraliteit en een lang na galmende, onuitwisbare lengte. Alle
verleiding, harmonie en subtiliteit zouden doen vergeten dat het hier een wijn betreft met
verborgen krachten – ontwikkeling- en bewaarpotentieel op het allerhoogste niveau.
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Rode wijnen

Italië
2017 Duca di Saragnano Chianti DOCG Toscane

glas

fles

€ 6,00

€ 29,00

€ 5,90

€ 28,00

Intense, paarsachtig rode kleur. In de neus, aroma’s van gekruid
fruit met hints van viooltjes.

2018 Venea Burbero Montepulciano d'Abruzzo

Harmonieuze, sappige materie met een goed mondvolume en
een verleidelijke vruchtenintensiteit. Alcohol zit volledig versmolten,
de tannines zijn zacht en smakelijk waardoor de prolongatie van het
plezier niet afgeremd wordt en de finale een aantrekkelijk lengte vertoont.

2017 San Marzano, Salento IGP Gran Trio Rosso

€ 5,00

€ 24,00

40% Primitivo, 30% Malvasia Nera en 30% Negroamaro.
In de neus aroma's van rijpe kersen en pruimen, chocolade en
specerijen. De aanzet is vol en rijk, gevolgd door een sappige,
zachte en lange afdronk.

2014 Tinazzi Selezione di Famiglia Valpolicella Superiore
Ripasso

€ 42,00

Corvina 80%, Rondinella 15%, Molinara 5%. Rijpe tonen van pruim en
zwarte kers in de neus en een vleugje vanille.

2014 Barolo DOCG Tenuta Bárac

€ 79,00

Druif: 100% Nebbiolo
Rijping: 18 maanden in Frans eiken. Flesveroudering: 20 maanden
vóór introductie.
Granaatrode kleur met robijnrode tinten. De neus is intens, met hints
van kruiden, gedroogde roos. In de mond is het droog en zacht,
harmonieus en robuust. De drank is fluweelachtig en goed in balans
Met een zeer lange afdronk.
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Rode wijnen
2018 Dolcetto d'Alba D.O.C Cascina Rabaglio

glas
€ 5,85

fles
€ 28,00

€ 6,50

€ 31,00

€ 7,50

€ 35,00

Druif: 1005 Dolcetto. Klassieke wijn uit de Langhe.
Vol fruitige wijn met zachte tannines. Intense rode kleur met
violette tinten. Zeer fruitig aroma waar kersen en viooltjes op
de voorgrond treden.

2015 Barbera D'Asti
Deze wijn heeft 6 maanden houtrijping op eikenhouten vaten.
Krachtig, vol, kruidig en lichte tannine.

2016 Barbera d'Alba Superiore D.O.C

Druif: 100% Barbera. Wijn uit Piemonte.
Gerijpt op eikenhouten vaten voor 12 maanden mag deze Barbera
zich een "Superiore" noemen. Veel donker fruit en kruiden in de neus.
Het hout is mooi geïntegreerd en geeft een ronde volle afdronk.

2016 Barbaresco DOCG Cascina Rabaglio

€ 45,00

2013 Brunello di Montalcino Vendemmia

€ 55,00

Druif 100% Nebbiolo. Gerijpt op Frans en Sloveens eiken.
Heldere robijnrode kleur die vervaagt met veroudering van de wijn,
delicaat fruitig aroma dat doet denken aan frambozen en viooltjes
en kruidige tonen van vanille en geroosterde hazelnoot.
Verrassend zachte tannines.

De neus heeft een zeer aangenaam aroma van bloemen,
balsamico tonen, rood fruit. In de mond mineraliteit,
stevige tannines. Rond en zacht, sappig en fruitig.
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Rode wijnen
2012 Brunello di Montalcino Reserva

glas

fles
€ 69,00

€ 4,60

€ 22,00

Deze wijn heeft een briljante robijnrode kleur met prachtige
aroma's van rozen, zwarte bessen en een hint natte aarde. Volle
aanzet met fluwelige tannines. Zeer lange en complexe afdronk.

2017 Da Vero Nero d'Avola

Druivensoort: 100% Nero D'Avola
De druif is vernoemd naar Avola, een klein plaatsje in het oosten
van Sicilië. Aroma's van bramen en chocolade. In de smaak kruiden,
frambozen, pruimen en een beetje anijs.Volle krachtige wijn,
maar elegant. Een lange, volle afdronk.
Biologisch

2017 Lunaria Ruminat Primitivo d’Abruzzo

€ 6,50

€ 31,50

€ 5,50

€ 26,50

Rijke wijn met veel rijp zwart fruit in geur en smaak, naast het
zwarte fruit (bessen/kersen) ook een fijne kruidenhint. Zwoele
smaak met een fraai zacht zuurtje naast het rijke fruit.
Veel fruit, en zachte bitters, zuren en tannines.
Mooie tonen van rijp rood fruit.
Biologisch

2017 Negroamaro Puglia
Beetje kruidige wijn met hints van bosbes en braambes.
Rijk van smaak en toch glad en soepel.
Biologisch

2016 Langhe Nebbio Spinetta Piemonte

Druif 100% Nebbiolo
Neus: Floraal (het kenmerkende Rivetti-parfum), subtiel animaal (de vacht
van het paard), iets aards en Darjeeling. Wonderlijk hoe subtiel de geuren
zijn.
Smaak: Tedere, maar krachtige aanzet. Verfijning en gebalde smaakkracht
gaan hier heel goed samen. Degelijke tanninepresentie in deze jonge fase,
iets drogend nu nog, maar dat verdwijnt mettertijd. De lengte is eenvoudigweg
zonder einde.
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€ 49,00

Rode wijnen

Spanje
2017 Domeco De Jarauta Viňa Marro, Vendimia
Seleccionada Rioja

glas

fles

€ 4,50

€ 22,00

Druivenrassen: 100% Tempranillo.
Rijping: 6 maand op Amerikaanse eik. Kleur: Kersenrood.
Neus: Fruitige neus: rijp fruit. Toetsen van mineraliteit en vanille.
Mond: Een echte klassieke Rioja. Geconcentreerd rood fruit,
versmolten tannine en frisse zuren.

2013 Tardencuba Roble 6 Mesesen Barrica Tinta de Toro

€ 34,00

Kersenrood met aroma’s van bloemen, vers fruit en specerij.
Hij heeft een waardering van 90 punten gekregen op de score van Parker.

2014 Domeco De Jarauta Viňa Marro, Vendimia
Crianzes Rioja

€ 5,50

€ 26,00

€ 6,00

€ 28,50

Druivenrassen: Tempranillo en Graciano
Rijping: 14 maanden op eiken vaten. Kleur: Robijnrood.
Neus: Rijp fruit. Een zeker mineraliteit. Kruidigheid: zwarte peper
en Provençaalse kruiden. Toetsen van vanille en tabak.
Mond: Behoorlijk krachtig. Rijp geconcentreerd fruit.
Versmolten tannine en een kruidige afdronk.

2014 Castillo de Enériz Reserva Navarra
Deze Reserva heeft een fruitig en kruidig aroma, alsook fijne
geroosterde tonen, en een mooie vanille toets. Hoge complexiteit
en finessevol. De afdronk is zoals een goede reserva zou moeten
zijn: gesofisticeerd maar met smaak en lengte!
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Rode wijnen
glas
2012 Viña Solorca Gran Solorca Reserva Tempranillo Ribera
del duero

fles
€ 46,00

Vol van smaak en met een uitstekende structuur. Deze wijn is vol van
karakter en heeft een sterk groeipotentieel. Deze wijn heeft 24 maanden
gerijpt op eikenhouten vaten.

2017 Barcolobo Victoria

€ 41,00

Druiven: Tempranillo, Syrah en Cabernet Sauvignon
Donkere granaat rode kleur met paarse reflectie. Intense neus met veel
zwart fruit en hints van peper, potloodslijpsel, tabak, leder en noties van
balsamico. Stevige structuur en rijke smaak. Indrukwekkende finale die
lang en mooi afgerond blijft aanhouden. AWARDS: Deze Barcolobo 2013
won een Gouden Medaille bij de ConcourMondial de Bruxelles 2017.

Portugal
2015 Pinhal de Torre / Alqueve
Tradicional VR TEJO

(bij min 2 g)

€ 7,50

€ 35,00

Deze uiterst traditionele wijn wordt volgens het Port-inweekproces
en door de voeten gekneusd verwerkt en op eiken houten vaten gerijpt.
Opvallende neus van peper en specerijen. De wijn is in grote lijnen biologisch
geproduceerd. Echt een karakter wijn!

2016 Materia Luis Duarte

€ 4,50

Blend van de drie top druivensoorten; Aragonez, Syrah, Trincadeira.
Prachtige fruitige aanzet in de neus gevolgd door een verleidelijke,
frisse en elegante smaak. 6 maanden Amerikaans eiken.
Smaakt meteen naar meer! Opnieuw een topper van Luis Duarte.
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€ 21,50

Rode wijnen

Oostenrijk
2015 Iby /Hochäcker Mittelburgenland DAC 76
Blaufränkisch

glas

fles

€ 7,50

€ 36,00

Buitengewoon aantrekkelijke combinatie van een verleidelijke
vruchtenintensiteit binnen een serieuze structuur. Uitstekend
gedoseerde concentratie, grote lengte en smaakvolle, krachtige tannines.

Californië
2015 Wente | Beyer Ranch Zinfandel Livermore

€ 6,90

€ 34,00

Krachtige en spectaculair sappige aanzet. Zijdezachte textuur, maar
toch een zeer aantrekkelijke ruige materie. De vruchtenconcentratie
is zonder te overdrijven sensationeel.

Chili
2016 Arte Noble - Viña Requingua - Carmenère Selectione
Curicó Valley
€ 5,90

€ 29,00

Intense robijnrode kleur met paarse tinten. Zeer expressieve neus
met hints van bramen, mokka en gerookte tonen. Fluweelzachte
structuur met een sappige, frisse smaak en noties van
gerookte paprika.

2016 Toro de Piedra - Viña Requingua - Cabernet Sauvignon
Grand Reserve Colchagua Valley
Volle robijnrode kleur. Intense neus van aardbei, bos en vanille. In de
mond komt deze wijn rond en goed gestructureerd over met vanille,
chocolade en drop aroma's in een lange afdronk.
Rijping: 12 maanden in Franse en Amerikaanse eiken vaten.
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€ 38,00

Rode wijnen
glas
2015 - Puerto Viejo - Viña Requingua - Syrah Reserve
Curicó Valley

fles
€ 29,00

Diepe robijnrode kleur met violette glinstering. Intense neus van framboos,
zwart fruit, peper en noties van verse toast. Rond en harmonieus karakter
met overvloedig fruit en een fijne rokerige toets in de weelderige en
pittige afdronk.

2015 - Toro D'Oro - Viña Tunquelén - Cabernet Sauvignon
reserve Curicó Valley

€ 32,00

Diep robijnrode kleur. Intense neus van rijpe aardbei, anijs, vanille en
karamel. Fris en rond in de mond met een stevige structuur die
samengaat met de getoaste afdronk.

2015 - Toro D'Oro - Viña Tunquelén - Pinot noir reserve
Maule Valley

€ 32,00

Kersenrode kleur. Intense neus van aardbei, kruidnagel, koffie en
toast. Vol mondgevoel, kruidig met rokerige en geroosterde noten
in de afdronk.

Argentinië
2017 Monte Cepas Malbec

€ 7,50

€ 35,00

Diep rood. Aroma’s va pruim met kruidige noties van zwarte peper.
In de mond rode peper met evenwichtige tannines en een lange
afdronk.

Australië
2011 Trophy Shiraz Cabernet

€ 5,50

Deze wijn is een mix van de druivensoorten Shiraz (Syrah) en
Cabernet. Diep paars met karmozijnrode tinten. Bouquet van
donker rode bes en nootmuskaat.
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€ 26,50

Rode wijnen

Zuid Afrika
2017 - Slanghoek Cellar Pinotage Slanghoek Valley
Medium-bodied. In de neus fijne kruiden. Smaken van zwarte
bessen en rijpe aardbeien in de mond.
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glas

fles

€ 6,00

€ 29,00

Dessert wijnen & Zoete wijnen & Alcholvrije wijnen
Zoete wijnen
2016 Chateau Laurelie Côtes du Montravel Moellieux (bij min 2 g)

glas

fles

€ 6,00

€ 27,00

Domaine La guile Cotes du Cascogne (France)
€ 4,50
Cros manseng. Een fruitige licht zoete wijn met een expressieve
neus van ananas en exotisch fruit, krachtig en rond.

€ 21,50

Riesling 2015 Weingut Burghof
Enesencia Monastrell Dulce (Rood, Spanje)

€ 20,00
€ 19,00

Druif: Sémillon. Wijn uit de streek Bergerac.
Fruitige aroma’s, fris in de mond.

€ 4,20
€ 4,00

Dessert wijnen
Vignobles Paul Mas Maury 2011 (rood)
Vignobles Paul Mas Muscat 2014
La Baronia de Tures Dolca Moscatel
Beaume de Venice
Domaine Barroubio Muscat
Moscatel van Torres Haralis Oro
Moscato d'asti

€ 17,00
€ 16,50
€
€
€
€
€

6,50
5,95
6,00
6,00
4,00

€ 19,00

€
€
€
€
€
€

3,50
3,75
3,75
5,00
5,00
5,00

€ 18,00
€ 19,00
€ 19,00
€ 24,00
€ 24,00
€ 24,00

Alcoholvrije wijnen
Schloss Sommerrau Frisante
Schloss Sommerau rood
Schloss Sommerau wit
Torres Tinto Syrah
Torres Rose Syrah Cabernet-sauvignon
Torres Natureo Muscat
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Spirits alcoholisch

Martha's Porto Port Wine Ruby
Briljante robijnrode kleur, met elegante aroma's van rode
vruchten, pruimen en gedroogd fruit. Goed uitgebalanceerd
met volle en rijke smaken.
Martha's Porto Port Wine Branco
Het heeft een lichte strogele kleur. Rijke aromatische hints
van honing,en een frisse smaak.
Amaretto
Calvados – Busnel
Grappa
Gin Bombay
Gin Hendrick
Gin Tonic - Bombay Sapphire
Whiskey Dalwhinnie
Whiskey Red Label
PUNTJE Whisky Red label/ Cola
Sherry – PiedroXiminez
Martini
Tequilla Mexico
Vodka div smaken
Havanna Club 12 years old
Bacardi
Bacardi- Cola
Cointreau
Grand Marnier
Campari
Cognac Hennesy
Vieux
Jonge graan Jenever
Pisang Ambon
Pernod
Jägermeister
Limoncello
Akwavit
Underberg

glas

fles

€ 5,00

€ 24,00

€ 5,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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4,75
6,00
6,00
5,00
6,50
5,00 + € 2,40
6,50
4,50
4,50 + € 2,40
4,95
5,95
5,50
4,50
5,00
5,00
5,00 + € 2,40
4,50
4,50
4,00
6,00
4.00
2,50
4,00
4,00
3,25
4,00
4,00
2.50

€ 24,00

