
Witte wijnen Prijs per glas / fles

Fiano Bianco, Maravigna, Puglia, Italië € 5,00 / € 27,50
Volle, droge witte wijn gemaakt van de Zuid-Italiaanse Fiano druif. 

Pinot Grigio, Villa di Mare, Sicilië, Italië BIO € 5,50 / € 29,50
Fruitig geurende neus die doet denken aan perensnoepjes en gele appel. 
In de mond is de wijn droog en knisperend fris. 

Gascogne Sauvignon blanc, Sud Ouest, Frankrijk € 6,00 / € 31,50
Opwekkende, droge witte wijn met frisse citrus tonen. 

Chardonnay Advocate, Langue d’Oc, Frankrijk BIO € 7,50 / € 39,50
Een Chardonnay met een mooie balans tussen houtgelaagdheid en het fruit wat de Chardonnay nodig heeft.  
Uitgesproken in geur en smaak met veel lengte in de afdronk.

Albariño Nai, Rias Baixas, Spanje  € 41,50
Droge witte wijn met tonen van hibiscus, nootmuskaat & citroen-honing. 

Grüner Veltliner, Weinviertel, Julius Klein, Oostenrijk BIO € 41,50
Droog, geweldige mineraliteit met hinten van groene appel. 

Vermentino, Olianas, Sardinië, Italië BIO-DYN € 45,00
Kruidig, fris en in de afdronk tonen van venkel. 

Saint-Véran, Domaine de la Croix Senaillet, Bourgogne, Frankrijk € 49,50
Prachtig voorbeeld van een village wijn uit Saint Véran, zorgvuldig geassembleerd uit 25 kleine plots. Ronde en vlezige wijn vol 
citrus en minerale smaken. Typisch voor deze fraaie Bourgogne is de romige structuur. Tien maanden gerijpt op gebruikte vaten. 

 

Rosé & Bubbels

Pinot Grigio ‘Blush’, Veneto, Italië € 5,00 / € 27,50 
Deze rosé is mooi licht van kleur, droog en fris. Een op en top terras wijntje! 

Bandol rosé, Provence, Frankrijk € 45,00 
Elegantie, roodfruit en steenfruit gevolgd door een lange afdronk. De wijn rijpt 6 maanden in rvs-tanks. 

Mas Suau Cava, Brut Nature, Penedès, Spanje € 6,50 / € 38,50
Mooie droge Cava, fijne mousse & een licht bittertje geeft de Cava wat spannends. 

Hee, druif, laat die 
clip eens zitten!
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Rode wijnen Prijs per glas / fles

Brindisi Riserva, Puglia, Italië € 5,00 / € 27,50
Zacht doorstoofd fruit en een lichte houtrijping zorgen voor een mooie en complete wijn. 

Sangiovese, Marche, Italië BIO € 6,00 / € 32,50
Een soepele wijn met een robuust karakter. De gedeeltelijke houtopvoeding en het gebied 
waarin deze druif opgroeit maken haar rond en zacht van structuur. 

Dão F’oz, Falua, Portugal € 6,50 / € 35,00
Robijnrood van kleur en een geconcentreerde smaak van vol rood fruit.  
Zachte tannine en een lekker lange afdronk. Blend van deze inheemse druiven: Touriga Nacional, Alfrocheiro & Jean.

Nero d'Avola, Trapani, Sicilië, Italië € 37,50
Een intense maar toch zachte rode wijn die opgroeit in het kustplaatje Trapani. 
Gek genoeg doet de afdronk van deze wijn ons denken aan kleine zwarte olijfjes. 

Côtes du Rhône, Xavier Vignon, Frankrijk € 43,50
Prachtige wijn van gaarden rondom Châteauneuf. Kruidig en zwoel fruit vol hinten van cacao en laurier. 
Een blend van Grenache, Syrah & Mourvedre. La Douce France. 

Spätburgunder, Nahe, Duitsland BIO € 49,50
Licht rood, een soepel mondgevoel en hinten van framboos. 
Een geweldige Spätburgunder gemaakt door de bekende familie Kruger-Rumpf. 

Rioja reserva, bodega Gomez Cruzado, Spanje € 62,50
Traditionele Rioja met diepe tonen van rijpe kersen, mooi terroir en met Spaanse passie vervaardigd. 
100% Tempranillo, een volwassen wijn met een zachtaardig karakter. 

Crozes Hermitage, Domaine de Murinais, Rhône, Frankrijk € 73,50
De wijnstokken voor de 'Caprice de Valentin' zijn allen ouder dan 45 jaar. 
Traditionele vinificatie in betonnen tanks gedurende 4 weken waarna de Syrah 18 maanden rijpt in nieuwe demi-muids. 
De wijn is vernoemd naar Valentin, de jongste zoon en daardoor af en toe wispelturig, net zoals de wijn. 
Donkerrood van kleur, met tonen van zwart fruit, vanille, munt en zoethout. 
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Cognac & Calvados

Courvoisier VS € 6,50
Courvoisier VSOP € 8,50
Lecompte standard € 6,50
Lecompte 5 ans € 8,00

Port

Ruby Port, Quinta do infantado, Portugal € 6,50
Diep donkerrode port met veel diepgang in de smaak. 
Zwart fruit en pruimen voeren de boventoon zonder 
dat de port te zoet wordt. Een mooie balans tussen 
zuren, tannine en fruit.  

Cocktails

Espresso Martini          € 11,75
Espresso - Kahlua - Vodka 
Pornstar Martini           € 13,00
Vanille Vodka - Cava - Passievrucht 

Toetjes

Tarte tartin           € 8,00
Van peer met vanille-ijs 

Sgroppino (vegan)          € 8,00
Citroensorbet, vodka & prosecco 

Geroosterde ananas (vegan)   € 9,00
Met bruine rum, granaatappel, koriander cress, 
rode peper & kokossorbet 

Affogato (vegan)    € 6,50 
Vegan vanille-ijs, bitterkoekjeslikeur & espresso 

Chocolaatjes    € 5,20
3 bonbons van ArtiChoc

Kaasplank van L’Amuse   € 13,50
Kaas uit het seizoen van onze lievelings kaasboer 
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Digestiefkaart

Likeur

Baileys        € 5,50
Whisky-room likeur
Luxardo Sambuca      € 5,00
Anijslikeur 
Licor 43       € 5,50
43 geheime ingrediënten 
Frangelico       € 5,00
Hazelnotenlikeur 
Amaretto        € 5,50
Amandellikeur 
Cointreau       € 5,50
Sinaasappellikeur 
Tia Maria       € 5,50
Koffielikeur 
Grand Marnier       € 6,00
Cognac-sinaasappellikeur 
Bitterkoekjeslikeur Wijnand Fockink    € 5,00
Amsterdams glaasje nostalgie
Salmari        € 4,00
Amsterdamse zoute droplikeur

Grappa & Limoncello

Grappa ‘Futura 12’ Bianca, Domenis   € 6,00
Di moderato tenore alcolico, morbida e raffinata,
e una grappa easy, adatta ai palati delicati dopo
pranzo e cena.

Grappa ‘Futura 36’ Barricata, Domenis € 7,50
Il passagio in botti di rovere dona il classico
colore ambrato che ne qualifica la superiore
ricchezza in termini di aromi e profumi.

Bello Limoncello € 5,00
Biologische citroenen uit Italië worden in Amsterdam 
vervaardigd tot een geweldige limoncello. 


