
De kaart is groot, onze kelder maar klein –  

onze excuses als een wijn (tijdelijk) niet verkrijgbaar is! Sjoerd, Tim & Bastien 
 

FAVORIETE BUBBELS 
 

Blanquette de Limoux "Les Bienveillantes" 2020, Alain Cavaillès, Languedoc, mauzac – 40 VN 

Bubbels uit Limoux in de Languedoc. Zelfde methode als champagne, wat kruidiger in de aroma's. 
 

Cava Brut Nature Gran Reserva 2018, Maria Casanovas, Penedès, chardonnay, pinot noir, xarel-lo - 46 

Krachtige cava die lang heeft gerijpt (30 mnd) met de gistcellen. Geel fruit, toast en citrus. 
 

Millesime Barrica Brut Nature 2018, Pago de Tharsys, Utiel-Requena, chardonnay - 52 

Vergist en kort gerijpt op frans eiken, daarna in de fles. Rijpe, volle smaak met tonen van het hout. 
 

Champagne Grand Cru Brut, Adrien Renoir, Verzy, pinot noir, chardonnay - 72 

Levendige, frisse champagne, geurend naar appels, peren en brioche. 
 

Champagne Blanc de Blancs Brut Grand Cru, Legras & Haas, Chouilly, chardonnay - 80 

Chardonnay druiven uit wijngaarden met grand cru status in de Côte de Blancs.  Elegant en fris.  
 

Champagne Blanc de Noirs "Empreinte" 1er Cru Extra Brut Vintage 2015, Geoffroy, Cumières, pinot noir - 90 

Delicate champagne, knisperend droog. Vergist en opgevoed op hout, dat geeft body, in balans met mooie zuren.. 
 

Champagne Brut Millésimé 2015, Pol Roger, pinot noir, chardonnay - 101 

Deze druiven komen uit de Côte de Blancs en Montagne de Reims. 8 jaar rijping sur lattes. Rijk, romig en mooi fris.  
 

FAVORIETEN WIT 
 

Vermentino di Sardegna "Villa Solais", 2021, Cantina Santadi, Sardinië, vermentino – 25 

Frisse witte wijn uit Sardinië, met aroma's van wit fruit, sinaasappelschil en fijne bitters. Perfect apero! 
 

Lazio Bianco "Sospiro", 2020, Cantina Gaffina, Lazio, malvasia puntinata, trebbiano – 30 

Verrassend wit uit de buurt van Rome! Aromatisch, veel fruit, balans en structuur, erg lekker! 
 

Grillo "Altavilla della Corte" 2021, Firriato, Sicilië, grillo – 32 

Deze grillo druiven groeien in de heuvels en ontwikkelen veel frisse aroma’s vergeleken met doorsnee Siciliaans wit. 
 

“Pixel” 2021, Bodegas Bentomiz, Malagà, pedro ximenez, moscatel -  33 

Gemaakt van de PX druif, voornamelijk bekend van de zoete dessertwijn. Deze is droog en verfrissend! 
 

Muscadet “la Mer Qu’on Voit Danser” 2020, Domaine de la Fessardière, Loire, melon de bourgogne  – 33 

Super lekkere wijn met citrusfruit en kruidigheid. Erg mooi bij een schaal met oesters! 
 

Bergerac blanc 2021, Château Barouillet, Sud-Ouest, sauvignon blanc, sémillon, chenin blanc – 34 VN 

Bijzonder glas wijn, zowel fris als intens, vettigheid en complexiteit. Spontane vergisting. 
 

Pinot Grigio 2021, Cantina Tramin, Alto-Adige, pinot grigio - 37 

Zuivere wijnen uit het hoge noorden. Fris, bescheiden aromatisch, floraal.  
 



Verdicchio Castelli di Jesi Superiore "Tralivio" 2020, Sartarelli, Marken, verdicchio – 37 

Dit is geen slobbertje uit het supermarktschap. Wijn die van alles heeft, fris maar toch body, zeer Italiaans. 
 

 

Rioja Blanco fermentado en barrica 2021, Bodegas Gran Bohedal, Rioja, viura - 37 

Hele fijne witte Rioja, met veel fruit en een prettige dosis houtrijping.  

 

“Tentation” 2021, Domaine Jacouton, Ardèche, marsanne, chasselas – 37 

Interessante druivencombinatie. We proefden dit en waren verrast! Steenfruit, vettigheid en lekkere afdronk. 
 

Frascati Superiore “Abelos” 2020, De Sanctis, Lazio, malvasia puntinata, bombino – 37 VN 

Oude stokken op vulkanische ondergrond. Rijp en breed door rijping sur lie. Kweepeer, amandel en goede zuren. 
 

”Kalkbrenner & Espenschied" 2020, Weingut Espenhof, Rheinhessen, sauvignon blanc, riesling - 37 

Moderniteit schuwen wij niet. Mooie blend van riesling en sauvignon, beide rassen vullen elkaar aan. 
 

Roero Arneis “Monfrini” 2020, Maurizio Pinchione, Piemonte, arneis - 37 

De fruitigheid en frisheid van arneis, in een elegante jas van nieuw eikenhout… bijzonder wit uit Noord-Italië. 

 
“Village” Chardonnay 2020, Kumeu River, Auckland, chardonnay – 37 

Instapper van een top wijnhuis, Nieuw-Zeelandse vooruitstrevendheid naar Bourgondisch voorbeeld. Erg lekker!  

 

Soave Classico "Battistelle” 2021, Le Battistelle, Veneto, garganega – 38 

De druiven worden traditioneel langs een pergola geteeld. Gebalanceerd, bloemig, citrus. Typisch Noord-Italië!. 
 

Riesling 2021, Tim Adams, Clare Valley, riesling – 39 

Voor de rieslingliefhebbers wat anders, uit Australië. Wel de bekende citrus en appel, tikje gout pétrol, milde zuren. 
 

”Cuñas Davia" 2021, Bodegas Valdavia, Ribeiro, treixadura, albariño, godello, lado - 39 

Veelzijdige wijn die goed matcht met onze gerechten. Fris en toch vol, uit het noordwesten van Spanje. 
 

“Sopla Levante La Horca” 2019, Rodriguez de Vera, Castilla, merseguera -  43 VN 

Karaktervolle wijn, met citrus en ziltigheid. 65 jaar oude stokken zorgen voor een mondvullende wijn. 
 

“Contelollo” 2020, l’Avventura, Lazio, passerina -  44 

Rijk geconcentreerde wijn, mooi in balans met een goede zuurgraad. Deels gemaakt van gedroogde druiven. 
 

Riesling Alte Reben 2021, Bernhard Schneider, Pfalz, riesling – 44 

Voor riesling rijden wij alle drie graag een stukje om. Deze is erg lekker, mooie balans tussen zuren en rijp fruit. 
 

Grüner Veltliner “Axpoint” 2021, Gritsch, Wachau, grüner veltliner – 45 

Elegante wijn, zacht, breed, lekkere kruidigheid. Knappe alleskunner, past goed bij onze keuken. 

 

“Magic of Ju-Ju” 2021, Agnes & René Mosse, Loire, chenin blanc, sauvignon blanc – 45 VN 

Ongefilterde wijn met mooie spanning tussen weelderig fruit en frisse zuren. 6 maanden lierijping in barrique. 
 

”Pedralonga" 2021, Adega Pedralonga, Rías Baixas, albariño – 45  

Een van de favoriete druiven van Tim, combineert fruit, structuur en mineraliteit: je proeft de Atlantische oceaan! 
 

  



Corbières “Cuvée Prestige” 2020, Ollieux Romanis, Languedoc, grenache blanc, marsanne, rousanne – 46 

Vergist en gerijpt op nieuw eikenhout. Klassieke druivenblend. Verleidelijke, romige wijn, complex en geraffineerd. 
 

Sauvignon blanc 2021, Dog Point, Marlborough, sauvignon blanc – 46 

Geen standaard overdone, te fruitige Nieuw-Zeelandse sauvignon. In de plaats: grapefruit, licht rokerig, finesse. 
 

Cour-Cheverny 2017, Domaine de Montcy, Loire, romorantin -  46 

Cultdruif uit een kleine appellation, doet het goed op de kalkrijke grond. Rijk geel fruit, mineraliteit en zilte tonen. 
 

Vouvray sec “Les Enfers” 2017, Mathieu Cosme, Loire, chenin blanc – 49 

Rijp en gedroogd geel fruit, mineraliteit. De typische zuurgraad is present, ook een klein zoetje, prachtig in balans. 
 

”Druida" 2014, Nuno Mira do Ó, Dão, encruzado – 50  

Complexe wijn van de lokale encruzado. Doet denken aan een Portugese Chablis, met citrus en romige textuur. 
 

Godello “Lías” 2021, A Coroa, Valdeorras, godello  – 51 

Eén van de mooiste druiven van Galicië, leent zich goed voor rijping op de lies. Intens, complex, krachtig en rijp. 
 

Soave “Pieve Vecchia” 2017, Fasoli Gino, Veneto, garganega – 51 

‘Witte Amarone’: druiven worden geplukt van vroegrijp tot overrijp, daarna 6 maanden houtlagering. Vol & complex. 
 

Chardonnay "SZ" 2019, Zähringer, Baden, chardonnay – 53 

Biodynamisch, spontaan gefermenteerd en gerijpt in eikenhout. Vol en rijp, gebalanceerd door uitgekiende zuren. 
 

“Hochheimer Hölle” Erste Lage 2019, Weingut Künstler, Rheingau, riesling - 53 

Rijke riesling, typisch voor de Rheingau, een tikkeltje meer body dan de Mosel rieslings. 
 

Côtes de Jura “les Prémices” 2018, Domaine Baud, Jura, chardonnay - 53 

Gemaakt in Bourgogne stijl, waarbij Condrieu vaten voor zijn gebruikt. Rijp geel fruit, marsepein, noten. 
 

“Contraaparede” 2017, Adega Eidos, Rías Baixas, albariño -  54 

Tim houdt van frisse wijnen die lang rijpen op de gistcellen. Albariño in een super gave stijl. Next level.  
 

“Tres Vulcanos” Chardonnay 2017, De Martino, Valle de Malleco, chardonnay – 56 

In koelere regio's van Chili wordt prachtige chardonnay gemaakt. Heerlijk in balans, super gedoseerde houtinvloed. 
 

"Fermentacíon Lenta" 2019, Bodegas Ximénez-Spínola, Jerez, pedro ximénez -  61 

Dit is anders dan andere wijnen. Rijp geplukte druiven, langzaam vergist, super complex, gave aroma's. 
 

Viré-Clessé “Quintaine” 2016, Domaine Guillemont-Michel, Bourgogne, chardonnay – 62 

Enerverende wijn, spanning tussen de volle rijpheid en prikkelende zuurgraad. Geen hout, opgevoed in beton. 
 

Pouilly-Fuissé “l’Âme” 2019, Eric Forest, Bourgogne, chardonnay – 62 

Mooie zuidelijke Bourgogne. Gulle wijn met natuurlijk een lekkere doch elegante dosis hout. 
 

Grosses Gewächs "Tritttenheimer Apotheke” 2017, Grans Fassian, Mosel, riesling – 64 

Perzik, abrikoos en exotisch fruit met de verfijning die we kennen van riesling, uit het prachtig gelegen Trittenheim. 
 

Saint Romain "Sous la Velle” 2016, Buisson, Bourgogne, chardonnay – 67 

Energieke Bourgogne van een terroir iets ten zuiden van Meursault en ietsjes hoger gelegen. Grote klasse natuurlijk. 



FAVORIETEN ROOD 
 

Carlota Suria Bobal 2017, Pago de Tharsys, Utiel-Requena, bobal – 32 

Volfruitige wijn met een randje kruidigheid, specerijen en mokka. 
 

Saint Laurent, 2016, Josef Köhr, Pfalz, saint laurent - 37 

Broertje van pinot noir met smaken zoals kers en braam, aangevuld met een tikje rokerigheid door de houtrijping. 
 

Dolcetto di Dogliani "Sori dij But” 2020, Anna Maria Abbona, Piemonte, dolcetto – 37 

Redelijk krachtig maar fijne zachte tannines, veel fruit. Super lekker, mooie allround maaltijdbegeleider. 
 

Pinot Noir, 2020, Markowitsch, Carnuntum, pinot noir - 37 

Pinot noir in fruitige stijl, heeft 12 maanden hout gehad maar wel veel frisheid. Rood fruit & hartige kers. 
 

Limoux Rouge “Terre Fort” 2019, Alain Cavaillès, Languedoc, merlot, cab. sauvignon, syrah - 38,5 VN 

Atlantische en Mediterrane invloeden komen samen. Bordeauxblend plus spicyness. Krachtig en rijp. 
 

Etna Rosso “Le Sabbie dell’Etna” 2020, Firriato, Sicilië, nerello mascalese, nerello cappuccio – 42 

Vulkanische bodem geeft levendige wijnen met wat rokerigs en kruidigs. Eleganter dan je verwacht van Sicilië. 
 

Langhe Nebbiolo 2019, Anna Maria Abbona, Piemonte, nebbiolo – 43 

Lichte stijl nebbiolo, fijne zuren en rood fruit, het karakteristieke bloemige van nebbiolo. 
 

Camiño Real 2019, Guímaro, Ribeira Sacra, mencia + field blend – 44 

Uit het koelere noordwesten van Spanje: veel fruit en florale kruidigheid in de neus, fris en mineraal in de mond. 
 

Trus Crianza 2018, Bodegas Trus, Ribera del Duero, tempranillo – 46 

Complexe, krachtige Spanjaard met mooie dosis houtrijping. Perfecte tafelgenoot van een côte de boeuf! 
 

Spätburgunder "SZ" 2018, Weingut Zähringer, Baden, spätburgunder - 46 

Favoriete druivensap van Bas. De Heilige Blauwe Druif. Wordt gemaakt door een sympathieke jonge kerel. 
 

Chianti Classico 2018, Le Fonti, Toscane, sangiovese – 47  

Overduidelijk Chianti met serieus rood kersenfruit en een randje koffie. Komt van hoger gelegen wijngaarden. 
 

Valpolicella Classico Superiore Ripasso 2020, Cantine Buglioni, Veneto, diverse - 48 

Zeer typische ripasso, zonder het te overheersende zoetje. Dus…. rijp fruit, rijke wijn, kruidigheid, genieten! 
 

Cabernet Franc 2019, Agnes & René Mosse, Loire, cabernet franc – 48 VN 

Pittige cab franc, rijp donker fruit. Wel een beetje boers natuurlijk, maar dat vinden we er zo lekker aan. 
 

Spätburgunder "Laumersheimer Kirschgarten" 2019, Weingut Jesuitenhof, Pfalz spätburgunder – 48 

Pinot noir uit Duitsland. Zijdezachte structuur, kersen, kruidigheid, zachte tannines. Heel mooi. 
 

Rioja Gran Reserva 2014, Bodegas Gran Bohedal, Rioja, tempranillo – 49 

Gran reserva rijpt minimaal 5 jaar. Knalwijn klassieke stijl. Specerijen, rijp fruit, chocolade…. 
 

Barbera d’Asti Superiore ”La Cricca” 2019, Roberto Ferraris, Piemont, barbera – 51 

Rijk gevulde barbera, heeft (moderne stijl) 12 maanden gerijpt in barrique. Veel fruit, structuur en aroma. 
 
 



  Cerasuolo di Vittoria 2017, Azienda Agricola COS, Sicilië, nero d’avola, frappato – 54 

Prachtige, delicate wijn uit het zuidoosten van Sicilië. Vooruitstrevende producent! Deels gelagerd op amforen. 
 

“Nero de Sort” 2020, Celler Batlliu de Sort, Costers del Segre, pinot noir – 54 

Pinot noir uit de Pyreneeën, gemaakt op 850m hoogte. Moderne wijnmakerij, pure stijl wijn, elegant en fruitgedreven.  
 

"Bishop" Shiraz, 2018, Ben Glaetzer, Barossa Valley, shiraz - 54 

Beschaafde wijn uit Barossa, van oude stokken. Gelaagde fruitigheid en kruidigheid in een gepolijst jasje  

 

Corbières “Atal Sia” 2016, Ollieux Romanis, Languedoc, carignan, grenache noir, mourvèdre – 55 

Gemaakt van ‘oude stokken’ met een lage opbrengst. Verfijnde, mediterrane wijn met mooie kruidigheid. 

 

Pinor Noir “Sous les Roches la Vigne” 2019, Domaine Bärtschi, Bugey, pinot noir - 56 

Bugey ligt tussen Jura en Savoie, in een bocht van de Rhône. Hartige, serieuse wijn met donker fruit en structuur. 
 

Montepulciano d’Abruzzo "Vigna San Angelo" 2015, Valori, Abruzzen, montepulciano - 57 

Prachtige montepulciano van biologische producent. Donker fruit, stevige structuur. Zuid-Italië in je glas. 
 

Ploussard “La Cabane” 2020, Domaine de la Touraize, Jura, poulsard – 57 VN 

Hamersma: “natuurzuivere kersjes in een hangmat craqueléleer, gespannen tussen eikenbomen voor de cabane”. 
 

“L’Exclamació” 2019, Clos 93, Priorat, syrah - 57 

Dijk van een wijn, vol en zacht. Tonen van chocolade, donker fruit en specerijen, flinke body en afdronk.  
 

“Director’s Cut” Dry Creek Valley Zinfandel 2017, Francis Ford Coppola, California, zinfandel, petite syrah – 58 

Zwoel, jammy rood fruit mooi in balans met specerijen en karamel. 15 maanden rijping in voornamelijk Frans eiken. 

 

Barbaresco "Etichetta Gialla" 2018, Ronchi, Piemonte, nebbiolo - 58 

Moderne stijl, dat wil zeggen: deels gerijpt op Franse barriques. Het karakter van nebbiolo wordt gerespecteerd! 
 

Trousseau, 2018, Domaine des Marnes Blanches, Jura, trousseau - 62 

Bijzondere, pinot noir-achtige, lokale druif. Prachtig licht sap, delicate kruidigheid en structuur. Gastronomisch! 
 

“Ladeira” 2016, A Coroa, Valdeorras, garnacha tintorera - 64 

Garnacha floreert hier bij een zeer lage opbrengst van oude wijnstokken. Krachtige wijn met flinke structuur. 
 

“l'Esprit de Chevalier” 2016, Domaine de Chevalier, Bordeaux, cabernet sauvignon, merlot, petit verdot – 66 

Klassieke Bordeaux, 'tweede' wijn van één van onze favorieten; Domaine de Chevalier. Levert altijd mooie wijnen af! 

 

Barolo “Serralunga d’Alba” 2017, Paolo Manzoni, Piemonte, nebbiolo – 66 

Vrij moderne Barolo, deels in grote foeders en deels barrique gerijpt.. Kersenfruit, tannine, teer en rozenblaadjes. 
 

Pinot Noir 2019, Dog Point, Marlborough, pinot noir – 67 

Top pinot met structuur, complexiteit, finesse en concentratie. Mooie kruidigheid van het Marlborough terroir. 
 

Cornas “Granit 30” 2017, Vincent Paris, Rhône, syrah – 67 

‘Granit’ slaat op de bodemsoort, ‘30’ op de helling van de wijngaard. Klassieke wijn met peperig zwart fruit. 
 

  



Fixin 2018, Aurélien Verdet, Bourgogne, pinot noir – 68 

Vrij rijke, fluweelzachte klasse bourgogne uit het noordelijkste puntje van de Côte de Nuits. 
 

Châteauneuf-du-Pape “Les Cailloux” 2015, André Brunel, Rhône, grenache, mourvèdre, syrah - 76 

Mag best in een karaf! Oude stokken, 18 maanden rijping in grote vaten, kruidig rood fruit, complex, intens. 
 

Bekaa Valley 2014, Château Musar, Libanon, cabernet sauvignon, carignan, cinsault – 87 

Robuuste wijn van wijngaarden in de Bekaa Valley, iets ten noorden van Libanon, gelegen op 1000m hoogte. 
 

Brunello di Montalcino 2017, Tenuta Fanti, Toscane, sangiovese – 89 
Intensiteit en toch gebalanceerd. Kracht, complexiteit: klassiek, uit (volgens Sjoerd) hét wijndorpje van de Toscane.  

 

Priorat Gran Reserva “Clos Monlleó” 2007, Sangenís i Vaqué, Catalunya, cariñena, garnacha – 99 

Priorat behoort tot de mooiste wijnen van Spanje. Dit is een mooi gerijpt exemplaar van zeer oude wijngaarden. 
 

“Pago de Valtarreña” 2019, Carmelo Rodero, Ribera del Duero, tinta del país (tempranillo) – 105 

Selectie van de beste druiven van een klein perceel. Krachtig, zacht en elegant. “A real iron hand in a velvet glove”. 
 

“Habemus” 2019, San Giovenale, Lazio, grenache, syrah, carignan, tempranillo – 120 

Tim dronk deze wijn bij Reale*** in Abruzzo en was verkocht. Een prachtige expressie van Zuid-Italië.  


