			

Rode wijn

Fran krijk

Frankrijk				
0,75 L
0,375L
glas
					
			
Château Le Pey - Cru Bourgeois Médoc € 28,00
€ 16,90
Domaine Paul Ginlinger					
Een typische médocwijn, rijp donker fruit en fijn hout				
zitten goed versmolten in het boeket en de smaak.			

				
Château Rocher Corbin
€ 33,00
€ 21,00
Montzgne Saint-Emilion				
Een rasvolle bordeauxwijn uit de streek van Saint-Emlion			
met krachtige aroma’s van rijp fruit en vanille en een vlezige,			
geconcentreerde mondvulling				
			
Château Carteau
€ 45,00
€ 27,00
Saint-Emilion Grand Cru					
Een prachtige, diepkleurige Saint-Emilion van grand cru niveau			
met een intense geur van rijp fruit, en in de smaak				
een zweem van fijn hout en specerijen.				
			
Vacqueyras “Grande Garrique”
€ 35,00		
Vignobles Alain Jaune					
Een door de grenache getypeerde rhônewijn van cru niveau,		
intens rood van kleur, met rijpe “jammy” toetsen van donker fruit en
een sappige, licht peperige smaak.					
			

Rosé wijn

			
L’Estabel “Grand Cuvée”
€ 18,95
€ 15,00
€ 5,00
Cabrieres Languedoc					
Een aangename “rosé-wijn” uit het Franse zuiden.				
De cinsaultdruif, aangeplant op de leisteen hellingen van Cabrières,			
geeft zijn volle expressie met intense aroma’s van rode vruchten,			
de syrah brengt de frisse toets, de grenache de rijke mondvulling.			
				

St. Antonius

0,75 L
karaf
glas
					
			
Belle Epine
€ 16,90
€ 13,90
€ 4,00
Een droge fruitrijke rosé-wijn, Grénache-Syrah
			

			

Champagne

Fran krijk

Frankrijk					

0,75 L
0,375 L
glas
						
		
Champagne Gallimard Père et Fils
€ 55,00		
€ 10,00
Cuvée de Réserve - Brut					
Een genuanceerde champagne van pinot-noir druiven				
met een complex boeket en in de smaak een mooi evenwicht			
tussen volheid en frisse toetsen						
		

Witte wijn

0,75 L
0,375 L
glas
					

Sancerre - Domain de la Chézatte
€ 29,00
€ 18,50
Een droge loirewijn getypeerd door de sauvignondruif,				
met in de geur frisse aroma’s van citrusvruchten				
die ook de sappige smaak ondersteunen.						
		
Pinot Blanc - Alsace
€ 23,50		
Domaine Paul Ginglinger					
Deze charmerende elzasserwijn heeft een geur				
met frisse toetsen van exotisch fruit die ook 				
het aangename smaakpatroon domineren.						
		
Pinot Gris “Cuvée des Prélats” - Alsace
€ 30,00
€ 19,50
Domaine Paul Ginglinger					
Een heerlijke zachte elzasserwijn met een intens				
kruidige geur en een rijke, geschakeerde mondvulling.					
			

					
Monbazillac - Domaine de Montlong
€ 24,50		
€ 6,00
Deze zoete wijn uit de Périgord in zuid-west Frankrijk				
heeft aroma’s van geconfijte vruchten en honing in zijn geur,			
in de verleidelijke smaak is een vleugje edelrot markant aanwezig.

Clairette Du Languedoc
€ 23,50		
€ 5,00
“Cuvée Fulcrand Cabanon” - moëlleux
Een zoete wijn uit de Languedoc met aroma’s van honing en gekonfijte
vruchten in de geur en het milde smaakpatroon.

St. Antonius

€ 35,00
€ 22,00
Chablis 1er Cru “Fourchaume”
Een chabliswijn van 1er cru niveau, met een mineralig				
boeket en een zuivere, zachtfrisse mondvulling.					
			

			

Cava

Sp an je

Spanje				

0,75 L
0,375 L
glas
					
			
Flama D’Or - Brut
€ 25,00		
€ 6,00
Deze Catalaanse “methode tradicional” uit Penedés,				
gemaakt van een assemblage van de locale druiven:				
xarel lo, macabeo en parellada en gedurende 14 maanden			
gerijpt op fles, heeft impressies van rijpe appel en citrusvruchten			
in het levendig boeket en de frisse, evenwichtige mondvulling.			
					
			
Flama D’Or - Brut Rosé
€ 27,00		
€ 6,50
Een fuchsiakleurige “methode tradicional” van				
dezelfde producent, gemaakt van de catalaanse trépat-druif,			
intens fruitig van geur, aangename impressies				
van aardbeien en ander rood fruit vullen de mond.				
				
					

Witte wijn

0,75 L
0,375 L
glas
					
			
Rueda-Verdejo “oro De Castilla”
€ 23,50		
€ 5,25
Bodegas Hermanos del villar					
Deze Spaanse wijn, afkomstig uit op 750 meter hoogte gelegen wijngaarden
nabij Valladolid, bekoort met zijn frisse aroma’s van exotische- en			
citrusvruchten en zijn volle smaak ondersteund door exquise zuren.			
				

					
Rias Baixas - Albarino “Alba Rosa”
€ 30,00		
Bodegas Martinez Serantes					
De albarino-druif geeft in Galicië haar optimale expressie, mineralig			
en fris in geur; droog, goed gestructureerd en complex in de mond.			
					

Rode Wijn

St. Antonius

0,75 L
0,375 L
glas
					
			
La Mancha - Crianza - Finca Antigua
€ 26,50		
Eén van de paradepaardjes van de familie Martinez Bujanda;			
deze crianza uit La Mancha is een geslaagd assemblage			
van tempranillo, merlot, cabernet sauvignon en syrah,				
met een vatrijping van 15 maanden. Een elegante wijn				
met veel fruit, een mooie balans en goed versmolten hout.			
		
					
Rioja - Madurado - Vina Bujanda
€ 19,50
Deze wijn uit de Ebrovallei geeft met zijn flatteus boeket			
van rode vruchten, zijn gulle smaakstructuur en zijn lichtkruidige			
afdronk ten volle de expressie van de tempranillodruif in Rioja weer.			
				

			

Witte wijn

Chi li • Italië

Italië					

0,75 L
0,375 L glas
				
Teanum “Alta”Falanghina - Puglia
€ 23,00		
€ 5,50
Deze authentieke wijn uit Puglia in het zuiden van Italië,			
gemaakt van 100% falanghina, de sterdruif van Zuid-Italië,			
heeft een geur van rijpe vruchten en vanille en een zachte,			
goed nablijvende mondvulling.					
			
					
Trabocchetto - Pecorino
€ 30,00		
Colline Pescaresi - Abruzzo					
Een strogele wijn van de zeldzame pecorinodruif,				
geoogst in de heuvels rond Pescari in Abruzzo.				
Heerlijke aroma’s van gele vruchten met een tikkeltje				
mineraliteit, sappige structuur met een frisse finale.				
		
					

Rode wijn

0,75 L
0,375 L glas
				
Montepulciano D’Abruzzo
€ 22,50		
Talamonti - Abruzzo
				
Deze robijnkleurige wijn, afkomstig uit het ten oosten van Rome			
gelegen Abruzzo, heeft een intens boeket van rijpe rode vruchten			
en een fruitige mondvulling met kruidige toetsen.				
					
			
Rosso Icario - Icario - Toscane
€ 32,00		
Deze wijn uit Montepulciano is een geslaagde “assemblage”			
van sangiovese-, teroldego- en merlotdruiven.				
Zijn kleur is diep robijnrood. Rijp rood fruit en specerijen			
domineren de intense geur en het elegante smaakpatroon.			
					

Chili					
					

0,75 L
0,375 L glas
				
Casa - Rivas - Chardonnay Réserva
€ 25,50		
€ 5,75
Valle Del Maipo					
Een krachtige chardonnaywijn uit het Maria Pinto district,			
op nieuwe eiken vaten gevinifieerd en gerijpt.				
De zuivere geur en volle smaak, die lang in de mond nablijft,			
zijn gemarkeerd door toetsen van vanille en rijpe gele vruchten.			
				

Rode Wijn

0,75 L
0,375 L glas
					
Casa Rivas - Cabernet Sauvignon Réserva
€ 25,50		
€ 5,75
Valle del Maipo					
Deze op nieuwe vaten gerijpte wijn, afkomstig uit				
het Maria Pinto district, heeft een geur van zoet bessenfruit			
en cederhout, rijpe tannines ondersteunen de mondvulling.			
				

St. Antonius

Witte wijn

			

Witte wijn

0,75 L

0,375 L

glas

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika					

				
Kleine Kaap - Chenin Blanc - Western Cape
€ 18,50		
€ 4,50
Een lichte droge wij uit Western Cape met expressieve				
aroma’s in de geur en een frisse, fruitige smaak.				
					
			
Schoone Gevel - Chardonnay
€ 19,50		
Franschhoekvallei					
Een aangename zachte wijn uit Franschhoekvallei,				
gemaakt van chardonnaydruiven, geur en smaak				
zijn gemarkeerd door toetsen van rijpe gele vruchten.				
				
			
Stellenrust - Chardonnay - Tertius Boshof
€ 35,00
Aroma’s van rijpe citrusvruchten met geroosterde				
amandelnoten. Indrukken van noot, perziken in de mond				
met een tropische toets. Boterig in de mond.				

					
			
0,75 L
0,375 L
glas
					
Schoone Gevel - Merlot
€ 19,50		
Franschhoekvallei					
Een charmerende wijn uit Franschhoekvallei, uitsluitend				
van merlotdruiven gemaakt en gerijpt op vaten van franse eik.			
Zowel in de geur als in de smaak vindt men hinten				
van rijpe woudvruchten en vanille.					
			
					
			
De Grendel
€ 33,50				
Shirah - Tygerberg					
Krachtige wijn waarvan zowel de geur als de fluwelige smaak			
wordt gedomineerd door aroma’s van geconcentreerd 				
bessenfruit, zwarte peper en vanille.					
			

St. Antonius

Rode wijn

