salonboot ‘Tourist’ anno 1909
Wijnkaart
Wine list
Witte wijnen
White wines
2017 Chardonnay - Pays d'Oc, Domaine Terres Noires
Een bijzonder pure en zuivere Chardonnay met heerlijke appel- en citrusaroma’s.
De smaak is fris, elegant en verrukkelijk droog.
A very pure and untainted Chardonnay, with delicious apple and citrus aromas. The
taste is very fresh, elegant and delightful dry.
€ 29,00
2015 Montagny 1er Cru
Deze 1er cru komt uit het zuiden van de ‘Côte Chalonnaise’, tegen de grens met de
‘Mâconnais’. Ze is biologisch geteeld op een ondergrond van kalksteen en klei.
Daarbij is ze handmatig geoogst en geheel op natuurlijke wijze gegist. Deze ‘cuvée
les Vignes Derrière’ van Stéphane Aladame geurt in het bijzonder naar peer en
exotisch fruit (mango en passievrucht). Het is een Montagny met een weelderige,
zijdezachte smaak en een, zoals de fransen het noemen, perfecte ‘goût de terroir’.
This 1er cru arrived from the southern part of the ‘Côte Chalonnaise’, close to the
border of the ‘Mâconnais’. She is biological cultivated on a soil of limestone and clay.
In addition she is harvested by hand and fermented in a natural way. This ‘cuvée les
Vignes Derrière’ of Stéphane Aladame has a special aroma of pear and exotic fruit
(mango and passion fruit). It is a Montagny, having this lush, silky taste and a, as
mentioned by the French, perfect ‘goût de terroir’.
€ 69,00
Rosé wijnen
Rosé Wines
2017 Huerta del Rey Rosado Rueda, Palacio de Bornos
Een schoonheid van een rosé, met een elegante frisse smaak, vol verrukkelijk fruit
dat doet denken aan frambozen en kersen. Hierdoor heeft zij een sappige afdronk.
A beauty of a rose wine, with an elegant and fresh flavour. Full of delicious fruit,
reminiscent of raspberries and cherries. She has a juicy aftertaste.
€ 29,00
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Rode wijnen
Red wines

2016 Merlot - Pays d'Oc, Domaine Terres Noires
Heeft een heerlijk aroma van braam en iets laurier. De aanzet is zacht met mooie
tonen van het zwarte fruit. Een bijzonder soepele wijn.
Has a delicious aroma of blackberry and laurel. The taste is soft again with notes of
black fruit.
A very smooth wine.
€ 29,00

2015 Ripasso Valpolicella, Palazzo Maffei
Een zeer krachtige en rijke wijn met duidelijke tonen van gekonfijte kers. Tevens
een zeer zwoele wijn met zeer veel lengte in de afdronk..
A very powerful and rich wine, with explicit notes of candied cherries. Also a very
sultry wine with a great length in the aftertaste.
€ 49,00

Halve flesjes wijn , wit of rood
Half bottles of wine , white or red
€ 20,00
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Veuve Clicquot Ponsardin Brut
Veuve Clicquot “Yellow Label” Brut is een van de meest bekende en genoten
Champagnes. Vol van structuur en rijk van smaak is het een van de fijnste
melanges, welke voorhanden zijn. Deze wijn bestaat specifiek uit ongeveer
tweederde blauwe druiven (Pinot Noir en Pinot Meunier) en rond een derde deel uit
Chardonnay. De “Yellow Label” Brut is ‘honingheerlijk’, zo niet verrukkelijk van
smaak.
Veuve Clicquot “Yellow Label” Brut is one of the best-known and most enjoyed
Champagnes. Full-bodied and richly flavoured, it is one of the finest blends available.
This wine typically consists out (!) of about two-thirds black grapes (Pinot Noir and
Pinot Meunier) and about one-third Chardonnay. The “Yellow Label” Brut is
‘dependable delectable’ and delicious.
Kleine fles
Small bottle
€ 54.00
Hele fles
Regular bottle
€ 98,00
DOM PERGINON VINTAGE 2009
Dom Perignon is het beste te omschrijven als harmonieus, complex en verfijnd. Dit
is de koning onder de vintage champagnes. Vintage 2004 heeft maar liefst 9 jaar
gerijpt in de champagnekelders en is nu klaar om gedronken te worden.
Dom Perignon is defined the best as harmonious, complex and refined. This is the
king under the vintage champagnes. Vintage 2009 has no less than nine years
ripened in the champagne cellars and is now ready to be drunk.
€ 225,00
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Ruinart Rosé champagne
De Ruinart Rosé is samengesteld uit 45% Chardonnay en 55% Pinot Noir. De kleur
en de delicate aroma's van rood fruit dankt deze roze champagne aan de toevoeging
van stille Pinot Noir wijn uit Champagne. Dat is de meest toegepaste methode om
rosé champagne te maken.
Maison Ruinart werd opgericht in 1729 en de rosé champagne werd voor het eerst
in 1764 verkocht. Onlangs vierde Ruinart de 250e verjaardag van haar eerste rosé
champagne. Dat betekent dat je te maken hebt met 250 jaar ontwikkeling en
verbetering.

Ruinart Rosé champagne
The Ruinart Rosé is made of 45% Chardonnay and 55% Pinot Noir. This pink
champagne gets its magnificent colour and delicate red fruit aromas by adding still
Pinot Noir wine from the Champagne region. This is the most common method to
make rosé champagne.
Maison Ruinart was founded in 1729 and the rosé champagne was first sold in
1764. Just recently Ruinart celebrated the 250th anniversary of her first rosé
champagne. This means you’ll be enjoying a champagne that boasts 250 years of
continuous development and improvement.

€ 159,00
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Alle whisky’s en cognacs
All whisky’s and cognacs
€ 9,50
Per glas
By the glass

Soft drinks :

Koffie:

Alle soft-drinks

Alle Nespresso koffie

All soft-drinks

All Nespresso coffee

€ 3,50

€ 3,00

Bier / beer :
Heineken flesje 25 cl.

Pringles:
€ 3,00

Heineken bottle 25 cl.
€ 3,50

Cashew/ nuts
€ 8,50

