
WIT OPEN
CULEMBORG CAPE WHITE 4.25 19.-

West Kaap - Zuid-Afrika / Chenin Blanc, Hanepoot

Soepel |citrus| viooltjes | bittertje

GENTRY SAUVIGNON BLANC 4.50 20.-

Languedoc - Frankrijk / Sauvignon Blanc

Elegant | citrusfruit | passievrucht | modern

SANTA ALVARA  
CHARDONNAY RESERVA 4.75 21.

Central valley - Chili / Chardonnay

Vanille | rijp | volle smaak | meloen

MASI PINOT GRIGIO 5.50 23.-

Veneto - Italië / Pinot Grigio

Fris | perzik | mineralig | mooi zuurtje

TRES CIGÜEÑAS VERDEJO ORGANIC 5.- 22.-

Vino de la Tierra Castilla - Spanje / Verdejo

Elegant | peer | specerijen | biologisch

ROSE OPEN
CULEMBORG ROSÉ 4.25 19.-

West Kaap - Zuid-Afrika / Pinotage, Syrah / Shiraz

Fruitig | aardbei | rode bessen | fris

FRATELLI ZULIANI  
PINOT GRIGIO BLUSH 4.50 20.-

Veneto - Italië / Pinot Grigio

Blush | aardbeien | zalmroze | crispy

ROOD OPEN
CULEMBORG CAPE RED 4.25 19.-

West Kaap - Zuid-Afrika / Cabernet Sauvignon, Cinsault

Sappig | bramen | pruimen | soepel

SANTA ALVARA MERLOT RESERVA 4.75 21.-

Central valley - Chili / Merlot

Rijp | aardbeien | bessen | lichte houttoets

TRES CIGÜEÑAS TEMPRANILLO ORGANIC 5.- 22.-

Vino de la Tierra Castilla - Spanje / Tempranillo

Elegant | rood fruit | specerijen | biologisch

WATER

ACQUA PANNA 75 CL. 
5.-

S.PELLEGRINO 75 CL. 
5.-



MOUSSEREND
FRATELLI ZULIANI VINO  
BIANCO SPUMANTE 5.- 22.-

Veneto - Italië / Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc, Trebbiano, 
Verduzzo

Het maken van frisse vrolijke wijnen uit het mooie Italië, daar werken de 
gebroeders Zuliani al jaren aan. En met succes! Naast de mooie rode en 
witte wijnen is deze Spumante de nieuwste parel in de Fratelli reeks.  
Een absolute aanrader!

NICOLAS FEUILLATTE BRUT RÉSERVE  75.-

Champagne - Frankrijk / Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir

Champagne Nicolas Feuillatte biedt veel waar voor zijn geld, een heerlijke 
frisse, feestelijke Champagne om van te genieten op elk mooi moment

BODEGA NORTON COSECHA  
ESPECIAL EXTRA BRUT  37.50

Mendoza - Argentinië / Chardonnay

Bodega Norton is een van de grootste producenten van mousserende 
wijn in Argentinië, in de thuismarkt en de rest van Zuid-Amerika zijn ze 
er dol op. En wij in Nederland ook. Gemaakt van 100% Chardonnay, met 
een elegante bubbel en heerlijk zachtgeel fruit in de smaak. Perfect als 
aperitief, bij feestelijkheden of gewoon omdat je er zin in hebt.

 
WITTE WIJN
ESTERHÁZY GRÜNER VELTLINER CLASSIC  28.-

Burgenland - Oostenrijk / Grüner Veltliner

Deze Grüner Veltliner van Esterhazy heeft een zeer onderscheidende 
smaak van witte pepers en groene appels. Verkwikkend fris en toch een 
bite door de pepers en frisse appels.

MAISON DIDIER JOUBERT VERMENTINO  26.50

Languedoc - Frankrijk / Vermentino

Deze elegante Vermentino is de nieuwste aanwinst in de lijn van 
schitterende wijnen van Maison Didier Joubert. De eenvoud maakt deze 
wijn geliefd bij velen, de rijkdom aan geur en smaak geeft ‘m ook nog eens 
het bewijs van klasse en kwaliteit. Lekker als aperitief, maar ook niet te 
versmaden bij schaal- en schelpdieren en pasta’s.

PAUL JABOULET AÎNÉ VIOGNIER  27.-

Vin de France - Frankrijk / Viognier

Deze wijn barst van het fruit. Het uitbundige bouquet presenteert aroma’s 
van mango en ananas met veel exotische accenten. De smaak is zwoel en 
toch fris.

JACKSON ESTATE SHELTER BAY  
SAUVIGNON BLANC  37.50

Marlborough - Nieuw-Zeeland / Sauvignon Blanc

De wijngaarden van Shelter Bay liggen in Marlborough’s iconische Wairau 
Valley in het noorden van het Zuider eiland. De druiven worden beschermd 
tegen de oceaanwind en kunnen zodoende ultiem rijpen met een rijke 
sauvignon blanc tot gevolg.

BODEGA NORTON CHARDONNAY RESERVA  37.50

Mendoza - Argentinië / Chardonnay

Bodega Norton is als Argentijns wijnhuis natuurlijk vooral bekend voor zijn 
rode wijnen als de Malbec, maar zij maken ook geweldige witte wijnen! Hun 
top witte wijn is deze Chardonnay Reserva, waar deze 5 jaar geleden nog 
gedomineerd werd door hout, is hij nu schitterend in balans. Door de hoge 
ligging van de wijngaarden is Norton in staat om een heerlijke frisheid in 
deze wijn te krijgen. Heerlijk bij zalm, salades, Risotto met vis of gewoon als 
aperitief.

 

ROSE WIJN
LA PROMENADE  32.50 

MAGNUM   67.50 

DUBBEL MAGNUM    135.-

Provence - A.C. Côtes de Provence - Frankrijk / Cinsault,  
Grenache, Syrah - Shiraz

Heerlijke Provence rosé, brengt je meteen in zomerse sferen.  
Mooi bleekroze van kleur. In de expressieve geur komen intense aroma’s 
van rode bessen en witte bloesem naar voren. Frisse elegante smaak met 
tonen van citrus en rode bessen en heeft een ronde en volle afdronk.

ZOETE WIJN
CULEMBORG MOSCATO 4.25 19.-

West Kaap - Zuid-Afrika / Muscat

Voor de liefhebbers van zoete wijn, maar wel met voldoende frisheid is 
dit een ideale wijn! Deze Moscato heeft een verrukkelijke zoete en frisse 
smaak met een aangename aanhoudende afdronk.

 

RODE WIJN
MAISON DIDIER JOUBERT PINOT NOIR  26.50

Languedoc - Frankrijk / Pinot Noir

Didier Joubert laat zien dat in de Languedoc ook ‘nieuwe wereld stijl’ kan 
maken met een Franse Deze Pinot Noir is zacht met sappig rood fruit, 
redelijk vol van smaak maar met voldoende frisheid. Een wijn die veel 
liefhebbers zal krijgen.

PAUL JABOULET AÎNÉ SYRAH  27.-

Vin de France - Frankrijk / Syrah - Shiraz

De Syrah van Paul Jaboulet. Wijnmaakster Caroline Frey heeft deze wijn 
van de beste syrah gemaakt. Niet uit de Rhone, maar net daarbuiten. 
Hierdoor is deze wijn erg aangenaam geprijsd. Heerlijk, vol fruit en toch 
met voldoende stevigheid.

LAPOSTOLLE D’ALAMEL  
CABERNET SAUVIGNON  28.-

Central valley - Chili / Cabernet Sauvignon

Wijn maken kan je aan Lapostolle wel overlaten. Naast de geweldige Cuvee 
Alexandre en Grand Selection besteden ze veel aandacht en passie aan 
de D’Alamel serie. Deze heerlijke sappige en typisch Chileense Cabernet 
Sauvignon laat zien dat ze ware wijnkunstenaars te zijn.

BERONIA CRIANZA  32.50

Rioja - Spanje / Garnacha, Tempranillo

Bodegas Beronia is de rising star van Rioja, zij krijgen verreweg de meeste 
onderscheidingen voor hun wijnen. De traditionele stijl Rioja in een nieuw 
jasje spreekt veel wijnliefhebbers aan. Deze Crianza is gewoon een heerlijk 
glas Rioja, zuiver, vol fruit en zacht door de 12 maanden hout opvoeding.

TORMARESCA NÈPRICA PRIMITIVO  29.50

Puglia - Italië / Primitivo

Tormaresca is het Pugliaanse estate van Antinori, uit de hak van de laars 
dus. Sinds de jaren 90 produceert Antinori hier fraaie wijnen.  
De Primitivo is een zeer populaire druif geworden de afgelopen jaren en 
Tormaresca produceert inmiddels verschillende Primitivo wijnen waarvan 
1 al in de top100 van Wine Spectator terecht is gekomen. Deze NePriCa 
Primitivo is een heerlijke fruitige wijn, perfect als aperitief of bij stevige 
gerechten.

***SPECIAL***
CHATEAU STE. MICHELLE 
CHARDONNAY 42.50

Washington State - Verenigde Staten / Chardonnay

Chateau St Michelle is dé producent van het andere 
grote wijngebied in Amerika: Washington State. Alle 
aandacht gaat uit naar California en Napa, maar ook 
hier worden zeer goede wijnen geproduceerd in 
een bijna perfect klimaat. Zo ook deze Chardonnay, 
een goed voorbeeld van een rijke en toch elegante 
top Chardonnay. Zeker een keer proberen als je van 
houtgelagerde Chardonnay houdt.


