Salonboot Hilda
Huiswijn

€ 25,-

Wit
Basa Rueda Telmo Rodriguez
Verdejo, Viura en Sauvignon blanc
De unieke combinatie van sauvignon en verdejo zorgt voor een enorm palet van
exotisch fruit zoals mango, lychees en verse ananas.
Rood
Cotes du Rhone

La ferme du mont

Grenache, Syrah en Mourvedre
Elegante zwarte kers, framboos en drop accenten gecombineerd met een
overweldigende diepgang, puurheid en evenwicht.
Rose
Weingutt Wittmann
Spatburgunder en St Laurent
Sprankelend frisse zijdezachte rose
Aperitief rose van het jaar 2008

Huisbubbels

Cava Augusti Torello

€ 32,50

Stro-gele cava, met hints van groen. Mooie fijne mousse. De stijl is mooi droog en
eerlijk. Hofleverancier van “El Bulli”.
Dosnon & Lepage Brut

€ 65,-

Bleek geel van kleur. Een neus van fijn wit fruit en brioche.
Droog, rond en rijk, met een fijne mousse. De afdronk is lang en verfrissend.

Wijnlijst
Onderstaande flessen kunnen wij voor U bestellen

Champagne
Champagne de Venoge Extra Brut

€ 70,-

Pinot noir, Pinot meunier, Chardonnay
Door de lage dosering toegevoegde suikers heeft deze champagne een erg
verfrissend en droog karakter. Veel citrusimpressies en wit fruit.

Ruinart Blanc de Blancs / Rosé € 120,100 % chardonnay
Fijn en mineralig, neus van brioche en geroosterde amandelen.
Zeer elegante champagne.

Bubbels
Cava Agusti Torello Barrica Gran Reserva

€ 55,-

100 % Macabeo
8 maanden rijping op Frans eiken!
Intense groene appeltonen met een delicate, zwoele, geroosterde en
kruidige afdronk
Cava Kripta Gran Reserva

€ 85,-

Macabeo, Xarello, Parellada
Mooie strakke geur, met daarin rijp fruit en zachte nuances van toast. Heerlijke fijne
mousse, die goed samengaat met de smaak van rijp fruit, verse boter en toast.
Op tafel bij veel sterrenzaken.

Wit
Pouilly Fumé Les Bines

€ 45,-

Sauvignon blanc
Zuiver en droog. Een geur van honeysuckle en tropisch fruit. Vijgen, nectarines en
perziken worden vergezeld van nuances van mineralen.
Kritt Gewurztraminer Alsace Marc Kreidenweiss

€ 46,-

Gewurztraminer
Rozenblaadjes en kaneel. Intens van smaak en licht zoet, maar keurig in balans door
aanwezige rijpe zuren en een bloemencomponent.
Chablis 1er cru Le Beauroy

€ 48,-

Chardonay
De geur geeft noten, bloemen en mineralen. De smaak is vet met elegant rijp fruit
en fijne zuivere zuren. De afdronk is verfijnd en duurt lang voort
Sancerre Blanc Domaine Vacheron

€ 48,-

Sauvignon blanc
Een enorme expressieve neus met veel citrusfruit, zoals grapefruit. Een zeer fijne en
geraffineerde wijn, met een volle afdronk.
Trittenheimer Apotheke trocken

Clusserath

€ 52,-

Riesling
Levendig, pikant fruit zoals appel, perzik en meloen. Subtiele, fijne en lichte zoetheid
in balans met heerlijke zuren
Villa Buchi Verdichio Riserva

€ 60,-

Verdicchio ( stokken van 45 jaar )
Complex en elegant met aroma's van nootjes, honging, kruiden en silex. De smaak is
vol, harmonieus en heeft een prachtig evenwicht. De afdronk is lang,
Pulligny Montrachet 1er cru

Sous le Puits

€ 70,-

Chardonay
In de neus honing, boter, noten, toast en rijp geel fruit. In de mond mooie
mineralen en een elegantie die alleen de beste domaines voor elkaar krijgen.

Rood
Araucano Clos de Lolol

€ 42,-

Cabernet Sauvignon en Carmenere.
Mooi, complexe neus met duidelijke hint van eucalyptus. Cassistonen van Cabernet
en aromatische componenten van Carmenère. Intens
Morgon Marcel Lapiere

€ 45,-

Gamay
Een hint van viooltjes, sappige kersen en aardbeien. Deze wijn springt uit je glas.
Ongefilterd en zonder zwavel. Puur natuur!
Bourgogne Pinot Noir

Guyot

€ 45,-

Pinot noir
Een neus van zacht donker fruit. Een frisse wijn, levendig met zijden tannines.
Barbera d’Alba Serraboella

€ 48,-

Barbera
Kersen, zwarte bes, kirsch en aardse tonen. Een fluweelzachte aanzet boordevol
fruit, mineraliteit en niet al te forse zuren en tannines.
Napier Red Medallion

Zuid Afrika

€ 50,-

Cabernet sauvignon, franc en merlot
Bramen, cederhout en zoete rozenblaadjes. Mooie geïntegreerde tannines met
bosbessen en rijpe pruimen. Een lange, soepele afdronk met subtiele aardse tonen.
Amarone della Valpolicella

Veneto

Arduini

€ 60,-

Corvina, Rondinella en Mollinara
Een fluwelen mondgevoel van zon doorstoofd fruit, rozijnen en krentjes, gedroogde
abrikozen en een hint van leer en chocolade.
Barbaresco Serraboella

Piemonte

€ 75,-

Nebbiolo
Bouquet van bloemen en soms thee, kersen en zwarte bessen. Ondanks een krachtig
karakter toch veel elegantie.
Domaine de Cambes Bordeaux € 80,Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec en Cabernet Franc.
Puur, energiek en verfijnd. Een sappige en soepele smaak met zoet donker fruit en
zeer subtiele tonen van cacao en een complexe iets rokerige afdronk

Rosé

Bandol La Suffrene

€ 45,-

Mourvèdre, Cinsault, Grenache, Carignan
Bleekroze tot zalmkleurig. Citrus, nectarine, thijm en bloemetjes. Mooie mineraliteit
met een lichte ziltigheid die in de afdronk blijft hangen.

Dessertwijn
0,5 liter

MR Moscatel

Telmo Rodriguez

€ 35,-

Moscatel
Puur zijde in een fles…Een geur van citrus, gevolgd door tonen van tropisch fruit,
acaciahoning en kamperfoelie.
Reciota della Valpolicella

€ 40,-

Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinari
In de neus stuivend met zoetig fruit als kersen en bramen, rozijnen en krentjes. In
de mond een zeer ronde aanzet, een zachte romige en frivole structuur en veel
elegantie door de verfijnde zuren
Les Clos Cote du Layon

€ 45,-

Chenin blanc
Geurige mango, geroosterde ananas, honing en gecaramelliseerde appel.
De frisse zuren bieden een mooi tegenspel aan de fluweel zoete afdronk.

