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welkom op onze wijnkaart

klik hier om onze wijnkaart te ontdekken

mogen wij u adviseren bij het vinden van de juiste wijn? 
onze sommelier denkt graag met u mee.



LUNCH  |  DINER  |  PRIVATE DINING  |  HIGH WINE  |  HIGH TEA

welkom op onze interactieve wijnkaart

klik hieronder op uw keuze

onze wijnarrangementen

welkom op onze interactieve wijnkaartmousserend

welkom op onze interactieve wijnkaartwit

welkom op onze interactieve wijnkaartrosé

welkom op onze interactieve wijnkaartrood

welkom op onze interactieve wijnkaartkijk in onze kelder

welkom op onze interactieve wijnkaartdessert wijn

welkom op onze interactieve wijnkaartport & grappa

welkom op onze interactieve wijnkaartwhisky 

welkom op onze interactieve wijnkaartnieuwe ontdekkingen



terug naar beginpagina

wit
wat voor witte wijn wilt u gaan drinken?

fris & fruitig

welkom op onze interactieve wijnkaartbescheiden & elegant

welkom op onze interactieve wijnkaartvol van smaak

welkom op onze interactieve wijnkaartzoet



terug naar beginpagina

rood
wat voor rode wijn wilt u gaan drinken?

zacht & fruitig

welkom op onze interactieve wijnkaartbescheiden & elegant

welkom op onze interactieve wijnkaartvol & kruidig



terug naar beginpagina

Graag adviseren en selecteren wij voor u bijpassende wijnen bij de door u gekozen gerechten. 
Of combineer een wijnarrangement met een van onze verrassingsmenu’s. 

wijnarrangement 2 gangen  prijs p.p. € 17,50

wijnarrangement 3 gangen  prijs p.p. € 22,50

wijnarrangement 4 gangen  prijs p.p. € 28,50

wijnarrangement 5 gangen  prijs p.p. € 33,50

Bij bovenstaande wijnarrangementen worden uw glazen bijgeschonken. 

BOB arrangement 3 gangen  prijs p.p. € 17,50

BOB arrangement 4 gangen  prijs p.p. € 21,50

Bovenstaande ‘BOB’-arrangementen bestaan uit halve glazen,
inclusief 1 fles plat of bruisend tafelwater.

wijnarrangementen
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per glas per fles

€  29,75

€  29,75

€  59,50

89,00

€  5,75

€  5,75

€  12,50

malvasia

chardonnay
macabeo
xarel-lo

chardonnay

chardonnay

Malvasia Castelnuovo Don Bosco Terredavino | Piemonte
Rode, zoete, mousserende Italiaanse wijn met veel rijp rood fruit 
als framboos en kers.

Cava Villa Conchi brut | Penedès    
Zeer verfijnde Spaanse wijn met een heel elegante ‘mousse’ 
en een mooie, droge, fruitige smaak.

Launois Cuvée Dorine Blanc de Blanc | Champagne
Deze Champange is uitsluitend gemaakt van chardonnay en 1 
jaar gerijpt op eiken uit alier.

Ruinart Blanc de Blanc | Champagne
Deze heerlijke Champange is ideaal als aperitief. Van smaak is hij 
droog en strak met fijne mouse. Deze wijn is de topper van het 
grotere huis Louis Vuitton Moët Hennessy.

mousserende wijnen 

0,75   l.
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terug naar witte wijnen € 22,75

€ 27,75

€  29,75

€ 30,50

€  32,75

€  4,00

€ 5,50

€      5,75

€      6,00

•

verdejo

sauvignon blanc

temjanika

riesling

grüner veltliner

Camina | La Mancha
Zeer complete wijn uit het hart van Spanje. Stuivend wit fruit, 
frisse zuurtjes en een zeer uitgesproken smaak.

Mount Riley  | Marlborough
Frisse Nieuw-Zeelandse witte wijn. Deze wijn heeft een 
verfrissende stuivende smaak.

Popova kula| Macedonie 
Temjanika is een druif die van de muscat is afgeleid. De wijnmaker 
heeft er voor gezorgd dat er 0 gram rest suiker in zit. Dit zorgt voor 
een wijn die ruikt naar zoet fruit maar droog smaakt.

Wente | Livermore Valley USA
Amerikaanse wijn met licht tropisch fruit. Speciaal gemaakt om te  
combineren met lichte visgerechten.

Gritsch Axpoint | Wachau
Deze wijn is een klassiek voorbeeld van Oostenrijkse witte wijn. 
Wat hoger in frisheid een bloeming aroma en niet al te zwaar. 
Ideaal voor bij een lunch.

wit | fris & fruitig 
per glas per fles
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terug naar witte wijnen €  32,75
 

€ 32,75

€  34,75

€  34,75

€  42,50

€  6,75

€  6,75

•

€  7,00

•

pinot grigio 

chardonnay
pinot noir

verdecca

chardonnay

chardonnay

Paladin | Alto Adige                         
Sappige krachtige Italiaanse wijn met aroma’s van bloemen 
en peer.

Haute Cabrière | Franschhoek
Unieke Zuid Afrikaanse wijn gemaakt van witte en blauwe druiven. 
Ontdekt tijdens onze wijnreis door Zuid Afrika.

Salento Bianco Menhir | Puglia 
Deze zuid-Italiaanse witte wijn heeft veel typische Italiaanse tonen 
zoals basilicum. Wijn met veel smaak en licht gecompliceerd.

Domaine de Gourgazaud minervois| Pays doc
Deze chardonnay heeft het meeste weg van een chablis stijl wijn. 
Vaak waar een hout gelagerde chardonnay direct als heftig wordt 
ervaren komt hier het hout zachter na voren.

Gesellman | Burgenland 
Deze Oostenrijkse witte wijn brengt vanalles met zich mee. Van 
vanille boterachtige smaak tot wit fruit. 

wit | bescheiden & elegant 
per glas per fles
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terug naar witte wijnen €  30,50

€  30,75

€  32,50

€  49,00

€ 64,75

€  6,00

€  6,00

€  6,50

•

•

chardonnay

arneis 

chardonnay 
viognier

chardonnay

chardonnay

Wente morning fog | Livermore Valley | USA 
Californische stijl goud-gele Chardonnay. Wijngaarden gelegen 
ten oosten van de Francisco Bay. Vol en romig.

Vité colte Roero| Piemonte
Mooie, volle Noord-Italiaanse wijn. Vol van smaak en een ronde 
afdronk. 

Nr. 22 the finest grapes | Pays Doc 
Sappige, hout gelagerde Franse wijn met tonen van toast, 
honing, citrus en tropisch fruit. Een prijs / kwaliteit topper!

Wente Riva Ranch | Livermore Valley USA 
Deze Chardonnay is geheel gelagerd op Amerikaans eiken. Er 
wordt 3% Gewurtztraminer toegevoegd om in de neus nog net 
iets interessanter te worden. Deze wijn doet niet onder voor 
menig Meursault.

Château Bon Baron | Côtes de Sambre et Meuse 
2 jaar lang gerijpte chardonnay uit de buurt van Dinant in de  
Belgische Ardennen. De smaak is te vergelijken met menig
bekende hout gelagerde Chardonnays uit de Bourgogne.

wit | vol van smaak 
per glas per fles
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terug naar witte wijnen € 22,75

€  22,75

 
€  29,75

€ 32,75

€  4,00

€  4,00

•

€  6,00

bacchus

 

tempranillo

spätburgunder

sangiovese

QBA Weingut Petershof | Rheinhessen  
Milde Duitse zoete witte wijn. In de smaak wordt het zacht zoete 
van meloen gecombineerd met frisse zuurtjes van rijpe ananas.

Camina | La Mancha
Mooie Spaanse rosé. De geur doet denken aan aardbei en 
framboos. In de smaak verfrissend, romig en perfect
in balans door een licht zuurtje.

Weissherbst Weingut Petershof | Rheinhessen
Zeer fruitige Duitse rosé met een volle, rijpe, zachte smaak en een 
klein zoetje in de afdronk. 

Roberto Lucarelli | Marche
Deze Italiaanse Rose is echt iets om te proberen op het terras in de 
zon. Zacht droog en een geur boeket aan zacht rood fruit.

wit | zoet 

rosé

per glas per fles
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terug naar rode wijnen € 22,75

€  27,50

€ 34,75

 

€  37,50

€  4,00

€  5,50

€  7,00

•

tempranillo
syrah    

pinot noir

barbera 

grenache
syrah

Camina | La Mancha
Lekkere fruitige Spaanse rode wijn met een zachte, zuivere,
rijpe smaak van kersen en bessen.

Mount Riley | Marlborough
Deze Nieuw-Zeelandse wijn serveren wij op 2 verschillende 
tempraturen: gekoeld en ongekoeld. Het verschil zit hem vooral in 
fruitigheid van de wijn. Wat bij de gekoelde variant erg naar voren 
komt. Waarbij de niet gekoelde variant zachter en minder fruitig 
overkomt. Geef uw voorkeur aan ons door.

Barbera d’Asti San Nicolao | Piemonte 
Zachte, soepel fruitige rode Noord Italiaanse wijn.
Niets onprettigs aan deze wijn. 

Clos Saint Jean | Côtes du Rhône
Een Zuid-Rhône topper waarvan wij de laatste jaargang (2012) in 
huis hebben gehaald. Dit huis is gelegen op de grens van 
chateau-neuf-du-pape. Tonen van zwart fruit en de geur  van 
zwart rijp fruit.

rood | zacht & fruitig 
per glas per fles
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terug naar rode wijnen € 26,75

€  31,75

€  31,75

€  34,75

€  34,75

€  5,50

€  6,50

€  6,50

€  7,00

€  7,00

merlot 

negroamaro

primitivo

nero d’avola

malbec

Calitera | Colchagua Valley  
Deze Chileense Merlot is gemaakt om lekker van te genieten. 
Met tonen van kers, pruim en een vleugje munt.

N-Zero Menhir | Puglia
Heerlijk houtgelagerde, rijpe zuid-Italiaanse rode wijn. 
De druiven zijn afkomstig van oude wijnstokken.

Zolla | di Manduri 
Robijn rode zuid Italiaanse wijn, licht kruidig met een ronde 
afdronk.

Sherazade donna Fugata | Sicilië  
Donkerpaarse Italiaanse wijn met lichte boerse tonen met rood 
fruit. 

Dante Robino | Mendoza
Dieprode Argentijnse wijn, licht fruitig. Perfect bij niet al
te zware vleesgerechten.

rood | bescheiden & elegant 
per glas per fles
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terug naar rode wijnen € 29,75

€  36,75

€  39,75

€  49,00

€  64,75

€  7,00

•

•

•

•

merlot
cabernet franc

sangiovese

spätburgunder

sangiovese
cabernet sauvignon

pinot noir

Château Baracan | Bordeaux
Zachte klassiek gemaakte rode wijn uit de Bordeaux. 
Fruitige tonen en een zachte elegante afdronk.

Vino Nobile Montepulciano | Toscane | Italië | 2011
Deze Italiaanse wijn ondergaat 24 maanden hout lagering op 
Frans eiken in vaten van 300 liter. Gelegen in het zuidoosten  van 
Toscane. 

SP Thomas Hensel | Rheinland Pfalz
Deze Duitse Spätburgunder is er een met bijzonder kwaliteiten. 
Deze wijn heeft lichte salmiak tonen maar blijft toch fris. Het is 
een gecompliceerde wijn die zich kan meten met menig grote 
Bourgogne.

Le Volte dell’Ornellaia | Toscane
Een wijn gemaakt in nieuwe Toscaanse stijl. Deze wijn heeft pit! 
Deze ‘Le Volte’ wordt gekenmerkt door rood fruit en houttonen.

Château Bon Baron | Cotes de Sambre et Meuse
Deze Belgische Pinot noir heeft een houtlagering van 2 jaar 
ondergaan. Deze wijn brengt erg veel geur en smaak met zich 
mee. 

rood | bescheiden & elegant 
per glas per fles

<< terug naar vorige pagina
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terug naar rode wijnen € 30,50

€  29,75

€  30,50

€    32,75

€  37,50

€  45,75

€  49,00

€  6,00

€  5,75

€  6,00

€  7,00

€  7,50

•

•

cabernet sauvignon 

carménère

zinfandell

primitivo negromaro

syrah

garnatxa samsó

cabernet sauvignon

Wente southern hills | Livemore Valley
Deze carbenet sauvignon is in Californië met zon overgoten.
Door deze zon is hij vol van fruit, full-body met rijpe tannines.

Anakena | Rappel Valley
Karaktiristieke Chileense wijn met veel structuur en body.
Zon doorstoofd fruit en een hint van chocolade

Wente | Livermore Valley USA
De Zinfandell is een typisch Amerikaanse ontdekking. Het is 
een wijn voor de liefhebber. Hoog in alcoholpercentage, rauwe  
smaak met een kruidige ondertoon.

Appassimento Progretto | Puglia
Overdaad aan rijp, rood fruit zoals cassis, bramen, bessen 
en kersen. De smaak is complex en warm met een lange, 
krachtige afdronk waar ook tonen van mokka, chocolade en 
caramel zijn te bespeuren. - De wijnmaker noemt deze wijn “een 
Amarone uit Zuid-Italië”.

Paladin|Veneto 
Deze Italiaanse wijn krijgt een schilweking van 15 dagen. 
Samen met de overrijpe tannine maakt dit een heerlijk zacht 
zglas wijn. 

Noster Crianza | Priorat 
Volle, ronde donkere Spaanse wijn met een kruidige afdronk 
en rijpe tannines. 

Wente Charles Wetmore | Livermore Valley USA
Grote broer uit de Wente stal. Erg krachtige wijn met veel 
nuances. Denk aan fruit, vanille en eucalyptus. 

rood | vol & kruidig
per glas per fles

vervolg vol & kruidig >>



€  36,75

€  39,75

€  42,50

€ 59,75

€ 64,75

€  74,75

€  69,75

€  99,95

€  47,75

€  64,75

€  79,75

shiraz

gaglioppo | maglioco | greco nero

tempranillo

cabernet franc | merlot

cabernet | merlot

nebiolo

tempranillo

rondinella | corvina | corvinone

sauvignon blanc

chardonnay

verdejo 

Las Niñas Reserva | Colchagua Valley | Chili 

Odoaria terra Damia | Calabrie | Italië 

Lan reserva | Rioja | Spanje 

Château Chantalouette  | Pommerol |  Frankrijk

Château d’escurac  | Médoc | Frankrijk

Sori Boschetti Barolo  | Piemonte | Italië 

Lan Grand reserva | Rioja | Spanje

Azienda Agricola Brigaldara Amarone Case Vecie | Italië

Reyneke | Stellenbosch | Zuid-Afrika

Gesellmann Ried Steinriegel | Burgenland | Oostenrijk

Ossian | Rueda | Spanje

Kijk in onze kelder
 per fles

terug naar beginpagina

terug naar rode wijnen

<< vorige pagina

! Vraag onze sommelier naar onze actuele kelderlijst !
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terug naar rode wijnen

terug naar witte wijnen

Monte Faustino | Amarone della Valpolicella | Italië 

Château Chantaloutte | Pommerol | Frankrijk

nieuwe ontdekkingen

€ 39,50 

€ 39,50 

 

 per fles
1910 kleine toppers | prettig formaat (0,375 ml)

Bij 1910 werken we graag met dagverse- en  seizoensproducten. Hier schenken we graag 
een bijpassend glas bij. Onze keukenbrigade verrast u graag met thematische ingrediënten. 

Onze sommelier laat u graag nieuwe wijnen proeven die wij hebben ontdekt en die 
aansluiten bij de producten uit onze keuken. 



per glas 

€  5,75

€  6,50

€  7,00

€  7,50

malvasia

sauvignon- blanc
sémillion

grenache

pedro ximénez

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco | Piemonte 
Rode, iets zoete, mousserende wijn afkomstig uit
Noord-Italië met veel rijp, rood fruit als framboos en kers.

N. 81 The Finest Grapes | Loupiac
Zeer verfijnde dessertwijn gemaakt van laat geoogste druiven,  
 Sémillion mooi concentraat van exotisch fruit en verfijnde zuurtjes.

Etim Verema Tardana | Montsant
Een heerlijke, zoete rode wijn van laat geoogste grenache druiven.
Tien maanden houtgelagerd met smaken van gedroogde vijgen,
rozijnen, bittere chocolade en cacao.

El Candado |  PX Sherry | Jerez
Zeer mooie, oude, stroperige, donkere sherry met 
eigenschappen van rozijn, koffie, mokka en chocolade.

dessert wijnenterug naar beginpagina



€  5,50

€  6,50

€  7,50

€  4,00

€  7,00

€  7,50

Marzadro Chardonnay

Marzadro Gewurtztraminer

Mazadro Amarone

 

Eirados tawny

L.B.V. 

Colheita (diverse jaren)

grappa  

port

per glas 

terug naar beginpagina



€  7,00

€  6,00

€  6,50

€  6,00

€  6,50

higlands

Macallan Amber
Heeft gerijpt op Bourbon en sherry eiken vaten, geur van rozen en kaneel. 
Smaken van pure chocolade en een hint van rozijnen en sinasappel. 

Glenmorangie the original 
Single malt 10 years old. Gerijpt op bourbon vaten. Geuren van kruisbessen, perziken 
en een klein beetje vanille. Smaken: fruitig, vanille en karamel.

Oban 14 years 
Single malt 14 years old. Vol en rijp van smaak met geuren van sinasappel, citroen en zeezout.

islay (de eilanden)

Ardberg 10 years old 
Single malt cask. Gedroogd op cask rum vaten met smaken van gerookt hout appel en boter.

Talisker 10 years old 
Een krachtige whisky met veel fruit, hinten van zout & peper, honing en siroop. 

Staat uw favoriete whisky er niet bij? 

Onze overburen (Proeflokaal De Gaper) hebben meer dan 200 verschillende soorten

 in het assortiment. We halen hem graag voor u!

whisky
per glas 
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