
CHAMPAGNE & MOUSSEREND
WIT   INTENSITEIT GLAS       FLES
1. CAVA STARS CASTILLO PERELADA BRUT RESERVA •   6,95  26,95
Aroma’s van rijpe meloen, banaan en groene appel.

Droge, pittige en fruitige smaak met mooie frisse zuren.

2. PROSÉCCO DI VALDOBBIADENE  •   6,95  28,95
SPUMANTE EXTRA DRY
Fruitig, bloemig, met geuren van appel, peer en exotisch fruit. Harmonieuze 

verfrissende droge smaak met een zeer fruitige afdronk.

3. VEUVE CLICQUOT YELLOW LABEL, BRUT  •  10,95  59,95
Schitterende champagne met een fijne romige mousse, een fijne balans

en een lange afdronk met daarin iets van honing.

ROSÉ
4. VEUVE CLICQUOT ROSÉ  ••  11,95  64,95
Grandioze champagne rosé, dynamisch, speels, krachtig en lang met veel karakter.

SPECIALS
5. VEUVE CLICQUOT RICH  •  12,95  74,95
De meest expressive en veelzijdige champagne geserveerd ‘on the rocks’.

Geef  Veuve Clicquot Rich een persoonlijke twist met verschillende ingrediënten.

Geserveerd met komkommer of  grape fruit.

6. MOËT & CHANDON ICE IMPÉRIAL   •  12,95  74,95
ÉPERNAY, FRANKRIJK 
‘s Werelds eerste champagne ‘on the rocks’. Slechts op enkele hotspots

in de wereld te bestellen. Geserveerd met vers rood fruit, verse mint en limoen.

7. CATCH APERITIEF    9,95 
Seizoensgebonden cocktail met een eigen Catch twist.

8. KIR ROYAL  ••  10,95 
Champagne met crème de cassis.
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HUISWIJNEN
WIT   INTENSITEIT GLAS       FLES
9. PRINCIPATO, ITALIE  •  4,95  19,95
PINOT GRIGIO
De smaak is droog met veel sap, elegant en zuiver met een klein nootje.

Verfijnd en harmonieus van karakter.

10 ALTOZANO, SPANJE   •   4,95   25,95
VERDEJO, SAUVIGNON BLANC
Frisse fruitige geur met aroma’s van citrus, tropisch fruit, venkel, delicate florale

tonen en mineralen. De goed gebalanceerde en frisse smaak heeft een milde zuurgraad

en een lange afdronk met grassige tonen.

11. RÉVÉLATION, FRANKRIJK  •••  5,95  26,95
CHARDONNAY
Volle aromatische Chardonnay met fijne toast- en eikenhoutaroma’s. Rijp geel fruit

in de geur. De smaak is vol, evenwichtig, aromatisch en eindigt met een ronde sappige finale. 

ROSÉ
12. PRINCIPATO BLUSH ROSÉ, ITALIE  •  4,95  24,95
PINOT GRIGIO
De smaak is fruitig van rijp rood fruit met een frisse droge finale.

13. AIX ROSÉ, COTEAUX D’AIX EN PROVENCE, FRANKRIJK ••  5,95  29,95
CINSAULT, GRENACHE, SYRAH   MAGNUM  59,95
Bessenfruit, pruimen, karamel en een tikkeltje kruidigheid.

ROOD
14. LAS BRISAS, LEYDA, CHILI  •  4,95  24,95
CABERNET SAUVIGNON, MERLOT
Donkerrood van kleur. Intense geur van pruimen en bessen. Sappige volle smaak

met tonen van cassis en zachte tannine. 

15. TERRAZAS DE LOS ANDES, ARGENTINIË  ••  5,95  29,95
MALBEC
Rond, zacht met tonen van kers, rode bes, nootmuskaat en zwarte peper.

16. DI LENARDO, ITALIË  •  5,95  29,95
MERLOT
Helderrode kleur met de geur van kruiden en bessig fruit.

De smaakstructuur is soepel, de afdronk geurig en fris. 

SPECIAAL WI JN OP GLAS - WIT 
17. MICHEL GASSIER, FRANKRIJK  ••  5,95  29,95
VIOGNIER
Fraaie volle droge witte wijn met geurig rijp fruit zoals perzik en florale

nuances in het aroma.

18. HÃHÃ, NIEUW ZEELAND  •  6,95  32,95
SAUVIGNON BLANC
Zijn smaak imponeert met watertandend frisse associaties van mango,

lychee en passievrucht.

19. SEPP MOSER, OOSTENRIJK  BIO ••  6,95  32,95
GRÜNER VELTLINER
Frisdroge witte wijn met aroma’s van kruiden en geel fruit. De wijn heeft

een volle, droge smaak met een lange aromatische afdronk.
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SPECIAAL WI JN OP GLAS - WIT    INTENSITEIT GLAS       FLES
20. MOSBACHER, DUITSLAND  •  6,95  29,95
WEISSBURGUNDER
AANRADER: Rijpe elegante geur met tonen van kruidig wit fruit.

Volle, ronde smaak met veel wit fruit en sap, gezond, smaakrijk en zuiver. 

21. JOS MEYER MISE DU PRINTEMPS, FRANKRIJK  BIO ••  6,95   34,95
PINOT BLANC
Aroma’s van bloesem, veldboeket en pitvrucht, de smaak met een typische

vuursteensmaakje is zuiver en fris doch tevens rijk.

22. SCAIA BIANCA TENUTA SANT ANTONIO, ITALIË  ••   6,95   28,95
GARGANEGA, CHARDONNAY, TREBBIANO
AANRADER: De wijn geurt en smaakt intens en complex naar bloemen als acacia

en jasmijn, stuift aroma’s van ananas, grapefruit en sinaasappel. Zacht fris met

een mooie balans en prachtig Italiaans bittertje in de afdronk.

23. TERRAS GAUDA RIAS BAIXAS, SPANJE   ••  7,95   34,95
ALBARIÑO
Frisse smaakopwekkende wijn met een elegant karakter. In de smaak een

frisse aanzet. Past goed bij schaal- en schelpdieren.

24. WIRRA WIRRA THE 12TH MAN, AUSTRALIË  ••  7,95  34,95
CHARDONNAY
Fris, elegant en aromatisch, complex met een lichte hout toets in de finale.

25. CLOUDY BAY, NIEUW-ZEELAND   ••  7,95   39,95
SAUVIGNON BLANC
De wijn heeft aroma’s van passievrucht, citroengras, kruidigheid van vers

geplukte tomaten en basilicum. Het palet is uitzonderlijk rijk met een bessensmaak

en een hint van verse venkel wat leidt tot een krachtige, crispy afdronk.

26. BERNARDUS, CALIFORNIË, VERENIGDE STATEN  •••   8,95   44,95
CHARDONNAY
Lichte goudgele kleur met intense aroma’s van witte bloemen en exotisch

fruit. Een krachtige ronde wijn met een lange krachtige afdronk.

SPECIAAL WIJN OP GLAS – ROOD
27. CARNIVOR, CALIFORNIË, VERENIGDE STATEN  ••  6,95  34,95
CABERNET SAUVIGNON
De wijn heeft aroma’s van donker fruit, bessen, koffie, mocca en getoast eiken,

allen omringd door een herkenbare souplesse met een zijdezachte afdronk.

28. VITICOLTORI CALDARO, ITALIË  ••  6,95  34,95
PINOT NERO
Robijnrood met een intens, etherisch boeket van bessen, een volle smaak en afdronk.

29. VERGELEGEN, ZUID-AFRIKA  •••  7,95  39,95
SHIRAZ
De wijn heeft aroma’s van donker fruit, bessen, kaneel en zwarte pepper.

De smaak is vol rond en verfijnd met zachte tannines.

30. RIOJA MUGA ‘RESERVA’, SPANJE  •••  7,95  39,95
TEMPRANILLO
De wijn is krachtig, vol met een weelderig aroma met volop rijp fruit van pruim,

rode bes en gestoofde appel. 
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CHAMPAGNES WIT
31. VEUVE CLICQUOT YELLOW LABEL, BRUT   •  59,95
Schitterende champagne met een fijne romige mousse, een fijne balans

en een lange afdronk met iets honing.

32. VEUVE CLICQUOT ‘DEMI SEC’    •  59,95
Open, expressief, rijk met veel rijp zoet fruit en geroosterde tonen.

Zachte ronde aanzet met een natuurlijke rijke zoetheid: het fruit komt

nadrukkelijk tot zijn recht.

33. ‘R’ DE RUINART BRUT    •  64,95
Deze fijne champagne heeft een mooie complexe rijpheid. De frisse

smaak is zacht en droog met een vleugje noten.

34. TAITTINGER ‘NOCTURNE SEC’    •  64,95
De neus is subtiel, fris met geuren van witte bloesem, rijp fruit en hinten van

gele perzik en gedroogde abrikozen.

35. MOËT & CHANDON IMPÉRIAL BRUT    •  64,95
Expressieve aroma’s van lindebloesem, brooddeeg en toast. De champagne

is heel fijn, levendig en romig.

36. MOËT & CHANDON NECTAR IMPÉRIAL    ••  64,95
Deze Nectar heeft een uitgesproken smaak van exotische en milde specerij

tonen met gekonfijt fruit en honing. Het is een heerlijk harmonieuze zacht

zoete en rijke volle champagne.

37. RUINART ‘BLANC DE BLANCS’    ••  74,95
Delicate aroma’s. Zuiver, fris, zacht en rond met een romige mousse.

38. MOËT & CHANDON ICE IMPÉRIAL-ÉPERNAY   •  74,95
‘s Werelds eerste champagne ‘on the rocks’. Slechts op enkele hotspots in de

wereld te bestellen. Geserveerd met vers rood fruit, verse mint en limoen.

39. VEUVE CLICQUOT RICH    ••  74,95
De meest expressive en veelzijdige champagne geserveerd ‘on the rocks’.

Geef  Veuve Clicquot Rich een persoonlijke twist met verschillende ingrediënten.

Geserveerd met komkommer of  grapefruit.

40. VEUVE CLICQUOT ‘VINTAGE BLANC’    ••  79,95
Veelzijdige geuren, complexiteit van de fruitige, florale, minerale en

kruidige tonen zoals menthol en toast. Deze wijn is simpelweg adembenemend

met veel aroma’s en een heerlijke lange en krachtige afdronk.

41. VEUVE CLICQUOT ‘LA GRANDE DAME’, BLANC   ••  134,95
Het aromatische indrukwekkend gecompliceerde boeket wordt bevestigd

in de mond. De wijn is helder, puur, perfect gebalanceerd en heeft een zijdezacht

mondgevoel met een levendige gestructureerde afdronk.

42. DOM PERIGNON ‘BLANC VINTAGE’    ••  149,95
Een exceptionele vintage die zich het beste laat omschrijven als ‘singular, intense

and persisting’ maar eigenlijk zijn de standaard woorden niet krachtig genoeg

om deze vintage te omschrijven.
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43. KRUG ‘GRANDE CUVEE’    ••  174,95
De eerste indruk geeft meteen aan dat het om iets serieus gaat; grote diepte,

breed geschakeerde nuances en complex; delicaat en vol tegelijk; heerlijk rijp

met een practige lengte. Een unieke champagne; spannend, harmonieus en

indrukwekkend. Een ware belevenis.

44. TAITTINGER COMTES BLANC DE BLANCS    ••  184,95
De druiven voor deze prestigueuze champagne zijn uitsluitend van het nobele

Chardonnay ras en komen van de beste wijngaarden van de streek die men

Côte de Blancs noemt. Een gerijpte champagne met een intense en verfijnde smaak. 

45. DOM RUINART    ••  189,95
Deze champagne wordt gekenmerkt door een volle maar subtiele smaak op een

achtergrond van mineralen. Dankzij de frisheid van de citrusvruchten krijg je een

verfijnde proefervaring. De smaak die het langst blijft hangen is die van grapefruitschil

en kumquat met een licht zout accent.

46. KRUG ‘VINTAGE’    ••  199,95
De vintage is harmonieus, puur en delicaat. Naast een fruitigheid die volledig in

balans is komen kruiden ook aan bod voor een mooi, complex geheel. Rode en

blauwe bessen met fruit, brioche, verse amandel, gingerbread en citrus.

47. ARMAND DE BRIGNAC BRUT GOLD    ••  499,-
Complex en krachtig met lichte florale hinten, een fruitig karakter en subtile

brioche accenten. Heerlijke diepe structuur, romig en een lange afdronk.

Een complexe wijn met een duidelijke signatuur.

48. ARMAND DE BRIGNAC BLANC DE BLANCS   ••  499,-
Verfijnd, licht droog fris met florale en fruitige hinten. Aroma’s van vanille,

citrusfruit en gedroogde abrikoos. Lange afdronk vol met expressief

Chardonnay fruit.

CHAMPAGNES ROSÉ
49. VEUVE CLICQUOT     ••  64,95
Dynamisch, speels, krachtig, lang en met veel karakter. Succes gegarandeerd.

50. TAITTINGER PRESTIGE    •  64,95
Dit is een vrouwelijke champagne; charmant en verleidelijk, subtiel en harmonieus.

51. MOET & CHANDON ‘ROSÉ IMPERIAL’    •  69,95
Open en expressief  met aroma’s van bosaardbeitjes, rode bessen en ander klein,

rood fruit. Vol en soepel in de afdronk. Verleidelijk door zijn soepele en gulle fruitaroma’s.

52. MOET & CHANDON ‘ROSÉ NECTAR IMPERIAL’   •  74,95
Deze licht zoetige rosé heeft een rijk bouqet van rood fruit met een volle en soepele afdronk.

53. MOET & CHANDON ‘ICE IMPERIAL ROSE’   •  74,95
Deze champagne heeft een schitterende roze kleur met oplichtende gouden reflecties.

Haar levendige, fruitige bouquet opent met aromatische rode bessen en kersen en

een smaakvolle noot van grenadine. 

54. RUINART    ••  74,95
Schitterend zalmrose met de fijnste en kleinste belletjes. Echte champagne rosé;

een mand met klein rood fruit vol aardbeien en framboos. De afdronk is lang en

droog met veel rood fruit.

55. VEUVE CLICQUOT RICH ROSÉ    ••  74,95
De meest expressive en veelzijdige champagne geserveerd ‘on the rocks’.

Geef  Veuve Clicquot Rich een persoonlijke twist met verschillende ingrediënten.

Geserveerd met limoen.
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56. VEUVE CLICQUOT VINTAGE ROSÉ    ••  79,95
Het fruit wat aanwezig was in de neus komt ook tot uiting op het palet. Deze champagne

heeft een lange afdronk en is een prachtige creatie, met de Veuve Clicquot-stijl.

57. LAURENT PERRIER    ••  84,95
De cuvée rosé heeft een loepzuivere kleur en de knisperend frisse geuren

van aardbeien, framboos en zwarte kersen. Diezelfde rijke vruchtenaroma’s

komen ook terug in de smaak met een langdurige, ronde en romige afdronk.

58. VEUVE CLICQUOT ‘LA GRANDE DAME’    ••  244,95
Wanneer deze champagne in uw mond rondwalst proeft u de luxe aroma’s

van fruit, griotten en zwartebessenjam, die subtiel gecombineerd worden met

brioche en zoete kruiden zoals vanille.

59. DOM PERIGNON VINTAGE     ••  299,95
De noten van bloemen worden opgevuld met zwarte bes en gekonfijte schillen

van citrusvruchten, aangevuld met cacao en een paar rokerige accenten.

60. ARMAND DE BRIGNAC    ••  499,-
Een mooie zalmkleurige wijn met frisse aroma’s van aardbei en zwarte bessen.

Een rijk bouquet met hinten van rood fruit, opgevolgd door lichte tonen van toast

bij de lange afdronk.

MOUSSEREND
61. CAVA STARS CASTILLO PERELADA BRUT RESERVA   •  26,95
Aroma’s van rijpe meloen, banaan en groene appel. Droge, pittige en fruitige

smaak met mooie frisse zuren.

62. PROSÉCCO DI VALDOBBIADENE SPUMANTE EXTRA DRY, ITALIE    •  28,95
Rijke mousse en intense aroma’s van groen rijp fruit als meloen, limoen en citrus.

Goed in balans, heerlijk en toegankelijk.

•  LICHT EN FRIS  |  • •  VOL EN ROND  |  • • •  KRACHTIG  |  BIO = GECERTIFICEERDE BIOLOGISCHE WIJN



WITTE WIJNEN
NEDERLAND
63. APOSTELHOEVE, LIMBURG     •  34,95
PINOT GRIS
Elementen van passievrucht, citrus- en zuidvruchten in de smaak. Licht romige,

volle en brede structuur. Impressie van aardse tonen met correcte zuren en een licht zoetje.

BELGIË
64. CHARDONNAY ‘BLAUW’, HASPENGAUW    ••  34,95
CHARDONNAY
Een heldere citroengele kleur. In de neus is de wijn licht rokerig met aroma’s van

amandel, boter, gele perzik en cederhout. De wijn is mondvullend, rond met rijp

geel fruit en botertoetsen met een lange afdronk met frisse zuren.

FRANKRIJK-ELZAS
65. SCHOFFIT     ••  28,95
CHASSELAS
AANRADER: De wijn is iets geel van kleur en heeft een rijke neus met ietwat

appel. Soepele aanzet, rijke smaak met fruit en noten, heerlijk zuiver. Aangenaam

droog en een lange intense afdronk.

66. JOS MEYER MISE DU PRINTEMPS     •• BIO  34,95
PINOT BLANC
Aroma’s van bloesem, veldboeket en pitvrucht, de smaak met een typische

vuursteensmaakje is zuiver en fris doch tevens rijk.

67. E.BOECKEL     ••  34,95
GEWÜRZTRAMINER
Een klassieke Gewürztraminer met een verfijnde en elegante structuur.

De wijn heeft een explosie van aroma’s zoals; mango, lychee, peer en ananas.

FRANKRIJK-LOIRE
68. POUILLY-FUMÉ, DOMAINE THIBAULT     •  34,95
SAUVIGNON BLANC
Een zuivere Pouilly met een fonkelend lichte strogele kleur. Stuivend bouquet met

kenmerkende geuren van zwarte bessen, groene appels en citrusfruit. Maar ook

aroma’s van asperges met een verrukkelijke zuurbalans. Ietswat grassig en rokerig

gevolgd door een voorbeeldige lengte.

69. MENETOU-SALON, CLEMENT     •  34,95
SAUVIGNON BLANC
Deze wijn heeft een stuivend bouquet met de Sauvignon kenmerken van groene

appel en buxus. Verrijkt met bloemengeuren, vleugje specerijen en een mooie

sappige en frisse smaak.

70. SANCERRE, DOMAINE MERLIN CHERRIER    ••   34,95
SAUVIGNON BLANC
Met een aroma van grapefruit, rijp geel fruit en mineralen. De smaak is vol,

krachtig en evenwichtig.

71. SAVENNIÈRES CLOS SAINT YVES, BAUMARD    ••   39,95
CHENIN BLANC
AANRADER: Typische geur in de neus, expressief, complex, iets toffeeachtigs,

vruchten, frisse citrustonen, hints van honing en anijs. Zuiver, fris, veel materie

met zacht rond mondgevoel, smaakvolle en subtiele vruchtenmelange verweven

met minerale tonen. Puur, anders, indrukwekkend, schoon, lange finale.

72. SANCERRE’GRANDE CUVÉE’, DOMAINE J-P BALLAND   •••   39,95
SAUVIGNON BLANC
Volle rijke Sauvignon blanc met een intense smaak. Mooi zuiver en fris met

een mooie balans van gezond fruit, ondersteund door licht eikenhout.

FRANKRIJK-BOURGOGNE
73. CHABLIS THIERRY HAMELIN     ••   29,95
CHARDONNAY
Frisdroge Chablis met een minerale, complexe smaak. Naast een kenmerkende

frisheid heeft de wijn een soepele milde smaak.
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74. BOURGOGNE BLANC, VINCENT MOREY     ••  34,95
CHARDONNAY
AANRADER:  De wijn is fris maar op een ingetogen manier ook fruitig. Aroma’s

van appel, peer, abrikoos worden aangevuld met tonen van blanke noten, romige

boter en vleugje vanille.

75. SAINT VÉRAN EN FAUX, CHÂTEAU DE BEAUREGARD    •••   44,95
CHARDONNAY
Aroma’s van peer, acacia en honing. Een licht gebrande bijna omfloerste smaak van

amandelen en boter zijn de kenmerken van deze perfekt gemaakte Saint Véran.

76. POUILLY- FUISSÉ, VIEILLES VIGNES, DOMAINE CORSIN   •••   44,95
CHARDONNAY
Mooi geel van kleur. Rijke zuivere smaak met een mooie balans tussen fruit, zuren

en houtlagering. Veel finesse met iets van amandel, honing, boter en een krachtige structuur.

77. CHABLIS PREMIER CRU MONTMAINS,     ••• 44,95
DOMAINE PRIEURÉ SAINT-CÔME
CHARDONNAY
Een explosie van citrus, zacht wit fruit, aroma’s van witte bloemen, een veelzijdige

wijn met mineraliteit, romigheid en een lange afdronk die krachtig en puur is.

78. MEURSAULT, LOUIS JADOT    •••   64,95
CHARDONNAY
De wijn heeft aroma’s van bloemen en mooie nuances van ceder en honing.

Genereus op de tong met volle witte vruchtentonen, kruiden en hazelnoot.

79. PULIGNY - MONTRACHET, DOMAINE JEAN CHARTRON   •••   79,95
CHARDONNAY
Een zeer geconcentreerde wijn met een intens karakter vol rijp fruit,

uitstekende zuren en een geweldig lange afdronk.

80. CHASSAGNE - MONTRACHET LES VERGES   •••  99,95
1ER CRU, MARC MOREY
CHARDONNAY
Volle, zeer intense neus, fruitig, verfijnd, mineralig met een hint van gedroogde vruchten, boter, vanille 

en goed geïntegreerde houtnuances. Op de tong vol, behoorlijk krachtig, breed, complex, mineralig met 

een perfect evenwicht van een lange en mondvullende finale met zuivere mineraliteit. Het geheel goed 

verpakt in elegante houtnuances.

81. MEURSAULT PREMIER CRU ‘GENEVRIÈRES’,   •••   99,95
MICHEL BOUZEREAU 
CHARDONNAY
Zuivere heldere wijn met fruit en elegante zuren met een grote complexiteit

en spanning. De smaak is krachtig en vol. De afdronk is lang en indrukwekkend.

FRANKRIJK-LANGUEDOC & GASCOGNE & PROVENCE
82. MONTGRAVET, GASCOGNE     •  24,95
SAUVIGNON BLANC
Montgravet stuift en smaakt naar vers fruit zoals groene appel en limoen.

83. RÉVÉLATION     •••   26,95
CHARDONNAY
Volle, aromatische Chardonnay met fijne toast- en eikenhoutaroma’s. Rijp geel

fruit in de geur. De smaak is vol, evenwichtig, aromatisch en eindigt met een ronde,

sappige finale.

84. BANDOL, DOMAINE TERREBRUNE BLANC    ••  44,95
CLAIRETTE, UGNI BLANC, BOURBOULENC
AANRADER: Erg heldere wijn. Subtiele aroma’s van witte bloemen en exotische

vruchten. Zowel fris als zacht. Minerale lange en aanhoudende afdronk.

FRANKRIJK-RHONE
85. MICHEL GASSIER     ••  29,95
VIOGNIER
Fraaie volle droge witte wijn met geurig rijp fruit zoals perzik en florale nuances

in het aroma.

86. CHÂTEAU OLLIEUX CUVÉE PRESTIGE, CORBIÈRES    ••  38,95
MARSANNE, ROUSSANNE
Krachtige, volle houtgelagerde wijn met veel tropisch fruit en witte bloemen.
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87. CONDRIEU ‘PAGUS LUMINUS’, DOMAINE CHEZE    •••  49,95
VIOGNIER
Groengeel van kleur. Een expressieve geur, voorzien van wat muskaat, banda-foelie

en veldbloemen. Sappig, fris van smaak met groene appel, abrikoos en wat kruidigheid,

verweven met een lichte houttoon.

FRANKRIJK-BORDEAUX
88. CHÂTEAU LASSALLE GRAVES BLANC, FRANKRIJK    ••   34,95
SAUVIGNON BLANC, SÉMILLON
AANRADER:  Deze witte Bordeaux wijn heeft een fris en verfijnd aroma van citrus,

appel en lichte eikenhouttonen. De smaak is vol evenwichtig en fris.

DUITSLAND
89. GEORGE MOSBACHER     •  29,95
WEISSBURGUNDER
AANRADER:  Rijpe elegante geur met tonen van kruidig wit fruit. Volle, ronde

smaak met veel wit fruit en sap, gezond, smaakrijk en zuiver.

90. FRITZ HAAG     ••   36,95
RIESLING
Bleekgeel, kraakhelder met minuscule bubbeltjes, duidelijk aanwezige groene

appel, daaraan toegevoegd subtiel zoet van perzik, abrikoos en zelfs wat honing.

OOSTENRIJK
91. SEPP MOSER    •• BIO   32,95
GRÜNER VELTLINER
Frisdroge witte wijn met aroma’s van kruiden en geel fruit. De wijn heeft een

volle, droge smaak met een lange aromatische afdronk.

ITALIË
92. PRINCIPATO     •   19,95
PINOT GRIGIO
De smaak is droog met veel sap, elegant en zuiver met een klein nootje.

Verfijnd en harmonieus van karakter.

93. LA TOLEDANA, GAVI DI GAVI     ••  29,95
CORTESE
De karaktervolle smaak biedt een mengeling van bloemengeuren, kruisbessen

en citrusfruit met een beetje amandelen in de afdronk.

94. SCAIA BIANCA TENUTA SANT ANTONIO    ••   28,95
GARGANEGA, CHARDONNAY, TREBBIANO
AANRADER:  De wijn geurt en smaakt intens en complex naar bloemen als acacia

en jasmijn, stuift aroma’s van ananas, grapefruit en sinaasappel. Zacht fris met een

mooie balans en prachtig Italiaans bittertje in de afdronk.

95. SAN GIOVANNI DELLA SALA CLASSICO SUPERIORE,    ••   29,95
ANTINORI
GRECETTO, PROCANICO, PINOT BIANCO, VIOGNIER
Strogele kleur. Vol en strak met florale tonen en rijp tropisch fruit, een rond

karakter en een herkenning van noten. Door zijn jeugdigheid komt een lichte

tinteling naar voren in de smaak.

96. BRAMITO DEL CERVO, ANTINORI     ••  32,95
CHARDONNAY
Licht goudgele wijn met een bouquet van zomerfruit. Een zuiver Chardonnay

karakter met mooie hints van vanille. De smaak is zacht met een mooie balans

en een verfijnde structuur.

97. GUADO AL TASSO, ANTINORI     ••  32,95
VERMENTINO
Strogele witte wijn met hints van goud en een intens, fruitig aroma met een

volle harmonieuze smaak.

98. CERVARO DELLA SALA, ANTINORI     •••  64,95
CHARDONNAY, GRECHETTO
Strogele wijn met een complex fruitig bouquet waar hints van citrus, ananas,

peren en vanille in zijn te ontdekken. De smaak is mooi, vol en met een duidelijk

karakter. Verder zijn hints van bloemen te ontdekken.
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SPANJE
99. ALTOZANO     •  25,95
VERDEJO, SAUVIGNON BLANC
Frisse fruitige geur met aroma’s van citrus, tropisch fruit, venkel, delicate florale

tonen en mineralen. De goed gebalanceerde en frisse smaak heeft een milde

zuurgraad en een lange afdronk met grassige tonen.

100. RUEDA, CASTELO DE MEDINA     •••   26,95
VERDEJO
AANRADER: Krachtige op eiken gerijpte droge witte wijn uit de Rueda met

de intense geur van nieuw eikenhout en exotisch fruit.

101. TERRAS GAUDA RIAS BAIXAS     ••  34,95
ALBARIÑO
Frisse smaakopwekkende wijn met een elegant karakter. In de smaak een

frisse aanzet. Past goed bij schaal- en schelpdieren.

102. BARÓN DE LEY RESERVA 3 VIÑAS     ••  34,95
MALVASIA, VIURA
Krachtige witte wijn met een rijke structuur en frisse zuren. Goudgeel van kleur

met een sappige en lichtvettige smaak waarin het eiken mooi verweven is.

103. FRANSOLA GREEN LABEL, TORRES     ••  37,95
SAUVIGNON BLANC
Rijk fruitig bouquet van passievrucht en meloen. In de volle, lange afdronk

herken je de smaak van groene asperges.

PORTUGAL
104. CALCADA VINHO VERDE     ••  24,95
LOUREIRO, ARINTO, AZAL, ARAJADURA
AANRADER:  Bleekgeel van kleur, hele fijne belletjes. Een expressieve neus

met florale tonen, lentebloesem aroma’s en limoentjes. Levendig fris, zuiver van

smaak met spicy citrus/grapefruittonen en frisse zuren. De wijn heeft lengte,

spanning en intensiteit.

ZUID-AFRIKA
105. BOSCHENDAL 1685     ••  29,95
SAUVIGNON BLANC
Deze strokleurige wijn heeft een aroma van kruiden en tropisch fruit, met hints

van limoen en groene vijgen. Complexe wijn met een romige, harmonieuze smaak.

De finale is mineralig & pittig.

106. BOSCHENDAL 1685     •••  29,95
CHARDONNAY, PINOT NOIR
Aantrekkelijke diepe gouden kleur met een kopertint. Chardonnay geeft rijkdom

en ruggengraat, terwijl Pinot noir fruitige elegantie toevoegt. In de complexe

verleidelijke geur citrus, rode appel, gebakken peer en rijpe aardbeien, die ook in

de smaak naar voren komen samen met tropisch fruit en specerijen. Volle

blend met een interessante complexiteit, lengte en structuur.

107. RESERVE, DE MORGEN ZON     •••  44,95
CHENIN BLANC
Krachtige Chenin blanc vol gele tint, nuances van rijp fruit, eikenhout en licht

vuursteen in de geur. De volle droge smaak zet krachtig in en eindigt aromatisch

met een sappige, frisse afdronk.

108. HAMILTON RUSSEL     ••  44,95
CHARDONNAY
AANRADER:  Chardonnay volgens klassieke stijl, strakker en droger, waardoor

het fruit goed tot zijn recht komt.

109. BOUCHARD FINLAYSON     ••  39,95
CHARDONNAY
De smaak is complex met frisse minerale zuren, maar ook rijpe tonen van

gekonfijte citroen.

AUSTRALIË
110. WIRRA WIRRA THE 12TH MAN     ••  34,95
CHARDONNAY
Fris, elegant en aromatisch, complex met een lichte hout toets in de finale.
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NIEUW-ZEELAND
111. HÃHÃ     •  32,95
SAUVIGNON BLANC
Zijn smaak imponeert met watertandend frisse associaties van mango, lychee

en passievrucht.

112. CLOUDY BAY     ••  39,95
SAUVIGNON BLANC
De wijn heeft aroma’s van passievrucht, citroengras, kruidigheid van vers

geplukte tomaten en basilicum. Het palet is uitzonderlijk rijk met een rijke

bessensmaak en een hint van verse venkel wat leidt tot een krachtige, crispy afdronk.

113. CLOUDY BAY     ••  39,95
CHARDONNAY
Deze wijn met zijn prachtige goudgele kleur, heeft aroma’s van gepocheerde

peer en grapefruit, welke prachtig worden gecomplementeerd door een notige

hint van cashewnoten en haver.

114. CLOUDY BAY TE KOKO     ••  49,95
SAUVIGNON BLANC
Ultieme topcuvee van het huis Cloudy Bay. Deze unieke Sauvignon blanc heeft

12 maanden gerijpt op Frans eikenhout. Een intrigerende wijn van sublieme kwaliteit.

CHILI
115. LEYDA GARUMA     ••  26,95
SAUVIGNON BLANC
Frisse wijn met veel mineraliteit, kruidige aroma’s gecombineerd met citrus

fruit zoals grapefruit en limoen met een lange sappige finale.

ARGENTINIË
116. CHAKANA     ••  34,95
CHARDONNAY, VIOGNIER
AANRADER:   Diep en rond met levendige fruitige smaken. Mooie frisheid

op het eind met een lange afdronk.

117. BOSCA FINCA LOS NOBLES     •••  36,95
CHARDONNAY
In deze goudgele krachtige doch zachte Chardonnay wisselen

aroma’s van mango, ananas, honing en vanille elkaar af.

VERENIGDE STATEN
119. LOHR     •••   32,95
CHARDONNAY
Chardonnay van Riverstone Estate gemaakt in de lijn van de grote witte Bourgognes.

Na assemblage is het resultaat een rijke, volle wijn met het kenmerkende rijpe citrusfruit

van Monterey en versterkt door vanille met roostertonen van het hout.

120. BERNARDUS     ••  34,95
SAUVIGNON BLANC
Lichtgele kleur met aroma’s van citrusfruit en vers gemaaid gras.

Deze wijn heeft smaken van grapefruit, kruisbes, citrus en tropisch fruit in

de krachtige volle tonen.

121. BERNARDUS     •••  44,95
CHARDONNAY       89,95
Licht goudgele kleur en intense aroma’s van witte bloemen, acacia’s en

exotisch fruit. Een kruidige ronde wijn met een lange krachtige afdronk.

122. RIDGE ESTATE     ••  64,95
CHARDONNAY
Een wijn met een doorschijnende gouden kleur. De geur bevat aroma’s van

fris tropsich fruit, met een opbouw van appel, peer, meloen, kamperfoelie, nectar

en minerale tonen van kalksteen. Een schitterende geconcentreerde wijn met

een bijpassende lengte. Heerlijke stijl met een lichte caramel toon.

123. SCHUG CARNEROS     •••  59,95
CHARDONNAY
Klassieke neus met rijpe aroma’s van tropisch fruit en specerijen, citrusvruchten,

peer en de ouderwets lekkere geur van ovengegaarde appels met boter. In de

mond fris, evenwichtig en complex, met een lange, zuivere afdronk.

MAGNUM
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124. SHAFER ‘RED SHOULDER RANCH’ CARNEROS    •••  89,95
CHARDONNAY
Goudgeel van kleur met een geur van rijp fruit en vanille. Krachtige, ferme

smaak waarin zacht fruit, frisse zuren, impressies van boter en getoast eiken

en een opvallende koele elegantie.

ROSÉ WIJNEN
125. PRINCIPATO ‘BLUSH ROSÉ, ITALIE     •  24,95
PINOT GRIGIO
De smaak is fruitig van rijp rood fruit met een frisse droge finale.

126. AIX ROSÉ, COTEAUX D’AIX EN PROVENCE, FRANKRIJK    ••  29,95
CINSAULT, GRENACHE, SYRAH       59,95
Bessenfruit, pruimen, karamel en een tikkeltje kruidigheid.

127. WHISPERING ANGEL, CHATEAU D’ESCLANS, FRANKRIJK   ••  39,95
GRENACHE, ROLLE, SYRAH, CINSAULT, TIBOUREN      69,95
Zeer zachte Provence rosé met een indrukwekkende smaak. Elegant, breed,

rijk met een mooie frisheid en lichte kruidigheid. Intense smaak met aroma’s

van abrikozen, rode bessen en aardbeien.

RODE WIJNEN
FRANKRIJK-BEAUJOLAIS
128. FLEURIE MAISON LOUIS LATOUR     •   34,95
GAMAY
Prachtige heldere haast paarse kleur. De geur is intens en doet direct denken

aan rood fruit. Heerlijk verfijnd en elegant. De afdronk is intens en lang.

FRANKRIJK-BOURGOGNE
129. MARSANNAY ROUGE, DOMAINE HUGUENOT   •• BIO   44,95
PINOT NOIR
Een geur van rijpe kersen, kruiden en licht eikenhout. De smaak is zacht en elegant.

FRANKRIJK-BORDEAUX
130. DOMAINE DE PEYRELONGUE SAINT EMILION GRAND CRU   •••   34,95
CABERNET SAUVIGNON, MERLOT
Mooi diep rood van kleur. Aroma’s van zwarte bessen, bramen en wat toast

doen u verlangen naar de eerste slok. Sappig kersenfruit en pruimen in de smaak,

omgeven door tonen van knapperig brood met in de finale pittigheid van een

pepertje en wat drop.

131. MARGAUX GRAND CRU CLASSÉ, CHÂTEAU GISCOURS   •••  79,95
CABERNET SAUVIGNON, MERLOT, CABERNET FRANC, PETIT VERDOT
Prachtig in structuur, weelderig, bijna fluweelzacht met mooie donkere tonen

waarin hout, zwart fruit en tannines een prachtig geheel vormen. Een feest om

te drinken en in grote jaren decennia houdbaar.

FRANKRIJK-RHÔNE
132. MINERVOIS, CHÂTEAU MIGNAN    ••• BIO   24,95
GRENACHE, CARIGNAN, SYRAH
Diep kersenrode kleur met de geur van kruiden en bessig fruit.

De smaakstructuur is soepel, de afdronk rijk en vol.

133. CROZES HERMITAGE VIEILLES VIGNES,    •••   39,95
MAISON TARDIEU-LAURENT
SYRAH
Gemaakt van de Syrah druif  die gegroeid is op stokken die ruim 60 jaar

oud zijn. In de smaak kruiden, peper en zelfs iets van zwarte olijven.

134. CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, DOMAINE DES SÉNÉCHAUX    •••   49,95
GRENACHE, SYRAH, MOURVÈDRE
Een wijn met een rijpe structuur, aangename tannines en aroma’s van zwoele

kersen en bessen. Daarnaast indrukwekkende pepertonen met nuances van laurier.

MAGNUM

MAGNUM
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ITALIË
135. DI LENARDO     •   28,95
MERLOT
Helderrode kleur met de geur van kruiden en bessig fruit. De smaakstructuur

is soepel, de afdronk geurig en fris.

136. VITICOLTORI CALDARO     •  34,95
PINOT NERO
Robijnrood met een intens fruitig boeket van bessen en een volle smaak en afdronk.

137. CHIANTI CLASSICO, PÈPPOLI, ANTINORI    ••  34,95
SANGIOVESE, MERLOT, SYRAH
De geuren van de rode bessen en frambozen, gevolgd door tonen van vanille

en koffie. Het fruit van de donkere bosbessen is bepalend in de smaak, gevolgd

door rijke tannines en een ietwat vlezige afdronk.

138. CHIANTI CLASSICO, MARCHESE RESERVA, ANTINORI   •••  43,95
SANGIOVESE, CABERNET SAUVIGNON
Unieke bondige fruitigheid samengesmolten met de minerale indrukken,

kruidige tonen van kaneel, kruidnagel en peper geven een volle krachtige wijn.

139. BAROLO PRUNOTTO     •••  59,95
NEBBIOLO
Helderrood. Brede geur waarin duidelijke amarene kersen zijn te herkennen.

De mooie rijpe tonen zijn elegant en komen terug in de smaak. De zuren zijn

fantastisch mooi verweven. De gezonde iets verouderde tannines maken deze

complexe wijn tot een geheel.

140. AMARONE CLASSICO RISERVA DI COSTASERA, MASI    •••   79,95
CORVINA, RONDINELLA, OSELETA
Diep robijnrode wijn met een bouquet van pruimen, kersen en mooie hints

van rijp fruit met noten. De smaak is rijk, vol en tegelijk zeer zacht, met hints van

kersen en in de afdronk verfijnde hints van mint. De afdronk is lang met een mooie

touch van chocolade.

141. TIGNANELLO, ANTINORI     •••   99,95
SANGIOVESE, CABERNET SAUVIGNON, CABERNET FRANC
Hele bijzondere wijn met in de geur complexe en harmonieuze aroma’s van

zwarte bessen, bramen en tabak. De mondvullende maar fluweelzachte smaak

wordt ondersteund door een complexe structuur. Het evenwicht in smaak wordt

bepaald door het rijpe fruit, zachte tannines en fraaie zuren.

142. BRUNELLO DI MONTALCINO, GAJA     •••   99,95
SANGIOVESE
Een elegante Brunello met een mondvullende rijpe structuur, zwoele tannines,

confiture, kruidige houttonen en een romige en spannende lengte.

143. SOLAIA, ANTINORI     •••   289,95
CABERNET SAUVIGNON, CABERNET FRANC, SANGIOVESE
Icoonwijn van Antinori. In de geur veel jonge, rijpe, zwarte bessen, die een

verleidelijke eenheid weergeven met fijnzinnige zoete tonen. Na het openen

van de fles komen in eerste instantie tonen van mint en zoethout naar voren.

PORTUGAL
144. CABRIZ TINTO     ••   26,95
TINTA RORIZ, TOURICA NACIONAL
AANRADER: De wijn heeft levendige en elegante bessentonen en een verrassend

aangename frisheid. Daarnaast een mooie kruidigheid en lekkere houttoets.

SPANJE
145. RIBERA DEL DUERO, ARZUAGA CRIANZA    ••   34,95
TEMPRANILLO
Mooi stevig rood fruit, karakteristieke ‘Tinto Fino’ met nuances van tutti frutti,

chocolade en vijgen. Zachte vanilletonen van de houtlagering. Heerlijk zacht

en romig van smaak.

146. RIOJA MUGA ‘RESERVA’     •••   39,95
TEMPRANILLO
De wijn is krachtig, vol met een weelderig aroma met volop rijp fruit van pruim,

rode bes en gestoofde appel.
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147. MAS LA PLANA BLACK LABEL, TORRES    •••   57,95
CABERNET SAUVIGNON
De wijn heeft een diep volrode kleur met een vleugje mahonie. In de geur 

komen de intense tonen van bosbessen, kersen en wilde bramen goed tot uiting.

De afdronk is rijk aan geuren die doen denken aan drop en truffels.

148. NUMANTHIA     •••   59,95
TINTA DEL TORRO
In de geur heel veel zwart fruit, ontzettend vol met tinten van cassis en kruiden.

De smaak is heftig met heel veel lengte. Tinten van cacao, toast en zwart fruit.

Een ongelooflijke lange lengte.

150. RESERVE REAL, TORRES     •••   149,95
CABERNET SAUVIGNON, MERLOT, CABERNET FRANC
Mahonierode tint met bruine accenten geeft aan dat deze geurige wijn

enigszins ontwikkeld is. In de neus komen intense aroma’s van zwarte bes en

framboos voor, maar ook de rijpere tonen van gestoofde pruim, cacao, koffie

en leer. De rijpe tannines geven een zacht en zoet gevoel in de mond. Een

indrukwekkende wijn met een lange, complexe, koninklijke afdronk.

ZUID-AFRIKA
151. DELAIRE CRAFF ESTATE    •••   32,95
SHIRAZ
AANRADER:  Deze Shiraz van Delaire Graff  is merkbaar anders dan andere

Zuid-Afrikaanse Shiraz. In combinatie met tonen van donkerrood fruit, lavendel,

witte peper, ceder en vanille is dit een heerlijke sappige en smaakvolle wijn.

152. VERGELEGEN    •••   39,95
SHIRAZ
De wijn heeft aroma’s van donker fruit, bessen, kaneel en zwarte pepper.

De smaak is vol rond en verfijnd met zachte tannines.

153. HAMILTON RUSSEL     ••   49,95
PINOT NOIR
AANRADER:  Deze Pinot noir die als beste van Zuid-Afrika wordt beschouwd

is enigszins ingetogen en heeft complexe fruitaroma’s en impressies van aardse

tonen. De smaak is intens met fijne tannines en een goed nablijvende afdronk.

AUSTRALIË
154. SHOTFIRE, THORN-CLARKE     •••   29,95
SHIRAZ
Een duidelijk herkenbare Barossa Valley Shiraz met een dieprode kleur.

Naast de overvloed aan rijpe bessen, peper en vanille, zijn er veel complexe

tonen van bacon, gekarameliseerde vijgen en kruiden. Mooie balans van frisse

zuren, veel kracht en een lange afdronk.

155. WILLIAM RANDELL, THORN-CLARKE     •••   39,95
SHIRAZ
AANRADER:  Zwarte kleur. Complex, krachtig met tonen van zwarte olijven,

chocolade en tabak. Iets van houtskool, nootmuskaat en vanille. Romig zacht

fruit met een aangename frisheid. De wijn rijpte 18 maanden op eikenhout

maar is toch elegant en verfijnd.

NIEUW ZEELAND
156. TE MATE ESTATE VINEYARDS     ••   39,95
MERLOT, CABERNET SAUVIGNON, CABERNET FRANC, PETIT VERDOT
Dieprode kleur. Opkomend bouquet van rijp rood en zwart fruit, pruim,

vanille. Volle, koele inzet, gezond fruit, heerlijk fris, rijp en iets kruiden.

Zeer complete wijn, rond, veel sap met gepolijste tannines in de afdronk.

157. WAIRU RIVER, MARLBOROUGH     •   32,95
PINOT NOIR
In de geur een parfum van rozen en rode bessen, naast licht eiken. De smaak

is zacht, lang en complex, maar niet zwaar, met tonen van rijpe bessen en mocca.
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VERENIGDE STATEN
158. CARNIVOR     ••   34,95
CABERNET SAUVIGNON
De wijn heeft aroma’s van donker fruit, bessen, koffie, mocca en getoast eiken

allen omring door een herkenbare souplesse met een zijdezachte afdronk.

159. BERNARDUS     ••   37,95
PINOT NOIR
Intens dieprode kleur. Deze wijn heeft een fraaie geur van rood fruit en zwarte

kersen met op de achtergrond een vleugje vanille. Naast de fraaie tannines is

de smaak vol van rood fruit.

160. J. LOHR PASO ROBLES ‘SEVEN OAKS’     ••   39,95
CABERNET SAUVIGNON
AANRADER:  Diepdonkere wijn met aroma’s van zwarte kersen, pruimen, bosbessen

en daarnaast, hazelnoot, donkere chocolade en toast. Stevige tanninnes, maar ook

in de smaak veel fruit , kruiden en een lange afdronk.

161. MARINUS, BERNARDUS     •••   79,95
CABERNET SAUVIGNON, MERLOT, CABERNET FRANC, PETIT VERDOT.
Dit is de absoluut hoogste kwaliteitswijn van Bernardus. Met zijn prachtige

kleuren, geuren en de smaak van heerlijk zwart fruit met een intense, krachtige

en lange afdronk is hij uniek in zijn soort.

162. BERINGER KNIGHTS VALLEY     •••   49,95
CABERNET SAUVIGNON
Vol en rijk met duidelijk het fruit van zwarte bessen. Een hint eiken vervolmaakt

de diepte en complexiteit van deze wijn.

CHILI
163. LAS BRISAS, LEYDA     •   24,95
CABERNET SAUVIGNON, MERLOT
Donkerrood van kleur. Intense geur van pruimen en bessen. Sappige volle

smaak met tonen van cassis en zachte tannine.

164. LOT 21, LEYDA     ••  44,95
PINOT NOIR
AANRADER:  Lot 21 Pinot noir is een complexe, elegante wijn, met delicate

aroma’s van aardbeien, rode kersen, sinaasappelschil en kruiden met een

subtiele complexiteit.

ARGENTINIË
165. TERRAZAS DE LOS ANDES     ••  29,95
MALBEC
Rond en zacht met tonen van kers, rode bes, nootmuskaat en zwarte peper.

166. BOSCA DE SANGRE, LUIGI BOSCA     •••   29,95
CABERNET SAUVIGNON, MERLOT, SYRAH
AANRADER: Het is een machtige krachtige wijn, heerlijk gul en zacht. In de

smaak rijp bosfruit en prachtige tannines. Het is een intense klassieke wijn.
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DESSERTWIJNEN
WIT      GLAS
167. BANYULS 5 ANS D’ÂGE, FRANKRIJK     ••  6,95
GRENACHE NOIR, GRENACHE GRIS
In de geur en smaak pruimencompote, cacao, rozijnen en rood fruit.

168. PX 1927, ALVEAR MONTILLA-MORILES, SPANJE    •••   6,95
PEDRO XIMÉNEZ
Supergeconcentreerde, stroperig zoete sherry met een smaak van krenten en chocolade.

169. BEAUMES DE VENISE, FRANKRIJK     •  6,95
MUSCAT
Prachtige goudgele kleur, zeer intens en exotisch in de neus, het fruitige boeket

met de frisse zuren balanceert de zoetheid met een zachte lange afdronk.

170. PASS THE COOKIES!, ITALIË     ••  6,95
VERDUZZO
Volle goudkleurige tint met in de geur tonen van acacia, noten, vanille en honing.

De smaak is volzoet met een aangename frisheid en tonen van citrus.

171. TOKAJ LATE HARVEST, HONGARIJE     ••  6,95
HÁRSLEVELÜ
Geurige zoete witte wijn met een rijk aroma van rijpe appel, meloen en perzik.

De smaak is volzoet met een frisse evolutie; de afdronk sappig, aromatisch en

aanhoudend.

172. BOSMAN DOLCE PRIMITIVO, ZUID-AFRIKA    ••  7,95
CABERNET SAUVIGNON, CINSAULT, PETIT VERDOT, PINOTAGE, SYRAH
Kersen met aroma’s van anijs, karamel, kaneel, noten een mooie natuurlijke

zoete wijn met voldoende zuren om ervoor te zorgen dat de wijn is niet plakkerig is.



CATCH BINNEN-/BUITENLANDS 
GEDISTILEERD

GIN & FEVER -TREE TONICS VODKA
GOODMANS   10,00
TANQUERAY   10,00
BOBBY’S  10,00
MONKEY 47  12,00
FILLLIERS  12,00
NOLET’S  12,00
G’VINE  12,00
HENDRICK’S  12,00
GIN MARE  12,00
STAR OF BOMBAY  12,00
JINZO  12,00
TANGUERAY 10  12,00

RUM 
BACARDI BLANCO  5,50
BACARDI LEMON, RAZZ  5,50 

CAPTAIN MORGAN WHITE  5,50
BACARDI BLACK  7,50
CAPTAIN MORGAN GOLD  7,50
BACARDI  8 YRS  7,50
ZACAPA 23 YRS  12,00
ZACAPA XO  19,95

SINGLE MALT WHISKEY 
TALISKER 10 YRS  5,25
OBAN 14 YRS  8,25
LAGUVULIN 16 YRS  8,75
DALWHINNIE 15 YRS  8,75
HIGHLAND PARK 18 YRS  8,75
ARDBEG 10 YRS  10,95
MACALLAN SIENNA  13,95
SPRINGBANK 15 YRS  14,95
 

VODKA
ABSOLUT, VANILLE, PEAR  4,50
RUTTE RODE VODKA  4,95
KETEL ONE, CITROEN  6,00
42 BELOW  6,50
BELVEDÈRE  7,00
BELVEDÈRE UNFILTERED  9,00
GREY GOOSE  9,00
CIROC  9,00

BLEND WHISKEY & BOURBON 
JOHNNIE WALKER RED LABEL  5,25
FAMOUS GROUSE  5,25
JAMESON  5,25
J&B  5,25
FOUR ROSES  5,25
SOUTHERN COMFORT  5,25
BULLEIT BOURBON  5,50
JACK DANIELS  6,25
BULLEIT RYE  6,50
JOHNNIE WALKER BLACK LABEL   7,25
CHIVAS REGAL 12 YRS  7,25
SINGLETON 12 YRS  7,50
JAMESON GOLD LABEL  8,95
JOHNNIE WALKER BLUE LABEL  15,25

COGNAC 
HENNESSY VS  5,50
REMY MARTIN VSOP  6,00
COURVOISIER  VSOP  6,00
HENNESSY  FINE  7,00
SEGUINOT VSOP  7,25
PAUL GIRAUD RESERVE 25 YRS  12,95
HENNESSY XO  14,95
SEGUINOT AGE INCONNU  14,95



CATCH BINNEN- & BUITENLANDS 
GEDISTILEERD

BRANDY
TORRES  9,75
TORRES 30 JAMIE   15,00  

CALVADOS 
VICTOR GONTIER 2007  5,25
VICTOR GONTIER 2000  6,95
VICTOR GONTIER 1985  12,95

P.S.V.
MARTINI DRY  3,25
MARTINI RESERVA RUBINO  4,95
MARTINI RESERVA AMBRATTO   4,95
CAMPARI  4,50
MEDIUM SHERRY  4,50
TIO PEPE DRY SHERRY  5,95
QUINTA DE LA ROSA RUBY  4,95
QUINTA DE LA ROSA TAWNY  4,95
QUINTA D/L ROSA TAWNY 10YRS  5,95
QUITNA DE LA ROSA LBV  5,95
QUINTA D/L ROSA TAWNY 20YRS  7,95
QUINTA DE LA ROSA COLHEITA  7,95

BINNENLANDS
KETEL 1 JENEVER  3,50
VAN KLEEF CORENWIJN  3,50
COEBERG BESSENJENEVER  3,50
SONNEMA BERENBURG  3,50
VIEUX  3,50

ARMAGNAC
SAMALENS VSOP  7,95
VIGNOBLES FONTAN XO  12,95
SAMALENS XO  14,95

GRAPPA 
NONINO CHARDONNAY  5,25
NONINO MOSCATO  5,25
ALEXANDER AMARONE  5,95

LIKEUREN 
FRANGELICO  5,25
DRAMBUIE  5,25
SAMBUCA  5,25
BAILEY’S  5,25
LICOR 43  5,25
KAHLUA  5,25
TIA MARIA  5,25
DISARONNO AMARETTO  5,25
DOM  BENEDICTINE  5,25
LIMONCELLO  5,25
COINTREAU  5,25
VAN KLEEF SEIZOENSLIKEUR  5,25
GRAND MARNIER  6,50

BUITENLANDS
JAGERMEISTER  3,50
SAFARI  4,00
MALIBU  4,00
TEQUILLA SAUZA SILVER  4,50
PERNOD  5,25
CACHACA  5,25
DON JULIO BLANCO  6,95
TEQUILLA SAUZA GOLD  6,95
DON JULIO ANEJO  8,95


