APÉRO
Mooie Nel I.P.A. bier, verkozen tot “Beste bier van Nederland” Brouwerij Jopen OP TAP!
*Albert Vitteau crémant de Bourgogne frisse bubbel, mooie balans
*Mimm rosé CAVA uit de buurt van Barcelona. Mooie mousse en frisse zuren van framboosjes
Champagne Paul -Etienne Saint Germain grand cru, klein huis voor de fijnproevers
Champagne Nicolas Feuillatte , altijd goed, fijne mousse, stevige afdronk

4,75
39,00 / 6,80
39,00 / 6,80
62,50 / 10,62,50 / 10,-

HUISWIJNEN
*(FR) domaine l’Arjolle Sauvignon blanc- Viognier, allemansvriend, fris aperitief
*(FR) domaine l’Arjolle Cab. Sauvignon - Merlot soepel rood voor de makkelijke instap
*(FR) Plage du sud rosé Languedoc, vermomd als Provence. Cincault, Grenache & Syrah

25,50 / 4,50
25,50 / 4,50
27,50 / 5,00

WIT
*(SA) Sophie te ‘Blanche Sauvignon Blanc, stuivende licht van die kaap

28,00 / 5,00

(SA) Roseline Chenin Blanc kruidig & fruity met je ogen dicht ruik je de tafelberg

29,00 / 5,50

*(IT) Campogrande Orvieto. Geweldige ‘Cantina-wijn’ Lichtvoetig maar toch aromatisch en vol

32,50 / 5,75

*(AT) Dockner ‘TOM’ Grüner Veltliner skipiste-wijn krijtdroog met een fijn zuurtje

32,50 / 5,75

*(F) Elysee Viognier geparfumeerde wijn, bloemigheid, word je vrolijk van, lekker bij pekingeend!

32,50 / 5,75

*(F) Colombette, Chardonnay, stoer alternatief voor het geweld uit de nieuwe wereld. ECO

34,50

*(AR) Salentein Chardonnay of Sauvignon Blanc allemansvrienden van Meindert Pon
*(F) Pontificis Chardonnay - Viognier serieuze eet-wijn, topper uit onze Jean et Alleman-tijd

36,00 / 6,50
36,00 / 6,50

(F) Isabelle et Pierre Clement Menetou-Salon sauvignon, echt elegant, wijn voor wijntijgers!

38,00

(F) Domaine Durant Saint-Péray Marsanne - Roussanne Dik wit, uit de Rhone, elegante beuker

38,00

(DE) Bernard Eiffel Riesling een royaal glas wit, modern gemaakt op oude stokken.

42,50

(SA) IONA Chardonnay. Bourgogne, maar dan uit Suyd Afrika. net zo lekker, half zo duur!

50,00

(AR) Salentein Numina Chardonnay Spectaculair lekker! Hout? Welnee, ietsje en mooi in balans

52,50

(F) Deux Montille soeur & frère Rully, lip-smacking lekkere Bourgogne en favorite du patron

57,50

(F) Domaine d’Ardhuy Meursault ‘les Pellans’ grootse wijn met enorm lange afdronk.

75,00

* = ook per glas

ROOD
*(SA) Roseline Shiraz Rekker romig glas van de kaap. Uitstekende prijs-kwaliteit!

29,00 / 5,50

*(DE) Klaus Knobloch Dornfelder lichtrood, romig karakter elegante kruidigheid, kersen

32,50 / 5,50

(SA) Joostenberg Syrah & Mouverdre, kruidig rood van de Kaap, van oudsher slagersfamilie

34,00

(ES) Demuerte, Monastrell-Syrah, fruitig, lichte noottinten, en het oog wil ook wat: gaaf etiket!

36,00

*(FR) Pontificis lanquedoc, Grenache-Syrah-Mouverdre. (GSM) TOPPER uit de Jean-tijd

36,00 / 6,50

*(DE) Herr Dr. Heger, Merdinger Bull PINOT NOIR Heerlijk en kruidig, koel geserveerd

36,00

*(AR) Salentein Barrel selection Malbec all-time favourite bij entrecote en ossenhaas

36,00 / 6,50

*(IT) Fiore Barbera d’Alba Rijpe kersen in een Italiaans maatpak. 24 maanden nieuw eiken,

42,50 / 7,50

(IT) Valpolicella Ripasso! (=mini Amarone) Krenten & rozijnen, klassiek gemaakte krachtpatser

47,00

*(USA) Seghesio Zinfandel, onze Dolly Parton, rondborstig en vol. Gemaakt door Italianen

49,50 / 8,50

(ES) Condado de Haza Ribeiro del Duero gejat uit de wijnbijbel uit het Amstel hotel

54,50

(AR) Salentein Numina Gran Corte. Stiekem de lekkerste wijn van de kaart. (Niet verder vertellen)

54,50

(AR) Salentein PYROS Dikke Malbec, dikke tannines en strak. Voor gevorderden.

58,00

(IT) Trediberri BAROLO. wat je noemt ‘een bek vol wijn’ diepe smaak, lange afdronk. Geen patser!

79,00

(it) Wel een patser: Bennati AMARONE della valpolicella 2015 monumentaal lekker sap!

79,00

* = ook per glas

