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MAGNUM
FLESSEN

              WIT		 								 					 fles	1,5	ltr.

Ribolla Gialla                 45,-
Tenuta la Tunella, Friuli, Italië
 
Prix du Sommelier, volle aromatische 
wijn, bloemen, geel fruit

Chardonnay “demi-muid”  55,-
Domaine de la Colombette, 
Béziers, Frankrijk

Menigeen die deze wijn “blind” proeft 
denkt dat dit een Meursault is; 
machtig, complex, vol, 
prachtige zuren, mineralig
 

Muscadet “Orthogneiss”  52,-
Domaine de l’Ecu, Loire, Frankrijk

Een in Nederland niet zo’n 
beroemde wijn maar wat een  
feest voor diegenen: 
boter, rond, bitters, karaktervol
 

Magnums zijn flessen met een inhoud 
van 1.5 Liter Het voordeel is dat flessen 
zich langzamer ontwikkelen en door hun 
inhoud lekkerder zijn dan flessen met een 
standaardinhoud.

             ROOD	 								 					 fles	1,5	ltr.

Small Hill                 47,50
Leo Hillinger, Burgenland, Oostenrijk
 
Rond, zacht, kersen, pruimen, 
iets chocolade en caramel, kruidig

Cabernet Sauvignon    47,50
Tenuta la Tunella, Friuli, Italië
 
Pittige wijn, zachte tannines, 
kruidig, veel rood en blauw fruit

Crianza    47,50
Carmelo Rodero, Ribera del Duero
 
Wat een klasse; dik, vol, machtig, 
chocolade, cassis, vanille, cederhout



SPARKLING 
WINES
LE CONTESSE

Middenin het Prosecco gebied gelegen 
wijngoed in het dorp Vazzolo nabij Venetië, 
de wijngaarden liggen op 150 meter hoogte 
op de uitlopers van de zuidelijke Alpen.

          WIT      
  
Prosecco Spumante DOC extra brut                        

piccolo  0,2   ltr.               5,95      
fles         0.75 ltr.                22,50

          ROSÉ
 
Vino Spumante Brut 
Deze bijzondere fles is ontworpen door 
modeontwerper “Nives Capellini” uit Milaan                                      

fles                                       25,00    

HUGO
De beroemde cocktail bestaande uit Prosecco, 
vlierbloesem en munt                                                                            

glas                                            3,95     

SILENT
WINES
DOMAINE DE LA COLOMBETTE

Het wijngoed ligt bij Béziers in de Coteaux 
du Libron. De bodems bestaan uit 
kalkhoudende leem en keien. Vanuit de 
wijngaarden zie je de Middellandse Zee. Het 
klimaat en de zeewind zorgen ervoor dat 
er gezond fruit geoogst wordt. De familie 
Pugibet zijn ware pioniers van de zon

										WIT	 	 								 				glas	 								fles

Sauvignon Blanc              4,50           22,50
fris, sappig, lychée, 
kruisbessen

Chardonnay               4,50           22,50
Vol, romig, iets vanille, 
iets hout, geel fruit

          ROSÉ

Grenache “Notorious Pink”      4,50           22,50
Sappig fruit, framboos, 
kers, veel smaak

          ROOD

Pinot Noir houtgelagerd            4,75           24,-
Sappig fruit, framboos, 
kers, veel smaak

SILENT
WINES
ANDRÉS INIESTA

Op dit wijngoed in Fuentealbilla bij Albacete/
Valencia is deze stervoetballer van 
Barcelona geboren. Zijn vader en 2 neven 
runnen het wijngoed. In deze arme streek 
heeft Andrés een sociaal hulpprogramma 
gestart op de boerderij voor de werkloze 
mededorpelingen.  
De wijngaarden liggen op 800 meter hoogte 
met koude winden met extreem veel zon; dit 
zorgt voor verfijning in de wijn en niet teveel 
alcohol. 

										WIT	 	 								 				glas	 								fles

Sauvignon Blanc
Verdejo “AI8”             3,75           18,75
fris, elegant, verfijnd,  
geel fruit, iets bloemig

Sauvignon Blanc
Verdejo “Corazón Loco”                              22,50
Door lage opbrengst een
elegante frisse wijn met heel 
veel geur en smaak

          ROOD

Syrah/Tempranillo “AI8”      3,75            22,50
Vol en romig, cassis, 
chocolade, kruidig

Premium Reserva                   30,-
“Dijk van een wijn”, 
cassis, chocolade, caramel, 
vanille, cederhout

  

SILENT
WINES
LEO HILLINGER   

In het Oosten van Oostenrijk aan de grens 
met Hongarije gelegen.
Leo Hillinger is meer dan wijn, een bekende 
persoonlijkheid en een voorbeeld voor 
menige wijnboer uit dit traditionele 
Burgenland hoe je je wijnen onder de 
aandacht brengt wereldwijd.   

										WIT	 	 								 				glas	 								fles

Grüner Veltliner “Easy”             4,-              22,-
Sappige, elegante wijn, 
laag in de alcohol, levendig
en verkwikkend

Small Hill               4,50           22,50
Romige en toch frisse wijn, 
heel veel geur en smaak

Grüner Veltliner “Terroir”                  32,50
Mooie wijn van 1 perceel op 
een stenige bodem, kruidig, 
veel fruit en er worden maar  
6000 flessen van gemaakt

          ROOD

Zweigelt ”Easy”             4,-              20,-
Veel fruit, iets chocolade, 
zwoel, pruimen, kruidig

Small Hill        4,50           22,50
Cassis, heel ietsje hout- en  
vanilletoon, kruidig, caramel

Hill 1             4,50           22,50
Absolute topkwaliteit, vol, 
krachtig, soepele tannines


