
HOUSE WINE
FRAKTIQUE RED -  IGP          600 2800

Een perfecte mix van Grenache en Syrah. Intense rode kleur van granaatappel, aroma’s van
rood fruit met peperige toetsen. Een mooie volle ronde wijn met verfijnde complexiteit en een lange afdronk.

FRAKTIQUE WHITE - IGP          600 2800

Een blend van Grenache Blanc en Sauvignon laat twee werelden botsen door het combineren
van fruitige en aardse smaken... Goddelijke frisheid.

FRAKTIQUE ROSE - IGP          600 2800

Gemaakt van de Grenache Gris, zal je niet ongevoelig blijven.
Een elegant huwelijk van exotisch fruit en rode bessen met een heerlijk blijvende sappigheid.

WHITE
COME IL VENTO - IGT EMILIA SAUVIGNON      3900

The Sauvignon you don't expect!
Heldere en frisse strogele wijn met groenachtige tinten. 
Zeer fijne tonen van vlierbessen en bijenwas, met rijp fruit, verweven met minerale tonen.

THE VINONEERS ORPHEUS & RAVEN OLD BUSH VINES - CAPE TOWN    6500

Licht goudgele kleur, weelderige geur van meloen, citrusfruit, honing en een vleugje cederkruid. 
Heerlijk en rijk mondgevoel en een aanhoudende afdronk met een speelse en levendige zuurtegraad!
Het kenmerk van deze top 100% Chenin blanc. very limited

BODEGAS ATTIS BIERZO SANGARIDA - RIAS BAIXAS      3600

Citrus en florale aroma’s. De frisse, romige en fruitige afdronk zorgt voor het elegante
karaktervan deze 100% Godello. limited

MICHAEL DAVID CHARDONNAY - LODI      5900

Een frisse, zachte, smeuïge en lichtjes boterige 100% Chardonnay. 
Met typische lichtjes gerookte en vanille toetsen van de Amerikaanse eiken vaten,
Vol, rond en krachtig is van smaak.

PRATUM LE MONDE - IGP DELLE VENEZIE     4900

Chardonnay, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc. Voor wie houdt van wijn met ballen, met veel karakter,
stevig en romig maar toch uitgesproken fijn en elegant in de mond, warm en vol, met evenwichtige 
tonen van fruit. Frisse en intense afdronk.

LE COUCHON BRUT PROSECCO - D.O.C.        800 3800

Fijne bubbels, rijk aan florale geuren, droog van smaak met een aangenaam bittere ondertoon.          

LE COUCHON ROSÉ EXTRA DRY - D.O.C.       900 4000

Een schitterende lichtroze kleur en fijne, aanhoudende bubbels.
Fruitige geur van aardbei, framboos en rozen.

RUINART BLANC DE BLANCS          11000

100% Chardonnay op basis van vooral Premiers Cru percelen van de Côte des Blancs, 
Montagne de Reims en Côte de Sézanne.Helder, witgoud met fijne bubbels. Zeer complex en elegant.

RUINART ROSE            12000

De allereerste rosé Champagne. Een harmonieuze blend van 45% Chardonnnay en 55% Pinot noir.
Rood fruit omhuld in een romige textuur met een frisse ondertoon van pompelmoes en munt. De subtiele pareling 
maakt dit een zeer verfijnde rosé champagne.

BUBBELS



ROSÉ
POISON ROSÉ PINOT NOIR - IGP PAYS D’OC       3600

Verleidelijke rosé uit het zuiden van Frankrijk, vers rood fruit en snoepjes in de neus,
levendig en elegant in de mond, je raakt er zo aan verslingerd.

SECRET DES DIABLES 666, GRENACHE - AOP SAINT CHINIAN     3800

Zalmroze gekleurde Syrah, Grenache. Intens en complex in de neus met rood fruit en bloemen,
fris en met veel karakter in de mond, duivels lekkere rosé.

RED
BEATS THE DEVIL SHIRAZ - VICTORIA AUSTRALIE       3600

Geur van rijp fruit en espressobonen. In de mond intense tonen van pruimen, rozijnen en
donkere chocolade. Nuances van zwarte olijven en kruiden die te wijten zijn aan de vatrijping. 
Vol van smaak en is daarom een ideale begeleider van vlees.

7 DEADLY ZINS ZINFANDEL - LODI        5500

Inderdaad zondig, vol en verleidelijk!  Subtiele geroosterde aroma's die zeer harmonieus samengaan
met het donker fruit, krenten en to�ee.  Rond, pittig, krachtig en uiterst vitaal. 
Aanhoudende kruidige afdronk.

INKBLOT CABERNET FRANC - LODI                       8900

De eerste Lodi Cabernet Franc-wijn ooit geproduceerd door Michael David Winery.
Donkere en decadente, overlopende aroma's van sappige bramen, vijgen en kaneelkruiden leiden tot
een volle smaak van aardbeienjam, zoete tabak en cederhout. Een opmerkelijk lange afdronk,
een slokje van deze Cabernet Franc zal je verleiden om het nog verder te verkennen.

OPORTUNISTA MALBEC - MENDOZA          4000

Deze 100% Malbec is dieppaars en heeft een geur van rijp rood fruit dat doet denken aan kersen & pruimen.
Een smaak van fluweelzachte tannines, gebalanceerd met een zwoele structuur. 
Fris, fruitig en een kruidige afdronk.

MAFI-ROSSO IL GRANDE VINO - VARIETALE D’ITALIA      3800

Een volbloed Italiaan; harmonieus en fruitig krachtig in zijn expressie die als een echte Don het beste
van alles wat Italië te bieden heeft samenbrengt. Gemaakt van de beste  druiven uit geselecteerde
wijngebieden in Italië, maar ze geven niet weer welke druiven net zoals de “omerta” (de geheimhoudingsplicht).
VOL EN KRACHTIG - ALS EEN ECHTE MAFIABAAS, dus wacht maar tot je het proeft!

LUST ZINFANDEL - LODI             9900

De beste Zinfandel die Lodi te bieden heeft; kers die van de wijnstok wordt geplukt om een sexy,
opzichtige en verleidelijke wijn te creëren. Intense aroma's van met chocolade bedekte aardbei,
Bing-kers en karamel. Deze beperkte productie bezit alle kwaliteiten die verwacht worden van een
luxe Zinfandel. Glad tot in de kern en laat niets te wensen over.

THE VINONEERS ORPHEUS & RAVEN N.42 PINOTAGE - PINOT NOIR               6700

Een ode aan de Pinotage en verwante druivensoorten Pinot Noir en Cinsault.
Aroma’s van zwarte bessen en bramen gelaagd met kruiden en specerijen.
De smaak zet zich voort in de mond, een zeer soepele wijn met een rustiek element en duidelijke zwarte pepertoetsen. 
De intrede in de mond is zijdezacht en elegant, maar tegelijk ook krachtig en verleidelijk intens.

"Het antwoord op de ultieme vraag van het leven, het universum en alles is 42"
- Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. 


