MOUSSERENDE WIJNEN & CHAMPAGNE
PROSECCO FRIZZANTE NERA SPAGO			 GLAS 

6.50
37.50

COLLI TREVIGIANI, VENETO DE FAVERI			 FLES

De kleur is bleekwit. De mousse verfijnd. De wijn geurt naar witte bloemen, bloesem, suikermeloen en peer. Een heerlijk frisse smaakaanzet met fijne bitters en fijne zuren in de afdronk.

HUERTA DEL REY ESPUMOSO			 GLAS 

6.50
FLES37.50

RUEDA PALACIO DE BORNOS			
Een schoonheid van een mousserende rosé, met een elegante frisse smaak, barstensvol
verrukkelijk fruit dat doet denken aan frambozen en kersen, en een sappige afdronk.

CHAMPAGNE BRUT			 GLAS12.50

VEUVE CLICQUOT PONSARDIN			 FLES79.50
Mooi goudgeel met talrijke dynamische snoertjes van speelse koolzuurbelletjes.
Aangename neus met wit fruit, rozijntjes, briochecake en vanille.
Champagne met een fijne, romige mousse en een fijne balans.

CHAMPAGNE BRUT ROSÉ			

VEUVE CLICQUOT PONSARDIN

FLES89.50

In 1775 lanceerde Veuve Clicquot al een rosé champagne en was daarmee het allereerste
champagnehuis ooit! Sublieme fruitexpressie, behorend bij een topklasse champagne rosé.
Heerlijk fris en zuiver, klein rood fruit – kersen en vooral het verfijnde van frambozen.

CHAMPAGNE BRUT IMPÉRIAL			

MOËT & CHANDON

FLES72.50

Open, toegankelijk, sprankelend, harmonieus, rijk en vol. De Impérial Brut is bij uitstek de
verpersoonlijking van de huisstijl van Moët & Chandon. Constant van hoge kwaliteit, open
en toegankelijk in stijl, verfijnd en exclusief in uitstraling. Het ultieme aperitief.

CHAMPAGNE ICE IMPÉRIAL			

MOËT & CHANDON

FLES82.50

‘s Werelds eerste champagne ‘on the rocks’. Slechts op enkele strandlocaties in
de wereld te bestellen. Geserveerd met vers rood fruit, verse mint en limoen.

CHAMPAGNE ICE IMPÉRIAL ROSÉ			

MOËT & CHANDON

FLES92.50

Ready, set, rosé! De koele frisheid is de perfecte aanvulling op zonnige, aangename dagen. Levendig & exclusief en ‘de’ nieuwe manier om Rosé te drinken.

CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS

		

RUINART 								

37,5 CL

55.00
FLES110.00

Verfijnde, lichtvoetige champagne met veel fruit. Geheel op dronk en
uitermate verleidelijk door zijn frisheid en zijn fruit. Een uitstekend aperitief.
Tevens een prima begeleider van fijne gerechten.

CHAMPAGNE VINTAGE 2009			

DOM PÉRIGNON

FLES195.00

Schitterend helder geelgoud en opvallend diep van kleur. Dynamische mousse met ontelbaar
veel, persistente en krachtige, kleine belletjes. Geraffineerd en super elegant met verrukkelijk
fruit. Veel kracht en opvallende lengte. Vol spanning en met een superbe balans.

Witte huiswijnen
COLAGÓN, RUEDA LICHT & FRIS			 GLAS4.25

PALACIO DE BORNOS			 FLES23.50

Verrukkelijke witte Spaanse wijn gemaakt van de druiven verdejo en viura.
Prachtige tonen van fruit en bloemen in zowel geur als smaak. Heerlijk als
aperitief en bij lichtere voorgerechten.

CHARDONNAY, PAYS D’OC VOL & ROND			 GLAS4.25

DOMAINE TERRES NOIRES						

FLES23.50

Een wijn, gemaakt van pure chardonnay, zonder houtrijping of andere toevoeging, met een
zachte, zuivere smaak. Een stuivende neus van geel fruit en bloemen. De smaak is rijk, iets
vettig met tonen van zuidvruchten, meloen en zachte zuren. Een schitterende Chardonnay
met een prachtige balans tussen rijpheid en frisheid.

PINOT GRIGIO VENEZIA-GIULIA			 GLAS 

TENUTA VISCONE

6.00
FLES30.00

Topper voor bij de Fishmarket		
De wijn heeft een aangename geur van wit fruit als meloen en peer, ook wat honing en
kruiden. In de mond is de wijn mooi gevuld, met een vrij brede structuur, rijpe, zwoele
fruittonen en een uitstekende lengte.
TIP:

2017 SAUVIGNON ‘PURE’ MARLBOROUGH 			 GLAS 
STAETE LANDT			

7.00
FLES35

Intense neus van passiefruit, vers gemaaid gras, citrus en grapefruit. De smaak is goed
gestructureerd met exotische fruittonen en eindigt met een lang aanhoudende, minerale
afdronk.

FRISSE WIJNEN
2017 GRÜNER VELTLINER RIED WEINZIERLBERG-WEINGUT FLES	
STADT KREMS

32.50

						

Wat een expressieve neus met tonen van exotische vruchten, citrusfruit en het typische veltliner-pepertje! Goed gestructureerd, met frisse zuren en een prachtig zuivere finale. Een grüner
veltliner van niveau.

2016/17 ALVARINHO VINHO VERDE			

FLES33.50

2016/17 SANCERRE, LOIRE			

FLES 

QUINTA DO SOALHEIRO TIP: Topper voor bij de Fishmarket
De wijn heeft een heerlijke frisse geur van mineralen, citrusvruchten en iets van tropisch
fruit. De smaak is mooi geconcentreerd, heeft een vettige structuur, rijpe fruittonen,
mineralen, fijne zuren, veel lengte en is prachtig zuiver.

DOMAINE DE LA GARENNE

Het parfum is kenmerkend voor de sauvignon-druif, met dat buxus-achtig frisse fruit. De
smaak is mooi droog en mineraal. Een prima begeleider van veel lichte voorgerechten en
diverse vis-creaties.

“ wine a little laugh a lot ”

38.50

VOLLE RONDE WITTE WIJNEN
2016/17 CHARDONNAY SONOMA COUNTY 			

FLES39.50

CANNONBALL

Een Californische wijn met stijl en niveau! Deze Sonoma-ster levert met de druivensoort
Chardonnay een prachtige Cannonball af. Hier gaat uw hart sneller van kloppen...

2016 POUILLY-FUISSÉ VIEILLES VIGNES BOURGOGNE		

FLES 

52.50

DOMAINE COLLOVRAY & TERRIER

Intense neus met tonen van rijpe perzik, suikermeloen, bloesem, iets van vanille en een lichte
toast. De smaak is gul en uitbundig, biedt zwoel rijp fruit, mineralen, een mooie complexiteit
en uitstekende zuren.

2015/16 CONDRIEU			

FLES 

69.50

DOMAINE CHRISTOPHE PICHON

Christophe maakt wijnen die prachtig rijk zijn, maar tegelijkertijd enorm veel frisheid en elegantie bezitten. De wijn heeft een geur van bloesem, veldbloemen, iets van lychee, honing en
rijp geel fruit als abrikozen en perziken.

Witte Bourgognes Exceptionnels
‘Prestigieuze cru’s voor de liefhebber’, vraag onze wijnkenner voor
meer informatie & prijzen. Wij lichten ze graag persoonlijk toe.

2015 CHASSAGNE-MONTRACHET BLANC		
BOURGOGNE, DOMAINE PHILIPPE COLIN

De Bachelets maken een geweldige Chassagne Village. Breed en mooi gevuld,
mineraal en zuiver, met geconcentreerd wit fruit en witte bloemen.

2016 PULIGNY-MONTRACHET ‘LES GRANDS CHAMPS’
DOMAINE DUPONT-FAHN

Het parfum is zeer indrukwekkend met rijpe fruittonen, mineralen en een mooie toets van
hout. De smaak is al even imponerend als spannend. De aanzet is rijk en vettig, met sappige,
frisse zuren in de finale

2015 CHEVALIER-MONTRACHET GRAND CRU
DOMAINE PHILIPPE COLIN

Deze bijzondere grand cru komt dicht bij het indrukwekkendste wit uit de Bourgogne; een
ideale mix tussen intensiteit, complexiteit en verfijning. Het potentieel is nu al waar te nemen! De absolute top qua witte wijnen.

“ wine flies when you are having fun ”

Rosé Wijnen
PECHÉ DES VIGNES ROSÉ, PAYS D’OC			 GLAS4.25

COLLOVRAY & TERRIER			 FLES23.50
De cinsault-druif geeft een prachtig elegante wijn vol delicaat fruit. Een wijn met
een mooie zalmroze kleur. De neus is mooi bloemig en bezit bessige fruittonen.

ROSÉ D’UNE NUIT COTEAUX VAROIS EN PROVENCE			 GLAS6.50

DOMAINE DU DEFFENDS
TIP: Heerlijke zomerse terras rosé			
FLES36.00
De kleur is bleekroze. In de neus heerlijke aroma’s van bosaardbei, veldbloemen
en framboos. De smaak is sappig, elegant en heeft een aangename frisheid.

2016/17 CLOS BEYLESSE, CÔTES DE PROVENCE			

FLES
1,5L MAGNUM

DOMAINE DE L’ABBAY
		
Deze rosé wordt gemaakt van de typische Zuid-Franse druivenrassen grenache,
cinsault en syrah. Het resultaat is een rosé die zeer puur en fruitig is.

45.00
90.00

2016/17 BANDOL ROSÉ, PROVENCE			 FLES55.00
CHÂTEAU DE PIBARNON

TIP: Karaktervolle rosé voor bij uw lunch of diner

Een schitterende rosé die even sensueel is als krachtig, even levendig als ingetogen.
Het parfum is heel delicaat met verfijnde tonen van rood fruit.

Rode Wijnen
MERLOT, PAYS D’OC ELEGANT EN FRUITVOL			 GLAS4.25

DOMAINE TERRES NOIRES 			
Prachtig elegante wijn. De neus is heerlijk floraal, met rijpe fruittonen van
rode en zwarte bessen. In de smaak is de wijn fris en elegant.

FLES23.50

NERO D’AVOLA TERRE SICILIANE			 GLAS4.25

MOLINO A VENTO			 FLES
In de neus rijp rood fruit als kersen en aardbeien, verse kruiden en bloemen.
De smaak is mooi geconcentreerd en sappig, met opnieuw rijp rood fruit, licht
aardse aroma’s en een pittige, kruidige finale.



23.50

2016 PINOT NOIR ‘PURE’ MARLBOROUGH 			 GLAS6.00

STAETE LANDT 			 FLES29.50
In de geur heerlijke tonen van rijpe, zwarte kers en viooltjes. De smaak is breed en goed gestructureerd en biedt volop sappig kersenfruit, gedroogde kruiden en iets van ceder hout. De
afdronk is lang en elegant met zachte tanninen en frisheid.

2015 VALPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE			 GLAS 

7.00
38.50

PALAZZO MAFFEI 			 FLES 
Intense, kruidige neus boordevol zwart en rood fruit. De smaak is lekker sappig met rijp
kersenfruit, pruimen, specerijen, iets van hout, zachte, zwoele tanninen en elegante zuren
in de lange afdronk.

Rode Wijn GEKOELD
2017 CINSAULT OLD VINES - PIEKENIERSKLOOF			

FLES37.50

KRUGER FAMILY WINES

De wijn geurt naar zwarte kersen, frambozen, specerijen en ook iets aards. In de mond is de
wijn luchtig en soepel, met opnieuw een aangename fruitigheid en prachtige frisse zuren.
Tegelijkertijd voel je de jeugdige tanninen, maar alles is prachtig in balans.

KRACHTIGE RODE WIJNEN
2015/16 TANDEM, SYRAH DU MAROC

DOMAINE DES OULED THALEB EN ALAIN GRAILLOT			 FLES 

38.50

Mooie syrah-geuren als drop, kruiden en bessig fruit. De smaakaanzet is levendig, de
smaak zeer rijk met fris, zwart fruit en tonen van kruidkoek en specerijen.

2014 LA CONSULTA SELECT BLEND			

FLES39.50

ALTOCEDRO

Lavendel, zwarte bes en zwarte frambozen op de neus. Heerlijk vol in de mond, wel
toegankelijk, met subtiele, zoete tanninen, terugkerend donker fruit, leertonen en een
goede frisheid.

2013/14 POMEROL, BORDEAUX			

FLES69.50

CHÂTEAU PLINCE

De stijl van deze Pomerol zal velen aanspreken vanwege de heerlijke tonen van fruit en de
gulle, elegante afdronk. De tanninen zijn licht aanwezig en proeven zacht en harmonisch.

Rode Bordeaux Exceptionnels
‘Prestigieuze cru’s voor de liefhebber’, vraag onze wijnkenner voor meer
informatie & prijzen. Wij lichten ze graag persoonlijk toe.

2013 CHÂTEAU GISCOURS - 3ME GRAND CRU CLASSÉ
MARGAUX

Op de neus toast en cassis. De spanning in de smaak bouwt op met een gelaagde complexiteit
en zuiverheid, wederom cassis en prachtig rijpe tanninen die een bijna romige textuur geven.
Zonder twijfel één van de mooiste wijnen Margaux!

2008 SAINT-EMILION - 1ER GRAND CRU CLASSÉ
CHÂTEAU BELAIR-MONANGE

De kleirijke bodem zorgt voor krachtige wijnen die tegelijkertijd finesse bezitten. Een prachtige wijn van het oogstjaar 2008 nu prachtig ontwikkeld met een indrukwekkende elegantie en
zuiverheid. De afdronk is intens lang.

2002 POMEROL
CHÂTEAU PÉTRUS

De meest beroemde en gezochte wijn ter wereld, bij ons voor een ‘vriendenprijs’ op de kaart
(alleen voor consumptie bij Bries).

