
DESSERT

Bodegas Alvear, Pedro Ximénez Solera 1927 - € 4,90
Pareltje uit Spanje. Gestoofd in de hete Andalusische zon en gerijpt in eikenhou-
ten vaten die onderling in verbinding staan tot en met het oudste vat uit 1927. Dat 
geeft een dikke stroperige wijn die intens geurt naar gekonfijt fruit.

Domaine Bellegarde, Jurançon Cuvée Tradition - € 6,20
Verleidelijk geurende wijn van de Petit en Gros Manseng druiven. Samengebracht 
tot een vol aromatische assemblage met veel rijp exotisch fruit en een vleugje 
citrus. Lekker fris met een zacht zoetje.

Cantina Alice Del Colle, Brachetto d’Acqui - € 4,00
Piemonte is vooral bekend van rode wijnen als Barolo, misschien een beetje van de 
zoete Moscato d’Asti. Deze Brachetto d’Acqui is een goed bewaard geheim voor de 
liefhebber, een wijn met zachte bubbels om los van te genieten of bij een dessert. 
Frambozen, aardbeien, kersen en bessen tintelen in de neus, de friszoete smaak is 
even dorstlessend als verzadigend.     

DIGESTIEVEN
Sibona, Grappa di Barolo - € 7,00
Pittige, kruidige Grappa gemaakt van Nebbiolo druiven uit de Barolo. De smaak 
isrijp en vol met een duidelijke houttoon en kruiden. Gerijpt op Oostenrijkse eiken 
vaten.

Sibona,Grappa di Chardonnay - € 6,50
Elegante, fruitige Grappa gemaakt van Chardonnay druiven uit de Roero en Langhe. 
De smaak is delicaat, fruitig en heeft bloemige tonen.                              

Isard Fine Cognac VSOP - € 4,80
Deze cognac is een assemblage van cognacs uit de Grande Champagne, Petit 
Champagne en een beetje uit de Borderies. Volfruitige cognac met veel abrikoos, 
gestoofd fruit en een lichte kruidigheid. De afdronk is warm en gaat langzaam over 
naar een wat kruidige houtsmaak. Minstens 4,5 jaar op hout gerijpt.

 Lheraud Cognac VSOP - € 8,00
Deze cognac is gemaakt van druiven uit de Petit Champagne. Door de kalksteenon-
dergrond heeft deze VSOP diepgang en intensiteit. De smaak is complex, intens en 
verrassend fruitig. Door het gebruik van nieuw eikenhout is de houtsmaak goed te 
proeven.

Coquerel Calvados- VS - € 4,50
Deze Fine Coquerel is gerijpt op kleine eikenhouten vaten. In de neus tonen van 
appel, peer en specerijen. De smaak is bloemig met tonen van rijpe en gebakken 
appel. Een lichte houttoets en kruidigheid sluiten de mooie afdronk.

Calvados Christian Drouin - VSOP - € 8,00
Deze calvados uit het dorpje Gonneville is gemaakt van 100% appels. In de neus 
tonen van citrus, pruim en peperkoek. De smaak is volfruitig met appel, brandy en 
ook rokerige specerijen.                 

The Compass Box Whisky, Spice Tree - € 8,00
Na de eerste rijping op voornamelijk first-fill Bourbonvaten, wordt de whisky 
over-gestoken op 195 jaar oude Franse vaten uit de Vogezen. Deze tweede rijpin 
kan tot twee jaar duren. De geur is krachtig met een tonen van kruidnagel, gember, 
nootmuskaat, kaneel en vanille. De smaak is heerlijk rond en volzoet met een fijne 
rokerigheid en peper. De afdronk is perfect in balans.

The Compass Box Whisky, Peat Monster - € 8,00
Deze whisky is voor de echte turfliefhebber. De balans en de rijke zoetheid 
wordt in deze blended malt verkregen van 12 tot 17-jaar oude maltwhisky’s van de 
Ardmore-distilleerderij. De geur is vol aromatisch met tonen van fruit, kruiden en 
ziltigheid. De smaak is rijk met tonen van gerookte bacon, mout, tonen van fruit en 
kruiden en heeft een lange afdronk van rokerigheid en mout.
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APERITIEF
Castell D’or, De Pró Cava Brut s.a. - € 4,50 | € 24,50
In de buurt van Barcelona worden de beste mousserende wijnen van Spanje ge-
maakt. In de traditie van grote champagnes met een tweede gisting én een rijping 
van minimaal 15 maanden op fles. Deze Cava ruikt heerlijk fruitig en smaakt fris 
sappig. De mooi droge afdronk heeft de serieuze charme van bubbels van hoog 
niveau!

Vitteaut Alberti, Crémant de Bourgogne s.a. - € 40,00
Elegant mousserende witte wijn uit de Bourgogne die uitsluitend van Chardonnay 
druiven wordt gemaakt. Net als in de Champagne worden de druiven eerst vergist 
op eikenhouten vaten. Het resultaat is een delicaat geurende wijn die veel fruit en 
tonen van briochebrood in het aroma heeft. De droge, geurige smaak heeft een 
elegante mousse en een fris aanhoudende finale.

De Sousa & fils, Champagne Brut Tradition s.a. - € 79,00
Een biologisch, klassiek geproduceerde, delicate Champagne met een aroma van 
rijp geel fruit waar in de achtergrond nog wat lichte toastnuances zitten. De droge 
smaak heeft een krachtige mousse en een heerlijk fris aanhoudende finale. Een 
feestje.

       ZIN GIN Tonic | Gingerbeer | Soda Rosa - € 8,50
In samenwerking met distilleerderij De Pronckheer heeft Zindering een eigen gin 
ontwikkeld, genaamd ZinGin. Een ambachtelijke gin van jeneverbes, koriander, ver-
veine van de Bijenakker in Odijk en subtiele tonen van douglasspar van de Utrecht-
se Heuvelrug. We mixen ze graag met de frisdranken van J.Gasco!

Limoncello Fizz - € 7,50
Met deze zomerse mix van Limoncello van Negroni en onze huiscava De Pró waant 
u zich heerlijk op een terras in de mediterrane zon. Zullen we er gelijk 2 maken?!

Negroni 16 Spritz - € 7,50
Een feloranje bubbel met een verfrissend bittertje om uw smaakpapillen lekker op 
gang te brengen. Wij maken hem met Negroni, bruiswater en onze favoriete cava 
De Pró.

WIT
Badet-Clément, La Cour Des Dames, Chardonnay - € 4,70 | € 24,90
Deze chardonnay uit de Pays-d’Oc maakt vrienden met iedereen! Echt chardonnay-
karakter voor de liefhebber door het rijpe gele fruit, een tikje hout en ronde 
mondgevoel. Verrassend is de onderliggende frisheid waardoor ze nooit gaat verve-
len. Santé!

Chateau Font-Mars, Picpoul De Pinet - € 5,20 | € 28,00
In het stadje Pinet aan de Mediterranée gaan oesters altijd gepaard met een glaasje 
Picpoul. De ziltigheid past perfect, deze wijn biedt echter nog veel meer: verkwik-
kende citrustonen, wit fruit en een prachtig droge, lange afdronk. Een elegante 
tafelwijn van een van de beste producenten uit de streek!

Clos Marguerite, The Grape Whisperer Sauvignon Blanc - € 6,20 | € 33,00
Sauvignon Blanc uit Marlborough, Nieuw Zeeland is geurig met een uitzonderlijke 
frisheid en voor velen de norm als het om deze druif gaat. Zeker als ze ook nog 
uit Awatare Valley komen, het mooiste terroir van het eiland. Ook onze Grape 
Whisperer knalt uit het glas met appel, citrus en passievrucht. De smaak is sappig 
en smaakvol, lang en verfrissend. Cheers!

Castelo de Medina, Vendimia Seleccionada Verdejo - € 6,50 | € 35,00
Verdejo uit Rueda, centraal Spanje, is dé benchmark voor deze druif. Kraakheldere 
smaken van citrus, wit fruit en bloemen kenmerken de stijl. De speciaal geselec-
teerde druiven in deze wijn krijgen een korte houtrijping die zorgt voor meer 
balans en complexiteit, herkenbaar in de minerale tonen en een lichte houttoets. 
Zéér bijzonder en passend op vele momenten. Salud!

Gabbas, Manzanile Vermentino di Sardegna - € 7,50 | € 38,50
Je zou denken dat het onder de mediterrane zon makkelijk wijn maken is… Niet 
op Sardinië! De hoogteverschillen en granieten bodem maken het telen van de 
vermentino druiven geen makkelijke klus. Het harde werk van de wijnmakers bij 
Gabbas wordt beloond met aroma’s van gele appel, rijpe peer en een volle, droge 
smaak. Una festa nel bicchiere!

Domaine Merlin Cherrier, Sancerre - €  8,90 | € 45,50  
Een klassieke Sancerre met stuivend aroma dat geurt naar rijpe groene appel, citrus, 
buxus en groene asperges. Heerlijk fris, mooi minerale en droge smaak.

Weingut Clemens Busch, Vom Roten Schiefer - € 9,40 | € 48,00
Clemens Busch is een waar Riesling-kunstenaar en pionier van de biodynamische 
wijnbouw. Vom Roten Schiefer slaat op de rode leisteen waarop de 40 jaar oude 
druivenstokken staan, die het karakter van de wijn bepaalt. De geur is verfijnd met 
citrus, appel, hooi en bloemen. Zeer verfrissend in de mond en de lange, sappige 
afdronk eindigt subtiel droog. Sehr schön!

La Soufrandise, Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes - € 10,30 | € 53,00
Geen wijnkaart zonder witte Bourgogne! En waarom dan niet maar gelijk van top-
huis La Soufrandise? Druiven van oude stokken zorgen voor een indringende geur 
van perzik en abrikoos, mineralen en toast. De smaak is krachtig en toch verfijnd, 
met een romige, aanhoudende afdronk. Er gaat weinig boven Bourgondisch genie-
ten… 

Domaine Vincent Bouzereau, Meursault - € 14,00 | € 74,00 
Klassieke witte Bourgogne. Een complexe, frisse Meursault met veel kracht en fi-
nesse. Vol met smaak van noten, boter en gekonfijte citrus. Bourgondisch genieten!

Domaine Terres Dorées, Condrieu - € 15,00 | € 79,00  
Een wijn die de term ‘zwoel’ écht eer aan doet. Verleidelijk aroma van bloesem, 
meloen en abrikoos van de Viognier druif smelt samen met mineralen, graniet en 
eikenhout.

ROSÉ 

Domaine de l’Arjolle, Côtes de Thongue Syrah Grenache Rosé - € 4,10 | € 21,00 
Bij Domaine Arjolle maken ze naast wijnen in het hogere segment ook deze vrien-
delijke rosé van Syrah en Grenache druiven. Een rosé voor elk moment, vol rood 
fruit en bloemetjes, lekker droog en fris. Niet nadenken, gewoon doen!

Olivier Sumeire, Cabaret Côtes-de-Provence - € 5,50 | GLAS: € 29,00
Zeer charmante Provence rosé met een zonnig karakter en typische bleekroze 
kleur. Mild kruidig met sappige smaken van aardbei en framboos. Droog en verfijnd.

ROOD
Cantina Todini, Sangiovese di Todi - € 5,25 | € 27,80  
Umbrie is minder bekend als wijnstreek, toch zijn er vele pareltjes te vinden. Deze 
Sangiovese van het moderne wijndomein Cantina Todini geurt naar rijpe bramen en 
kersen, bloemen en heeft een sappig mondgevoel en afdronk waar het fruit vanaf 
spat! 

Bodegas San Esteban, Rioja Crianza Tierras de Murillo - € 5,50 | € 29,00 
De typerende stijl van rode Rioja doet bij menigeen het water in de mond lopen. 
De Tempranillo druif geeft een fluwelig mondgevoel met vijgen en specerijen, de 
12 maanden houtrijping versmelt alle geuren en smaken tot een smaakfestijn met 
vanille en toast. 

Chakana Estate, Mendoza Nuna Estate Malbec - € 5,80 | € 31,00
Argentinie is uitgegroeid tot het Mekka van Malbec. De van oorsprong Franse druif 
gedijt hier geweldig. De match van klimaat en druif geeft ons soepele, volle wijn 
met aroma’s van rood fruit, koffiebonen en een hint van mint. Rijping op barriques 
van 12 maanden verzachten de tannines in de krachtige smaak en aromatische 
afdronk.

Le Champ des Murailles, Sous le Bouchon - € 6,60 | € 35,50
Vin Naturel in optima forma! Ongeklaard, ongefilterd, ongewoon lekker. Carignan, 
Grenache en Syrah van het terroir van Corbieres, traditioneel vergist en zonder 
toegevoegd sulfiet. Een wijn voor puristen, gemaakt door liefhebbers, vol klein 
bosfruit, subtiele kruidigheid en een afdronk met pit.

Domaine Fernand Engel, Pinot Noir - € 7,80 | € 40,00
De enige druif waar rode wijn van gemaakt wordt in de Elzas! Typisch aroma van 
aardbei, framboos en aardse tonen, en iets kruidigs dat Duitse Spätburgunders ook 
kunnen hebben. De eerste aanzet is licht, in de mond heeft  deze wijn stiekem 
meer om het lijf met veel grip en een lange afdronk.

Stefano Accordini, Valpolicella Classico Supériore Ripasso Acinatico - € 8,50 | €  
44,00
Ripasso is voor velen synoniem voor een heerlijk zwoele wijn. De vermenging met 
geconcentreerde most van de Amarone wijnen zorgt voor een tweede vergisting 
die gewone Valpolicella nét even rijker en complexer maakt. Een tikje houtrijping 
erbij en de aroma’s van rijp rood fruit, zoethout en specerijen springen uit het glas!

Château Gaillard, Saint-Emilion Grand Cru - € 10,30 | € 53,50    
Deze elegante Saint-Emilion Grand Cru is een creatie van de eigenzinnige Catharine 
Papon-Nouvel. Een prachtige Bordeaux met geuren van bosbessen en bramen, een 
vleugje tabak en chocolade. Een volle afdronk met zacht versmolten tannines.

Cederberg, Shiraz - € 11,70 | € 55,00
De beschutte ligging van de wijngaarden in het Cederberg gebergte in Zuid-Afrika 
zorgen voor zeer geconcentreerde shiraz druiven. Om al dit geweld mooi in balans 
te krijgen rijpt de wijn maar liefst 15 maanden op veelal nieuwe eiken vaten. Een 
vleugje zwarte peper, bramen, koffie en cacao vormen de geur. Lekker stevig in de 
smaak, sappig met een lange, verfijnde afdronk.

Cascina Bongiovanni, Barolo - € 13,00 | € 68,00      
Een stoere wijn van geconcentreerde Nebbiolodruiven die zeker 2 jaar hebben 
gerijpt op Frans eiken. Een elegante krachtpatser met tonen van donkerrood fruit, 
koffie en hout, afgerond met fraaie tannines.

Domaine Robert Sirugue, Vosne-Romanée -  € 16,00 | € 85,00    
Wijnen van zijde en kant, zo worden de beste Bourgognes omschreven door 
kenners. Deze cuvée uit het befaamde Vosne-Romanée is een toonbeeld van 
verfijning. De Pinot Noir als instrument van de wijnmaker om het terroir te laten 
proeven. Chapeau!

UTRECHTS SPECIAALBIER
De Leckere, Wittevrouwen, 5% - € 3,50
Een sterk verfrissend biertje op basis van witbier en weizen. Zachte volle mouts-
maak en zoet romig in de afdronk. 

Oproer, Refuse/Resist, 8,5% - € 5,70
Deze gehopte dubbel I.P.A. heeft tonen van sinaasappel, marmelade en tropisch 
fruit in de neus en een intrigerende smaak: droog, zeer fruitig en toch heel hoppig.

Stapzwan, Porter, 6,9% - € 5,00
Mooi aroma van donker fruit dat overvloeit in de smaak van gebrande mout, cho-
colade en drop. Het bier heeft een licht zoetje en een fantastische afdronk.

Vandestreek, Playground I.P.A, >0,5% - € 5,20 
Deze IPA is gebrouwen met 5 soorten Amerikaanse hop. Hierdoor ruikt u citrus-
vruchten en tropisch fruit en proeft u een aangename bitterheid

Maximus Pandora, 6% - € 5,50
Een blond biertje met een mooie combinatie van frisse, fruitige smaken. Uitnodi-
gend bitter met tonen van lychee en citrus. 

Maximus, High Hops, 6% - € 5,50 
Een vriendelijke I.P.A. Door de bloemige, dennige tonen en licht moutige smaak, is 
het bier heerlijk fris en niet te bitter in de afdronk


