WINES

gastrobar experience

WIT

BIBO RUNGE

MAISON LES AUBES
GRAND RESERVE

6

29

Wit • Languedoc • Frankrijk

Wit • Vader Valley • Macedonië

Wit • Moezel • Duitsland

6,7

33,5

6

29

fris en zoet met tonen van citrus
fresh and sweet with notes of citrus

L'ALBAREALE
TERRE DI FUOCAIA

35

Pinot Noir & Albanella • biologische wijn
met een lichtgele kleur, een frisse smaak
en een mooie mineraliteit
Pinot Noir & Albanella • organic wine with a
light yellow color, a fresh taste and a nice
minerality

Wit • Friuli • Italië

Wit • Rueda • Spanje

Wit • Loire • Frankrijk

Sauvignon Blanc • Een elegante wijn met
een sappige, rijke smaak en een lange
afdronk
Sauvignon Blanc • Elegant smooth wine
with a juicy and rich taste

LA NUIT TOUS LES
CHATS GRIS SONT

6

29

8

39

Grenache • Een frisse rosé met tonen van
witte perzik, citrus en noten
Grenache • A refreshing rosé with hints of
peach, citrus and nuts

39

V-ROSÉ

Rosé • Valencia • Spanje

Bobal • hippe, zalmkleurige rosé met een
intense smaak van rood fruit
Bobal • hip, salmon-colored rosé with an
intense taste of red fruit

WHISPERING ANGEL

65

Rosé • Provence • Frankrijk

39

Verdejo • bevat fijne aromas van
excotische vruchten, gepaard met
een tintje hout
Verdejo • contains fine aromas of exotic
fruits, accompanied by a touch of wood

SANCERRE

ROSÉ & ROOD

Rosé • Provence • Frankrijk

Pinot Grigio & Sauvignon Blanc • Een
expressieve, fruitige wijn met smaken van
tropisch fruit
Pinot Grigio & Sauvignon • Blanc • An
expressive, fruity wine with hints of tropical
fruits

APOLONIA

Chardonnay • complex met een elegante
aanzet en een krachtige afdronk
Chardonnay • complex with an elegant
attack and a powerful finish

Rosé & red wines

Wit • De Marche • Italië

DOI RAPS

119

Wit • Meursault, Bourgogne •
Frankrijk

Sauvignon blanc • zeer fris met
tonen van citrus & kruisbes
Sauvignon Blanc • very fresh with
notes of citrus & gooseberry

ZOETE WITTE WIJN

Riesling • Rijpe fruittonen met een volle
smaak van exotisch fruit en rijpe appels.
Mature notes of fruit with a full, round
taste full of exotic fruit.

NUITON-BEAUNOY
MEURSAULT

Chardonnnay • subtiel en vettig,
met tonen van tropisch fruit
Chardonnnay • subtle and greasy,
with notes of tropical fruit

EZIMIT

85

Wit • Rheingau • Duitsland

White wines

Cinsault, Grenache & Vermentino •
Elegante rosé met een frisse smaak en
tonen van rode bessen en aardbei
Cinsault, Grenache & Vermentino • Elegant
Rosé with a fresh taste and hints of red
berries and strawberrie

PÉ TINTO

Rood • Alentejo • Portugal

45

6

29

6,7

33,5

Trincadeira • fruitig en zacht, met smaken
van kersen, bramen en pruimen
Trincadeira • fruity and soft, with flavors
of cherries, blackberries and plums

PERDEBERG
CLASSIC COLLECTION
Rood • Paarl • Zuid-Afrika

Merlot • zachte, kruidig met een lange,
soepele afdronk
Merlot • soft, spicy with a long, smooth
finish

FLEUR DÉM PINOT NOIR
Rood • Languedoc • Frankrijk

Pinot Noir • Zacht, sappig, fruitig
met mooie frisse zuren en een lichte
vanilletoon
Pinot Noir • Soft and spicy with a long
aftertaste

33

FEUERHEERD’S

Rood • Douro • Portugal

Touriga Nacional, Touriga Franca & Tinta
Roriz • aroma’s van pruimen en kers met
een sterk Port-karakter
Touriga, nacional, Touriga Franca & Tinta
Roriz • With notes of plums and cherry, with
a strong, Port-like character

AMONGAE

Rood • Sicilië • Italië

32

Rood • Rioja Alta • Spanje

43

Sparkling • Veneto • Italië

7

35

CON-TRE ROSATO

7

35

8

39

Glera, Chardonnay & Pinot Blanc • zacht
en elegant, met tonen van tropisch fruit
Glera, Chardonnay & Pinot Blanc • soft and
elegant, with notes of tropical fruit

Sparkling • Veneto • Italië

69

Tempranillo & Graciano • krachtig en
complex met smaken van rijp rood fruit,
vanille en een pepertje. onk
Temperanillo & Graciano • powerful and
complex with flavors of ripe red fruit, vanilla
and a hint of pepper

CHATEAU MOULINETLASSERREN

Sparkling wines
CON-TRE

Nero d'Avola, Merlot & Cabernet Sauvignon
• krachtige biologische wijn met complexe
smaken van rijp zwart fruit & specerijen
Nero d'Avola, Merlot & Cabernet Sauvignon •
powerful organic wine with complex flavors
of ripe black fruit & spices

RIOJA GRAND RESERVAN

MOUSSEREND

Sangiovese & Raboso • zeer verfrissend
met smaken van lichtrood fruit
Sangiovese & Raboso • very refreshing with
flavors of light red fruit

CAVA REINA VIOLANT
Cava • Catelonië • Spanje

Pinot Noir & Chardonnay • Een mooie,
frisse cava die 48 maanden (traditionele
manier) is gerijpt
Pinot Noir & Chardonnay • A beautiful,
fresh cava matured for 48 months

85

Rood • Pomerol, Bordeaux • Frankrijk

Merlot & Cabernet Sauvignon • een zachte,
rijpe bordeaux met sterke smaken van rijp
fruit
Merlot & Cabernet Sauvignon • a soft, ripe
burgundy with strong flavors of ripe fruit

EL NOGAL N

Rood • Castilië en León • Spanje

CHAMPAGNE
Champagnes
119

Tinto Fino • Zeer complexe neus met jong
fruit, rokerigheid, cacao en mint, en een
krachtige en elegante smaak
Tinto Fino • rich complex wine with notes of
young fruit, smoke, chocolate and mint

Chardonnay • met tonen van citrus, mineralen en
floralen
Chardonnay • with notes of citrus, minerals and
florals

MOËT & CHANDON
IMPÉRIAL BRUT

6

Chardonnay • fijne wijn met frisse smaken als
tropisch fruit en abrikozen
Chardonnay • fine wine with fresh flavors such as
tropical fruit and apricots

SINZERO

Rood • Maipo Valley • Chili

Sparkling • Spanje

Riesling & Airen • droog met een volle,
verfijnde mousse
Riesling & Airen • dry with a full,
refined mousse

Chardonnay, Pinot Noir & Pinot Meunier • rijk en
vol van smaak, lekker fruitig en een karakteristieke
frisheid
Chardonnay, Pinot Noir & Pinot Meunier • rich and
full of flavor, deliciously fruity and a characteristic
freshness

MOËT & CHANDON
ICE IMPÉRIAL

129

Champagne • Frankrijk

6

Cabernet Sauvignon • op hout gerijpt
met tonen van zwart fruit en specerijen
Cabernet Sauvignon • aged on wood
with notes of black fruit and spices

LUSSORY
MOUSSEREND

105

Champagne • Frankrijk

Non alcoholic

Wit • Central Valley • Chili

79

Champagne • Frankrijk

ALCOHOLARM
SINZERO

GRAND RESERVE
BLANC DE BLANC

7

Chardonnay, Pinot Noir & Pinot Meunier •
een sensatie van frisheid met aroma's van
krachtige, tropische vruchten
Chardonnay, Pinot Noir & Pinot Meunier • a sensation
of freshness with aromas of powerful tropical fruits

MOËT & CHANDON
ICE IMPÉRIAL ROSÉ
Champagne • Frankrijk

Chardonnay, Pinot Noir & Pinot Meunier •
ervaar krachtige aroma's van tropisch fruit, een
complexe smaak en een prachtige zalmroze kleur
Chardonnay, Pinot Noir & Pinot Meunier •
experience powerful aromas of tropical fruit, a
complex taste and a beautiful salmon pink color

129

TASTE

LUZT
PLATEAU

19,5
PP

LUZT platter
Perfect voor levensgenieters die willen delen.
Verwen jezelf met de ultieme smaken van Luzt
• proeverij van verschillende bites, warme en
koude gerechten • variërend
Perfect for life lovers who’d like to share. Treat
yourself with Luzt’s ultimate flavours • variety of
mixed hot and cold bites

SPECIAL

CHARCUTERIE
Charcuterie

Gerijpte ham van onze eigen Bonte Bentheimer varkens,
18 maanden gerijpt in een bunker op de Veluwe • Droge
worst gemaakt met ‘orchestra of angels’ New England
IPA • Gepekelde biefstuk van Boeuf Nature
Cured ham form our own Bonte Bentheimer pigs, aged for
18 months • Dried sausage with ‘orchestra of angels’ New
England IPA • Brined roast beef from Boeuf Nature

15

