
Wijnkaart



Precies 30 jaar geleden plantte oprichter Nick zijn eerste 
druivenstokken, waarvan hij de oogst vinifieert in 

McLaren Vale. Een eigen land alom geprezen creatie is de 
deels op fust gelagerde Shiraz uit South East Australia. ´t 
Is een mondvullende ´ferme jongen, stoere kaap´ wijn, een 

warmtebrenger op een koude dag.

Familiebedrijf Rapaura Springs is opgericht in 2005 en 
behoort tot de top 10 grootste wijnhuizen in Marlborough. 
De makers streven er naar de meest uitzonderlijke, zuivere 

en pure wijnen te maken.

De wijnen van Miraval maken wereldwijd furore en 
hebben al vele onderscheidingen op hun naam staan. 
Zo riep Wine Spectator de Miraval rosé uit tot beste 

rosé van de wereld!

Wist u dat Bolla het favoriete wijnmerk is van Frank Sinatra? 
In 1959 weigerde hij plaats te nemen in een restaurant waar 

geen Bolla geschonken werd.

Mousserende wijn
ROSANTI FRIZZANTE - PROSECCO PICCOLO €9,75
Italië - Treviso
Fris | bloemen | gekristalliseerd fruit

CHAMPAGNE DE CASTELLANE -
COMMODORE BRUT  €49,75
Frankrijk - Champagne
Citrus | witte vruchten | levendig

BOLLA - EXTRA DRY PROSECCO  €34,75
Italië - Veneto
Fruitig | floraal | goed in balans

Witte wijn
RESPLANDY - SAUVIGNON BLANC €4,25 €21,75 
Frankrijk - Pays d’Oc
Fris | wit fruit | kruisbessen

SAINT MARTIN - CHARDONNAY €4,50 €23,25
Frankrijk - Pays d’Oc
Citrus | perzik | hazelnoten

BOLLA - PINOT GRIGIO RETRO €5,75 €28,75
Italië - Veneto
Minerale tonen | rijp fruit | witte bloemen

BODEGAS NAIA - NAIA €6,25 €32,75
Spanje - D.O. Rueda
Verse limoen | mint | vleugje gember

RAPITALA - 
GRAND CRU CHARDONNAY  €45,00
Italië - Sicilië
Rijp fruit | geroosterd brood | tonen van houtrijping

RAPAURA SPRINGS - 
SAUVIGNON BLANC  €37,50
Nieuw-Zeeland - Marlborough
Rijpe perzik | passievruchten | kruiden

                 

Rosé wijn
RESPLANDY - SYRAH ROSE €4,25 €21,75
Frankrijk - Pays d’Oc
Jong rood fruit | licht pepertje | fris

CHATEAU MIRAVAL - ROSE   €40,00
Frankrijk - Provence
Vers fruit | voorjaarsbloemen | mineralen

                

Rode wijn
RESPLANDY - MERLOT €4,25 €21,75 
Frankrijk - Pays d’Oc
Zwarte bessen | kersen | rood fruit

FEUDO MONACI - 
PRIMITIVO SALENTO €4,75 €27,75
Italië - Puglia
Rijpe druiven | fluweelzacht | vol

SHOTTESBROOKE - SHIRAZ €5,25 €30,00
Australië - McLaren Vale
Chocolade | munt | donker fruit

DON JACOBO - RIOJA RESERVA  €34,74
Spanje - Rioja Alta
Elegant | specerijen | mineralen

BOLLA - 
VALPOLICELLA CLASSICO RIPASSO  €37,75
Italië - Veneto
Zwarte rijpe kersen | vanille | ceder hout

Dessert wijn
       
CAVICCHIOLI - 
MOSCATO SPUMANTE DOLCE €5,25 
Italië - Regio Emilia
Witte bloemen | rozen | abrikozen

CHATEAU DES EYSSARDS - 
SAUSSIGNAC €5,75 
Frankrijk - Bergerac
Honing | exotisch fruit | kruisbessen


