De kaart bevat een flink aantal bio-wijnen
en sommige zelfs ‘Vins Nature’ (natuurlijke wijnen)

De wijnen die met

worden aangeduid, wijst op wijnen van biologische teelt of
geheel biologisch werkend.

Mousserend

Spanje
• Cava Raventós Roig | Brut | Metodo Tradicional

fles

€ 35,00

fles

€ 105,00

Champagne
•

COTE DE VAL VILAINE | BLANC DE NOIR 2019

Cédric Bouchard is zó gedreven en enthousiast over zijn wijn dat je gegrepen wordt door zijn toewijding en
oog voor detail. Na de oogst worden de druiven 3 keer zacht geperst en alleen de eerste persing die de beste

kwaliteit en het rijkste aroma geeft wordt gebruikt. Voor de fase van de prise de mousse, waar de fijne
belletjes aan de stille wijn worden toegevoegd neemt Cédric wel 2 maanden om zich van een veel zachtere en
meer geconcentreerde mousse te verzekeren.

Blenden is anathema voor Cédric Bouchard, die elk jaar weer opnieuw streeft naar het maken van grote

karaktervolle en individuele wijnen van één oogstjaar, één perceel en één druivensoort. Bio-kultuur in de
wijngaard d.w.z. afstappen van het intensieve gebruik van chemische stoffen met als basisprincipe voor de

vinificatie het gebruik van de allerbeste druiven en voor het maximaliseren van de kwaliteit het drastisch
beperken van de rendementen in de wijngaard. Voilà!

Cédric is een purist, bruisend van ideeën en vertrouwen, nooit tevreden met de status quo en altijd elke
gelegenheid aangrijpend om de kwaliteit van zijn Champagnes te verbeteren, te verfijnen en te vervolmaken.
Wat een toewijding en werk

Dit zijn schitterende Champagnes, eervolle uitzonderingen tussen de opgeblazen ego's gemaakt door een

jonge perfectionistische vigneron die in de streek van Champagne een revolutie te weeg heeft gebracht. Er is
weer hoop! U kunt de slechte merken met problemen als te zuur door onvolledige rijpheid en te breed door
een te hoog suikergehalte om tekortkomingen te bedekken in de kast zetten.
Hunt it if you can find it!

Huiswijn
Frankrijk
•

Gascogne Maison Lalanne 2019 Sauvignon blanc, Colombard
fles

€ 4,75
23,50

fles

€ 5,50
27,50

fles

€ 6,00
30,00

fles

€ 7,00
35,00

Italië
•

Pinot Grigio Dello Venezie ‘Terre di Marca’ Ramato 2019
Chili

•

Sauvignon blanc ‘Classic’ 2019 Leyda
Bordeaux | Frankrijk

•

Fleur d’Opale 2018 Château Mémoires
Vignobles Ménard

In de neus geel fruit, vanille en citrus. Rijk en complex, vol en intens van smaak, mooi rijp
geel fruit en zachte bitters en zuren. Zacht mondgevoel en lange complexe afdronk
De wijn blijft dan circa 12 maanden op vat op de ‘lies’ en met batonnage. Daarna wordt de
wijn gebotteld.

Mosel | Duitsland

• Blauschiefer Riesling Trocken 2018 | Loersch
‘echte Riesling’ : kruidig en fruitig. Een volle smaak, droog met rondeur.
De Allrounder voor iedere gelegenheid

fles

€ 7,00
35,00

fles

€ 4,75
23,50

Frankrijk
•

Mas de Lauriers 2019 Coteaux de Narbonne

Huiswijn
Alentejano Portugal

•

Montinho Tinto 2019 | Sao Miguel

€ 4,75

Aragones, Trincadeira, Cabernet Sauvignon en Alicante Bouschet
fles

23,50

fles

€ 6,00
30,00

Rhône | Frankrijk

•

Marrenon Les Grains Merlot 2019 | I.G.P.

Baden – Württemberg | Duitsland
•

Lemberger trocken |Weingut Roterfaden 2017
fles

€ 6,50
32,50

Lemberger is een andere naam voor de druivensoort Blaufränkisch.Nog een Blaufrankisch die werd
geplant, geplukt, aangestampt en gebotteld door Olympia Samara en Hannes Hoffmann met hun eigen
handen. Alles is homeopathisch, met liefde, familie en vrienden, met frisse lucht en veel plezier. Klein
maar heel groot, gegroeid op schelpkalk, en dat past verdomd goed bij de Lemberger, Een zachte, milde
kick in de wijnen waardoor ze een geweldig drinkgenot zijn voor liefhebbers.

Puglia | Italië 2018
•

Caïaffa | IGT

fles
Vol rood van kleur, wijn met finesse en lekkere drinkbaarheid.

Bourgogne | Frankrijk
•

Coteaux Bourguignons Pinot Noir 2019 | Domaine Michel Magnien
fles

€ 6,50
32,50

€ 7,50
37,50

Maastricht | NL

• Apostelhoeve ‘Cuvée XII’ 2019 | Familie Hugo Hulst en Zoon

€ 35,00

Müller Thurgau | Auxerrois | Pinot Gris

Thorn | NL

• Thorn Auxerrois 2019

€ 35,00

Rheinpfalz | Duitsland

• Scheurebe Gleisweiler Trocken 2018 Theo Minges

€ 30,00

Frisse, verkwikkende wijn. Dorstlesser, maar ook heel goed als begeleider bij lichte vis
gerechten, sushi met wasabi etc.

Alsace | Frankrijk

• L’Entrepide 2017| Bannwarth

€ 30,00

Direkt komt er een zeer breed smaakpallet vrij met heel veel sap en frisse tonen.
De wijnen zijn dynamisch, majestueus en buitengewoon interessant in hun evolutie. Vrij van
oxydatie en vrij van fouten. Ingewikkeld en terughoudend met een knetterende energie.
Schreeuwend om gastronomie.

Coteaux de Langedoc | Frankrijk

• Picpoul de Pinet 2019 | Domaine Azan

€ 30,00

Vin Bio, Uitstekende begeleider van vis, schaal- en schelpdieren.

Bourgogne | Frankrijk

• Mâcon Villages 2018 Vieille Vigne Estelle Philippe

Dit domaine werkt sinds 2006 biologisch, heel elegante super Mâcon.
Florale tonen en wit fruit, perzik en abrikoos.

€ 35,00

Mosel | Duitsland
• Vogelsang – Trittenheimer Apotheke – Riesling Trocken – 2017
Weingut Loersch 1640

€ 35,00

Een prachtige enkele wijngaard Riesling met een expressieve neus en een mooie mineraliteit

Marlborough | Nieuw-Zeeland
• Wairau River Sauvignon Blanc 2019

New Zealand

€ 35,00

Bleekgele kleur. Herkenbare geur van passievrucht, groene kruiden en roze grapefruit.
In de mond heerlijk zuiver, fris en mineraal, bijna strak met zeker voldoende vulling
met een zekere elegantie.

Simonsberg Stellenbosch | Zuid-Afrika
• Laibach, Chenin Blanc sur lie 2018

€ 35,00

Zeer fraaie chenin uit Zuid-Afrika, mooi smaakpalet met veel mineraliteit en geraffineerd hout gebruik
De wijnmaker Francois van Zyl maakt zeer mooie wijnen en laat de natuur zoveel mogelijk in zijn
waarde. Laibach is sinds 2012 BIO gecertificeerd.

•

Loire | Frankrijk
Sancerre Blanc ‘La Moussière’ 2018 | Alphonse Mellot

€ 45,00

Mineralig karakter, veel concentratie met nuances van tropisch fruit en citrus.
Sinds 1995 biologisch, vanaf 2004 biodynamisch

Bourgogne | Frankrijk

• Chassagne-Montrachet 2018 Les Embrazées Premier Cru
Vincent & Sophie Morey

€ 125,00

Toscana | Italië

• B.S.T. Sangiovese- Cabernet Sauvignon - Folonari IGT 2018

Puglia | Italië
•

Caïaffa | IGT 2018

Vol rood van kleur, wijn met finesse en lekkere drinkbaarheid.

€ 30,00

€ 32,50

Baden – Württemberg | Duitsland

• Lemberger trocken, Weingut Roterfaden 2017

€ 32,50

Nog een Blaufrankisch die werd geplant, geplukt, aangestampt en gebotteld door Olympia Samara en
Hannes Hoffmann met hun eigen handen. Alles is homeopathisch, met liefde, familie en vrienden, met
frisse lucht en veel plezier. Klein maar heel groot, gegroeid op schelpkalk, en dat past verdomd goed
bij de Lemberger, Een zachte, milde kick in de wijnen waardoor ze een geweldig drinkgenot zijn voor
liefhebbers.

Morgon | Beaujolais

• Chateau Cambon Recolte 2019 Marie et Marcel Lapierre

€ 35,00

Marcel stond inmiddels op z’n pootjes met zijn wereldvermaarde Morgon’s, en
dit domein bood een mooie kans om een ‘vin naturel de base’ te maken. Aldus een zwavelloze,
niet bijgesuikerde ‘gewone’ Beaujolais van wereldklasse.

Bourgogne | Frankrijk

•

Coteaux Bourguignons Pinot Noir 2019 | Domaine Michel Magnien

€ 37,50

Bourgogne | Frankrijk

• Vosne-Romanée 2016, Domaine Confuron-Cotetidot

€ 125,00

Elzas | Frankrijk
•

Elios Pinot Noir 2017 JM Dreyer

Non filtré, sans sulfites ajoute
Ragfijne Pinot Noir, licht gekoeld een waar genot.

€ 37,50

Jean-Marc Dreyer is not your standard winemaker.
The wines are unfined and unfiltered. "If you filter and disinfect your wines with
sulfites you take away all that goodness", he says.

Côtes de Rhone | Frankrijk

• Mas de Libian 2017 Khayyàm

€ 37,50

75 Grenache, 15 Syrah , 10 Mourvèdre
Ongefilterde donkerrode wijn met in de geur impressies van myrtilles, rozen en iets peper. In de
smaak donkerrood fruit en een kruidige toon, rijpe tannines en een zuivere afdronk

•

Ribera del Duero | Spanje

‘Picaro del Aguila’ Viñas Viejas 2016

€ 45,00

Frisse opwekkende zuren , balans, voor een jonge wijn erg complex en zeer verteerbaar.
Vol en verijnd krachtig !

Montsant DO - España

• Can Blau 2017

€ 45,00

40% Mazuelo, 40% Shiraz & 20% Garnacha

Deze schitterende wijn trekt op alle vlakken de aandacht: diep donker robijnrood met een opstuivend
boeket van bramen en rijpe cassis vergezeld van een frisse kruidigheid. Meteen een krachtige

smaakaanzet gevolgd door sappig donker fruit. Veel pralinéchocolade. Aangename, frisse zuren met
zachte tannines houden deze prachtige wijn in balans.

• Beerenauslese 2017 - Feiller Artinger - Burgenland - Österreich
fles 50 cl.
glas

€ 50,00
€ 9,50

• Tokaji Béres ‘Magita Edes’
Furmint 60% köverszölö 25% härslevelü
fles 50 cl.
glas

€ 40,00
€ 7,00

• Sauternes Château Simon, Barsac 2014
fles
glas

• AC Maury ‘La Cerisaie’ 2015 VDN
fles
glas

€ 60,00
€ 9,50

Grenache noir
€ 40,00
€ 7,00

Purperen kleur, ondoorzichtig. Bedwelmend aroma van pruimen, eau de vie en zoethout met in de
smaak zwart fruit zoals donkere kersen, cassis en bramen en complexe tonen van cacao, specerijen
en truffel.

