SAKE
Onze sake komt van het huis Sawanotsuru. Deze sakébrouwerij bestaat sinds
1717 en is gevestigd in het Nada district, ten noordoosten van Kobe. Het huis
draagt kwaliteit hoog in het vaandel en naast de vele gouden médailles, kreeg
het in 2007 de Prestige Award. Geen wonder want men gebruikt uitsluitend de
beste rijst en water van de Miya bron in het Rokko gebergte.

sake sawanotsuru
pr: polishing rate – het percentage dat overblijft na het polijsten van de rijst.
smv: saké meter value – hoe hoger het getal hoe droger, hoe lager het getal
deste zoeter.
				

150 cl

250 cl

		

€ 9,00

€ 13,00

josen sakagura
warm geserveerd
Futsushu – pr 75% – smv 3,0+

nama–zake			
€ 16,00
koel geserveerd – 300 ml				
Honjyozo – pr 70% – smv 2,5+
Droog, fris en lichtfruitig. Past bij zeer uiteenlopende
gerechten vanwege zijn subtiele smaak.
ginjo zuicho			

€ 29,00

koel geserveerd – 500 ml
Ginjo-saké – pr 57% – smv 5,0+
Een zuivere, subtiele saké met een bijzondere
elegantie. Uitstekend bij sushi en sashimi.
Ook verkrijgbaar:

ichinokura			
€ 45,00
koel geserveerd – 720 ml
Karakuchi – pr 65%

nadakimoto			
€ 79,00
koel geserveerd – 720 ml – beperkt beschikbaar
Tokubetsu Junmai, Kimoto-zukuri – pr 70% – smv 3,0+
Deze bijzondere saké is voor 100% gemaakt van
Yamada nishiki rijst. Bekroond met een Gold Grand
Award op de Monde Selection. Droog, met een
buitengewone finesse, zuiverheid en intensiteit.

minume			
€ 85,00
koel geserveerd – 720 ml – beperkt beschikbaar
Junmai Daiginjo, Kimoto-zukuri – pr 45% – smv 1,0+
Genoemd naar het oorspronkelijke Nada-gebied.
Uitsluitend van Yamada nishiki rijst gemaakt.
Bekroond met een Gold Grand Award op de
Monde Selection. Rijke, subtiel fruitige saké.

			

umeshu (pruimenwijn)		
1999 koshujikomi

per glas

fles 720 ml

€ 7,00

€ 45,00

Verkozen tot beste pruimenwijn van Japan.
Gemaakt van ume-vruchten en gerijpte saké uit 1999.
Intens, met een hint van karamel en honing van
de koshu (saké) aangevuld met het frisse van
de ume-pruim. In de mond harmonieert de robuuste
smaak van de koshu met het zoete van de ume,
zonder het delicate karakter te overheersen.
Gekoeld of on-the-rocks.

CHAMPAGNE
Niet alle wijnen uit deze beroemde streek passen goed bij de Japanse keuken.
Wij kozen hier voor een zuivere, fijne blanc de blancs – gemaakt van 100%
chardonnay druiven. De pareltjes zijn klein, met een fijne mousse.
Het is een Grand Cru van Chouilly, Côtes de Blancs. Zeer geschikt als apéritief.

champagne r&l legras			
AC Champagne Grand Cru Chouilly – Frankrijk

€ 59,00

WIT TE WIJNEN
Geselecteerd als huiswijn:

MJ Terret –
sauvignon blanc 2014

per glas per karaf 50 cl

€ 6,00

per fles 75cl

€ 16,00

€ 21,00

Vin de France – François Lurton - Frankrijk – W01
Een heerlijk geurende en frisse wijn.

witte wijnen –
fris,fruitig en Mineralen
Vooral geschikt bij sushi, sashimi, schelp- en schaaldieren.

Rueda 2013/14 			

€ 24,00

DO – Hermanos Lurton – Spanje – W02
Uitbundige fruitaroma’s en frisheid sieren deze wijn. Hij heeft een volle,
rijke aromatische smaak met een lichte kruidigheid en een boeiende finale.

Domaine Sauger 2014 			

€ 27,00

AC Cheverny – Frankrijk – W03
Deze wijn uit de Loire-streek is fris als een Sancerre door de sauvignon
blanc, met een zachte kant door een klein percentage chardonnay.

The Ned Sauvignon Blanc 2014		

€ 29,00

Marlborough – Nieuw Zeeland – W04
Een échte crispy sauvignon. De geur is erg aromatisch en ook de smaak
is rijk aan nuances van buxus, zwarte bessen en passievrucht.
Hij heeft een elegante structuur.

Gavi di Gavi Ca’ da Bosio 2014 		

€ 29,00

DOCG – Terredavino – Italië – W05
Erg fris en met veel finesse. De wijn heeft een lichte structuur en subtiele
fruitaroma’s. Erg fijn en een uitstekende begeleider van visgerechten.

Grüner Veltliner Stein Kamptal 2014

€ 34,00

Qualitäts Wein Langenlois – Jurtschitsch – Oostenrijk – W06
Een frêle, frisse wijn met een zeer elegante structuur. In de mond
heeft hij lichte tonen van kruiden en een kristalzuivere finale.

Jules Taylor Sauvignon Blanc 2014

€ 35,00

Marlborough – Nieuw Zeeland – W07
Een explosie aan geuren van passievrucht, witte nectarine,
sinasappelbloesem en jalapeno pepers. Een stevige ruggengraat
met een pittige frisheid en kruidige tonen.

Pouilly Fumé 2013			
AC – Pierre Archambault – Frankrijk – W08
Een prachtig witte wijn, die zijn karakter dankt aan de sauvignon druif.
Pittig van geur en smaak met een mooie frisheid en aroma’s van limoen.

€ 38,00

Sancerre 2014 			

€ 39,00

AC – Domaine Fiou – Frankrijk – W09
Een zeer levendige, witte klassieke wijn. Knisperend fris, met aroma’s
van kruisbessen en gemaaid gras. Op afdronk een lichte, kruidige toets.

witte wijnen –
vol en krachtig

per fles 75cl

Vooral geschikt bij maki, temaki en gerechten uit onze keuken.

Chardonnay de Grézan 2015 			

€ 28,00
IGP Pays d’Oc – Domaine de Grézan – Frankrijk – W10
Een mooie wijn uit het zuiden van Frankrijk. Zachte aroma’s van steenvruchten
en een elegante structuur. De wijn heeft geen houtopvoeding gehad,
waardoor de mineralen en fruit extra op de voorgrond treden.

Blanc los Gals 2014 			

€ 35,00

AC Minervois – Domaine Vordy - Frankrijk – W11
Een karaktervolle wijn, gemaakt van grenache- en roussannedruiven,
waarvan een deel gerijpt is op houten vaten. Naast het rijpe fruit en
de vanilletoets ook ruimte voor frisse tonen van citrusvruchten.

Chardonnay Hahn Estate 2013 		

€ 37,00

Monterey – Amerika – W12
Een zeer intens smakende chardonnay wijn. Men heeft de houtlagering
getemperd om het voluptueuze fruit volledig tot zijn recht te laten komen.
Mooie aroma’s in het boeket van perzik en ananas.

Grand Orgue 2011 			

€ 37,00
AP Vin de Savoie – Chignin Bergeron – Domaine Louis Magnin – Frankrijk – W13
Een unieke wijn met een goudgele kleur en een geur van rijpe steenvruchten,
gedroogde vruchten, bloemen en zelfs kruiden. De smaak is rijk met veel mineralen.
Heerlijk bij de gerechten uit de keuken, verrassend bij sushi.

					 per fles 75cl

Rully 1er Cru «Les Cloux» 2013 		

€ 48,00

AC – “En Truffière” signé Vincent Girardin - Frankrijk – W14
Rijke aroma’s van honing en rijp fruit in de geur en tegelijkertijd
een enorme finesse. In de mond is deze Bourgogne geconcentreerd
met een bijzonder evenwicht tussen kracht en elegantie.

Rueda Belondrade y Lurton 2013 		

€ 52,00

DO – Spanje – W15
Een rijke geur van wit fruit en geroosterd brood. In de smaak heeft
hij veel rijpheid en een mooie frisheid zodat er een perfecte balans
wordt bereikt. Een werkelijk schitterende en bijzondere wijn.

Meursault «Sous la Velle» 2012 		
DO – Spanje – W16
Deze meesterlijke Bourgogne is bijzonder weelderig en rijk van
smaak met fijne nuances. In de smaak en geur ontdekt u een waaier
aan aroma’s gaande van rijp tropisch fruit, via boter en noten tot
honing en kaneel. Een fijne vanilletoets omkadert het geheel.

€ 59,00

RODE WIJNEN
De Japanse keuken is door zijn veelvoudig gebruik van vis bij uitstek geschikt
om de tafel te delen met witte wijnen. Wij hebben voor u een aantal rode
wijnen geselecteerd, die vooral goed uitkomen bij onze bereide gerechten uit de
keuken.

Geselecteerd als huiswijn:

Tamante 2014

per glas per karaf 50 cl

€ 6,00

€ 16,00

per fles 75cl

€ 21,00

IGT Umbrië – Bigi – Italië – R01
Deze wijn verenigt de kracht, het fruit en de structuur van de
sangiovese- en het zachte, ronde, fluweelachtige van de merlotdruif.

Barbera d’Alba Ansisa 2013 			

€ 26,00

DOC – Terradavino - Italië – R02
Een elegante rode wijn. Hij is zacht en rond in de mond met intense
aroma’s van fruit en een fijne kruidigheid.

spätburgunder trocken			
schwarzerde 2012

€ 38,00

QbA Pfalz – Weingut am Kaiserbaum - Duitland – R03
Spätburgunder is de naam voor pinot noir in Duitsland.
Misschien iets minder bekend, maar zo prachtig van smaak.
Een soepele smaak vol kersen en vanille.

Pinot Noir Jules Taylor 2011/13 		

€ 39,00

Marlborough – Nieuw Zeeland – R04
Een wijn met een elegante structuur. Uitbundige geuren
van frambozen, aardbeien en een lichte eiktoets in de neus.
Rond van smaak met een zachte afdronk.

Sancerre Rouge 2011

		

AC – Domaine Fiou – Frankrijk – R05
Een elegante rode wijn, die in de geur veel aroma’s van klein
rood fruit heeft. Ook de smaak is erg fruitvol, gaande van
kersen naar frambozen.

€ 41,00

					 per fles 75cl

Bourgogne 2012 			

€ 44,00

AC – Domaine Camille Giroud – Frankrijk – R06
Een bijzondere zachte Bourgogne. Een geur met donker
bessenfruit gevolgd door een volle en heerlijke smaak.

Château Lapelletrie 2010 			

€ 45,00

AC Saint Emilion – Grand Cru – Frankrijk – R07
Een klassieke Saint Emilion met rijpe fruittonen van pruimen,
kersen, vanille en leder en een perfect uitgebalanceerde
houttoets. Mooi geconcentreerd in de smaak.

Barolo Essenze 2010 			

€ 59,00

DOCG – Terredavino - Italië – R08
Een grote wijn met een elegant boeket vol nuances
van rijp fruit, leer, tabak en vanille van de houtopvoeding.
Deze wijn is erg rijk aan heerlijke aroma’s.

Volnay Vieilles Vignes 2013 			

€ 65,00

AC – “En Truffière” signé Vincent Girardin – Frankrijk – R09
Een subtiele, fijne rode Bourgogne, één van de mooiste
van de Côte de Beaune. In de geur mooie aroma’s van kersen
en klein rood fruit. De smaak is elegant en zijdeachtig.

château dauzac 2010			
AC Margaux 5e Grand Cru Classé – Frankrijk – R10
De fijne geur van deze wijn opent met aroma’s van
rijp zwart fruit. Dit wordt rijkelijk aangevuld met tonen
van kruiden, tabak en een vanilletoets. Het is een wijn
met veel diepgang, intens en krachtig van smaak.

€ 69,00

