Verdeo Verdejo

12,50

75 cl
Kleur:
Land:
Gebied:

Wit
Spanje
Rueda

Druivenrassen: Verdejo
Smaakwijzer: Fruitig, elegant en aromatisch
Smaakbeschrijving:
Lichtgouden kleur. Helder en fris, met subtiele plantaardige (venkel), kruidige (anijs) en
fruitige (passievrucht) tonen. Zijdezacht maar stevig in de mond met een fijne zuurgraad
van fruit.

Mirassou Chardonnay

12,50

75 cl
Kleur:
Land:
Gebied:

Wit
Verenigde Staten
Californië

Druivenrassen: Chardonnay
Smaakwijzer: Zacht, fruitig en mild
Smaakbeschrijving:
Deze heldere en toegankelijke chardonnay heeft lagen van sappig fruit en een lange,
aanhoudende afdronk. Aansprekende tonen van perzik, mango, citrus, peer en nectarine
gaan gepaard met subtiele hints van vanille en geroosterde ananas.

Aix Rosé

15,00

75 cl
Kleur:
Land:
Gebied:

Rosé
Frankrijk
Provence

Druivenrassen: Grenache, Cinsault, Syrah
Smaakwijzer: Fruitig, fris en toegankelijk
Smaakbeschrijving:
Aix rosé biedt stijlvolle tonen van bloemen, watermeloen en aardbeien in een heldere,
levendige, pure stijl met een medium tot lichte body. Deze perfect doordrinkbare rosé is
moeilijk te weerstaan.

Carnivor Cabernet Sauvignon

15,00

75 cl
Kleur:
Land:
Gebied:

Rood
Verenigde Staten
Californië

Druivenrassen: Cabernet Sauvignon, Merlot, Zinfandel
Smaakwijzer: Intens, vol en zacht
Smaakbeschrijving:
Carnivor Cabernet Sauvignon is groot en gedurfd en opent met een zachte, volle smaak
met rijke, intense smaken van bramen, bosbessen, koffie en mokka. Hints van
geroosterd eiken en zwarte kersen blijven hangen op de zijdeachtige, lange afdronk.

Carnivor Zinfandel

15,00

75 cl
Kleur:
Land:
Gebied:

Rood
Verenigde Staten
Californië

Druivenrassen: Zinfandel
Smaakwijzer: Fruitig, zacht en rond
Smaakbeschrijving:
Carnivor Zinfandel is sappig, krachtig, groot en smaakvol, met hints van kruiden en een
zachte toets voor een volledig smaakpalet. Intense smaken van bramen, pruimen en
boysenbessen worden gecombineerd met tonen van mokka, pure chocolade, zwarte
peper en bakkruiden. Smaken van vanille en geroosterde amandel blijven hangen met
een lange, zachte afdronk.

Celeste Crianza
Magnum: 150 cl
Kleur:
Land:
Gebied:

Rood
Spanje
Ribera del Duero

Druivenrassen: Tempranillo
Smaakwijzer: Rond, vol en soepel
Smaakbeschrijving:
Donkerkersenrood. Aroma van zwart fruit (wilde bramen), met jamachtige (kersen)tonen
en een geroosterde nuance (gebrande koffie). Fluwelig in de mond, vol van fruitextract,
met een lange, smaakvolle en geurige afdronk waarin de rijping op eik terugkomt.

30,00

Marqués de Riscal Reserva

35,00

Magnum: 150 cl
Kleur:
Land:
Gebied:

Rood
Spanje
Rioja

Druivenrassen: Tempranillo, Graciano, Carignan
Smaakwijzer: Klassiek, kruidig en stevig
Smaakbeschrijving:
De Tempranillo-druif is goed bestand tegen eiken- en flesrijping dankzij de goede
zuurgraad en fijne tannines. Door de rijping op Amerikaanse vaten komt de wijn overeen
met de klassieke Rioja-stijl: fris, fijn, elegant en zeer geschikt om vele jaren te liggen. De
wijn heeft een intense zwartekersenkleur. De aroma’s zijn zeer expressief met tonen van
zoethout, kaneel en zwarte peper en een subtiele hint van de lange rijping in het vat. De
wijn is fris en gemakkelijk te drinken.

Marqués de Riscal Reserva
Jéroboam: 300 cl
Kleur:
Land:
Gebied:

Rood
Spanje
Rioja

Druivenrassen: Tempranillo, Graciano, Carignan
Smaakwijzer: Klassiek, kruidig en stevig
Smaakbeschrijving:
De Tempranillo-druif is goed bestand tegen eiken- en flesrijping dankzij de goede
zuurgraad en fijne tannines. Door de rijping op Amerikaanse vaten komt de wijn overeen
met de klassieke Rioja-stijl: fris, fijn, elegant en zeer geschikt om vele jaren te liggen. De
wijn heeft een intense zwartekersenkleur. De aroma’s zijn zeer expressief met tonen van
zoethout, kaneel en zwarte peper en een subtiele hint van de lange rijping in het vat. De
wijn is fris en gemakkelijk te drinken.

65,00

Cadeauverpakkingen (giftpacks)
Sangre de Toro

12,50

75 cl
Kleur:
Land:
Gebied:

Wit
Spanje
Catalunya

Omschrijving:
Cava van het bekende wijnhuis Torres, Torres is jaar na jaar verkozen tot ‘Most Admired
Winebrand’. Bloemige en frisse fruitaroma's in perfecte harmonie met tonen van citrus
en anijs. Romige bubbels, weelderig en fris.

Sangre de Toro
75 cl
Kleur:
Land:
Gebied:

Rood
Spanje
Catalunya

Gift met glas

Omschrijving:
Sangre de Toro: Bedacht door M. Torres omdat hij een ander soort wijn wilde maken dat
het authentieke karakter van het land zou uitdrukken, gemaakt van de meest
gewaardeerde rode druiven van de regio.

12,50

Cadeauverpakkingen (giftpacks)
Altos Ibericos

13,00

75 cl
Kleur:
Land:
Gebied:

Rood
Spanje
Rioja

Gift met glas

Omschrijving:
Altos Ibericos: Handmatige oogst van begin tot half oktober. Rijping van twaalf maanden
in Frans en Amerikaans eikenhout, gedeeltelijk in nieuwe vaten.

Celeste Crianza
75 cl
Kleur:
Land:
Gebied:

Rood
Spanje
Ribera del Duero

Celeste Crianza in gift tin

Omschrijving:
Klassieke Rioja met het typische tempranillo karakter. De wijngaarden liggen op een
hoogte van 895 meter boven de zeespiegel. Het etiket is geïnspireerd op de nachtelijke
hemel van de Ribera.

17,00

Cadeauverpakkingen (giftpacks)
21,50

Marqués de Riscal 2-pack
75 cl

Rueda, Sauvignon Blanc
Kleur:
Wit
Land:
Spanje
Gebied: Rueda

Arienzo, Rioja Crianza
Kleur:
Rood
Land:
Spanje
Gebied: Rioja

Omschrijving:
Dit Spaanse wijnhuis is een van de oudste van Spanje. Vanaf 1858 is het gevestigd in de
Rioja. In 1972 breidde het huis uit naar de Rueda . Ze werd daar de drijvende kracht
achter de ‘Denominación de Origen Rueda’. Door de jaren heen is Marqués de Riscal
altijd een pionier geweest in de Spaanse wijnsector. Ze hebben de standaard gezet voor
de klassieke Rioja stijl en de verfrissende en fruitige Rueda stijl zoals we die nu kennen.

Cadeauverpakkingen (giftpacks)
Marqués de Riscal
In gift tins

Rioja Reserva in gift tin
Rioja Reserva Magnum in gift tin
Rosado Viñas Viejas in gift tin

19,50
36,00
36,00

Omschrijving:
Dit Spaanse wijnhuis is een van de oudste van Spanje. Vanaf 1858 is het gevestigd in de
Rioja. In 1972 breidde het huis uit naar de Rueda . Ze werd daar de drijvende kracht
achter de ‘Denominación de Origen Rueda’. Door de jaren heen is Marqués de Riscal
altijd een pionier geweest in de Spaanse wijnsector. Ze hebben de standaard gezet voor
de klassieke Rioja stijl en de verfrissende en fruitige Rueda stijl zoals we die nu kennen.

Cadeauverpakkingen (giftpacks)
Marqués de Riscal
In gift

Baron de Chirel Verdejo in gift
150Y Anniversary Gran Reserva in gift
Baron de Chirel Rioja Reserva in kist

40,00
50,00
60,00

Omschrijving:
Dit Spaanse wijnhuis is een van de oudste van Spanje. Vanaf 1858 is het gevestigd in de
Rioja. In 1972 breidde het huis uit naar de Rueda . Ze werd daar de drijvende kracht
achter de ‘Denominación de Origen Rueda’. Door de jaren heen is Marqués de Riscal
altijd een pionier geweest in de Spaanse wijnsector. Ze hebben de standaard gezet voor
de klassieke Rioja stijl en de verfrissende en fruitige Rueda stijl zoals we die nu kennen.

Cadeauverpakkingen (giftpacks)
Schlumberger ON ICE Classic

15,00

Met glas in gift

Land:
Regio:

Oostenrijk
Wenen

Omschrijving:
De Schlumberger ON ICE is toegankelijk, fris en fruitig van smaak. Heerlijk verkoelend.
Gemaakt volgens de méthode traditionel, afgesloten met een champagne kurk.

Fonseca BIN-27
In gift tin

Land:
Regio:

Portugal
Duoro

Omschrijving:
De druiven komen van drie topquinta's. BIN 27 verwijst naar het vatnummer waarin
het sap gerijpt heeft. Valt onder de rubystijl port, waarin het fruit blijft domineren.

15,00

Cadeauverpakkingen (giftpacks)
Louis Roederer
Een mooie geschenkdoosmet twee champagneflûtes.

Land:
Regio:

Frankrijk
Champagne

Omschrijving:
Brut Premier: Een blend van zes verschillende vintages. De wijn rijpt 3 jaar in de kelders
en daarna 6 maanden op fles. Een mooie geschenkdoos met twee champagneflûtes.

55,00

Cadeauverpakkingen (giftpacks)
Louis Roederer
In DeLuxe Gift

Land:
Regio:

Frankrijk
Champagne

Brut Premier
Blanc de Blancs
Brut Vintage
Brut Rosé

38,00
53,00
50,00
50,00

Omschrijving:
Brut Premier: Een blend van zes verschillende vintages. De wijn rijpt 3 jaar in de kelders
en daarna 6 maanden op fles.
Blanc de Blancs: De druiven komen van twee van de beste Cru wijngaarden. 15-20% van
de druiven heeft rijping op eikenhouten vaten. Daarna rijpt deze gemiddeld 5 jaar in de
kelder.
Brut Vintage: De langzame rijping van de druiven door de unieke ligging op de
Montagne, zorgt voor meer complexiteit. 30% van de druiven wordt gerijpt op
eikenhouten vaten. Daarna rijpt deze 4 jaar in de kelders.
Brut Rosé: De cuvée rosé wordt voor 33% gefermenteerd in oude Franse eiken vaten,
rijpt 4 jaar in de kelder van Roederer en daarna nog 6 maanden op de fles.

Cadeauverpakkingen (giftpacks)
Louis Roederer
In Graphic Gift

Land:
Regio:

Frankrijk
Champagne

Brut Premier
Blanc de Blancs
Brut Rosé

37,00
50,00
50,00

Omschrijving:
Brut Premier: Een blend van zes verschillende vintages. De wijn rijpt 3 jaar in de kelders
en daarna 6 maanden op fles.
Blanc de Blancs: De druiven komen van twee van de beste Cru wijngaarden. 15-20% van
de druiven heeft rijping op eikenhouten vaten. Daarna rijpt deze gemiddeld 5 jaar in de
kelder.
Brut Rosé: De cuvée rosé wordt voor 33% gefermenteerd in oude Franse eiken vaten,
rijpt 4 jaar in de kelder van Roederer en daarna nog 6 maanden op de fles.

NOOT SPECIALS

Spicy Winter NOOT Gin
Private label, limited edition

Het lekkerst met wat geroosterde paprika en een beetje kruidnagel

35,00

NOOT Voorgerechten Trio
Box per 2 personen

Per persoon:

15,00

Cranberry paté, gevulde tomaat met mozzarella, pesto
en tomatensalsa, tartaar van gerookte zalm met limoen
en groene appel en een tomatenbroodje.

Kerrie truffelsoep
Soep per 2 personen

Trio uitbreiden met een lekkere huisgemaakte kerrie truffelsoep?
Eventjes thuis opwarmen en verdelen over 2 cappuccinokopjes.
Wederom geserveerd met een lekker broodje.

5,00

