
WITTE WIJNEN 
    

Robertson Winery - €20,- 
Chardonnay – Zuid Afrika 

breed van smaak, frisse stijl met een klein vetje 
    

Robertson Winery - €20,- 
Sauvignon Blanc – Zuid Afrika 

geel met een groene zweem, lekker fris met body 
    

Chablis - €31,- 
Chardonnay – Frankrijk 

zuiver, verfijnd en finesse zoals een Chablis moet zijn 
    

Ninot Meursault - €68,- 
Chardonnay – Frankrijk 

in de mond komen tonen van perzik, amandel, peer en vanille 
    

Fournier Sancerre - €31,- 
Sauvignon Blanc - Frankrijk 

de smaak, fris, minerale tonen en typische sauvignon blanc 
    

 
    

Domaine Francoise & Denis Clair - €54,- 
Bourgogne Blanc – Frankrijk 

complexe neus, zeer lichte houttoets en mooie zachte zuren 
    

Eylo - €24,- 
Reuda – Spanje 

gemaakt van 85% Verdejo en 15% Viura 
 

Tramin - €24,- 
Gewurztraminer - Italië 

epressief, intense aroma’s en exotische kruiden 
 

Kaiserhofkellerei - €27,- 
Grüner Veltliner - Oosterijk 
Fris, fruitig, bescheiden zuren 

 

Georg Breuer - €50,- 
Riesling - Duitsland 

frisse levendige wijn, perzik en appel 
 
 

WIJN SUGGESTIE JANUARI / FEBRUARI 
 

Boschendal - €33,- 
Sauvignon Blanc - Zuid Afrika 

frisdroog, mild en sappig 
 

Langmeil - €28,- 
Viognier – Australie 

fris en vol van karakter met een rijk boeket 
 

Domaine Palon - €53,- 
Gigondas – Frankrijk 
vol, vlezig rood fruit 

 
Fontaine du Clos - €43,- 

vaqueyras – Frankrijk 
volle body, fris 

 
 
 
 
 
 
 
 



RODE WIJNEN 
    

De Martino - €20,- 
Cabernet Sauvignon – Chili 

donkerrood, zwarte bessen, soepel met de typische martino 
kruidigheid 

    

Domaine Marquis de Belloc - €20,- 
Merlot – Frankrijk 

soepele, goed doordrinkbare merlot met tonen van jong rood 
en zwart fruit 

    

Pascual Toso, St. Lucas Malbec - €27,- 
Malbec – Argentinië 

ongecompliceerde, fruitige rode wijn met een zachte ronde 
afdronk 

    

Anterive Supertuscan I.G.T. Toscana - €38,- 
Merlot & Sangiovese – Italië 

rijke smaak met rijp fruit, mooie ronde tannines en een goede 
structuur. Lange smaakvolle afdronk 

    

Brunello di Montalcino Barbi - €45,- 
Sangiovese – Italië 

hinten van kersen en kruidige tonen met 
een warme en gestructureerde smaak 

    

Zenato Valpolicella - €26,- 
80% Corvina Veronese, 10% Rondinella en 10% 

Sangiovese druiven - Italië 
in de mond fluwelig met zachte tannines en een volle body 

 

LAN rioja Crianza - €27,- 
De Crianza bestaat uit 85% Tempranillo, 10% Garnacha  

en 5% Mazuelo – Spanje 
zachte wijn met elegante tannines, aroma's van vanille en wild 

rood fruit 
    

Coudert Fleurie - €28,- 
Fleurie Clos de la Roilette – Frankrijk 

heeft veel rood fruit (bramen, frambozen) maar ook stevigheid 
met een lange plezierige nasmaak. 

    

Moulin de la Grangere - €48,- 
St Emilion Grand Cru – Frankrijk 

jong hout verschijnen noten van fruit en violet, deze brengen 
veel charme aan het ensemble 

    

Zenato- €64,- 
Amarone – Italië 

diep robijnrood van kleur met fijne hints van aromatische 
kruiden 

    

Dievole Chianti Classico Vendemmia - €28,- 
Chianti - Italië 

echte terroirwijn met zacht fruit 
en milde tannins 

 

Château Belgrave - €51,- 
Haut Médoc (Bordeaux) - Frankrijk 
mondvullend, rond van smaak, zacht 



ROSÉ WIJNEN 
   

Aliaga - €20,- 
Garnacha – Spanje 

Intense rosékleur en expressief zondoorstoofd fruit. Mooie 
volle smaak met een lekkere kruidigheid in de finale. 

   

Montrose - €20,- 
Grenache & Cabernet Sauvignon & Syrah – Frankrijk 

Bijna tere rosé met frambozen en aardbeien in de neus en een 
milde droge smaak 

 
 

DESSERT WIJNEN PER GLAS 
    

Moscatel de Setubal - €6,- 
Frankrijk 

Zacht en zoet van smaak met frisse tonen van rozijnen, thee en 
sinaasappelbloesem 

    

Fontebride Sauternes - €8,- 
85% uit Semillon, 10% Sauvignon Blanc en 5% Muscadelle 

– Frankrijk 
Het is een zeer rijke en aromatische wijn met tonen van 

honing, vanille, perzik, amandel, abrikoos en geconfijt fruit 
    

Il Falchetto  - €6,50 
Moscato d'Asti – Italië 

Bleekgeel, licht mousserend, typisch Muskaat-aroma 
 
 

MOUSSERENDE WIJNEN 
    

MVSA Cava Reserva - €28,- 
Macabeo & Xarel-Lo & Paradella – Spanje 

Fruitige vintage aroma’s met in de smaak amandel en 
geroosterd brood. Mooie lange afdronk 

    

Veuve Clicquot Brut - €78,- 
Champagne – Frankrijk 

volle, stevige structuur en de rijke smaak is het serieus 
genieten 

    

Drappier Carte d’Or Brut Champagne - €44,- 
Pinot Noir & Chardonnay & Pinot Meunier – Frankrijk 

Dichte mousse, bessenneus met noten, vanille en cake. Licht 
Vettig, fruitig en rijke afdronk. 

    

Drappier Rosé Brut Champagne - €47,- 
Pinot Noir – Frankrijk 

Subtiel bouquet, aroma van rode bessen en framboos. Fruit, 
maar ook diepgang en complexiteit 

    

Hugo l’originale by ZADI - €27,- 
Italië 

Wijncocktail gemaakt van een Italiaanse spumante 100% 
natuurlijke vlierbloesem-, muntextracten, bruiswater en 

geconcentreerd citroensap 
    

Soligo Prosecco Frizzante Liga - €25,- 
Glera – Italië 

Licht mousserend en zacht droog, lekker fruitig 



Wijnkaart 


