


CULINAIR GENIETEN BEGINT BIJ BUITENLUST

Met veel zorg selecteren wij in samenwerking met de wijn therapeut 
de wijnen, hierbij houden wij rekening met de seizoenen, maar 
bovenal met de gerechten van onze menukaart. Naast onze 
kaartwijnen serveren wij tal van andere wijnen. Wij adviseren u 
graag welke wijn er het beste combineert met uw gerecht. 

Wijnarrangement
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VIERGANGEN WIJNARRANGEMENT  | 25

VIJFGANGEN WIJNARRANGEMENT  | 30

Onze arrangement wijnen worden met regelmaat gewisseld, vraag 
onze medewerkers naar de selectie van het moment.

Arrangement wijn  glas  5,25    fles  30

* Heeft u een allergie? Informeer naar onze mogelijkheden.

Gaat u met ons de uitdaging aan en mogen wij
u meenemen op een culinaire wijn reis?





Mousserende Wijn
Italië Pizzolato - Millesimo Spumante, Veneto 
 Druivensoort: Glera
 Frisse spumante met aroma’s van citrus, appel en peer.  

 Aangename smaak van wederom appel, frisse zuren  

 en fijne mousse.  

 glas  5,5    fles  31,5

rose Wijn
Frankrijk Marcel Martin, Languedoc 
 Druivensoort: Syrah
 Smaakvolle rosé met een mooie, diepe rosékleur. Heerlijk  

 verfrissend met veel klein rood fruit, zoals aardbeien,  

 kersen en frambozen. Ook een lichte kruidigheid.  

 Opwekkend en volfruitig van smaak. 

 glas  3,85    fles  22,5

Elk glas moet een feestje zijn

* Heeft u een allergie? Informeer naar onze mogelijkheden.



WITTE WIJN
Frankrijk Marcel Martin, Languedoc 
 Druivensoort: Chardonnay
 Een soepel drinkbare Chardonnay, zonder hout  

 opvoeding, met wat exotisch fruit, citrus, amandelen en  

 een klein botertje. Zacht van structuur, maar met een fijne  

 frisse ondertoon.  

 glas  3,85    fles  22,5

Frankrijk Marcel Martin, Languedoc
 Druivensoort: Sauvignon Blanc
 Zachte Sauvignon Blanc. Met een lichtgele kleur met  

 frisse groene tinten. Vooral tropisch fruit, maar ook subtiel  

 wat groene typische Sauvignon aroma’s zoals appel en  

 kruisbessen. Levendig, droog en fruitig. 

 glas  3,85    fles  22,5

Duitsland Weingut Gies-Düppel, Pfalz
 Druivensoort: Sauvignon Blanc
 Sauvignon Blanc uit Duitsland, dat is bijzonder. Stuift het  

 glas uit, qua neus lijkt het op Nieuw Zeeland, qua smaak  

 meer op Europa, zoals Loire. Aromatisch en expressief,  

 fruitig, fris en mooi droog. 

 fles  35



WITTE WIJN
Frankrijk Domaine de Vedilhan, Languedoc-Roussillon
 Druivensoort: Viognier 
 De Viognier druiven voor deze wijn worden wat later  

 geoogst hetgeen de wijn meer concentratie en kleur  

 geeft. In de smaak veel tropisch fruit, groene kruiden en  

 wat hout. Een mooie volle wijn met een verfrissende  

 afdronk.  

 fles  32,5

Frankrijk Jeff Carell - Morillon, Languedoc-Roussillon 
 Druivensoort: Chardonnay
 Een vette, volle wijn, met heel veel smaak. Rijp, rijk, geel  

 fruit en een mooi ‘botertje’, dat komt allemaal omdat de  

 druiven heel laat worden geoogst en ‘hier en daar’ al  

 botrytis hebben.

 fles  30

Proeven en genieten van frisse 
droge witte wijnen

* Heeft u een allergie? Informeer naar onze mogelijkheden.



RODE Wijn
Frankrijk Marcel Martin, Languedoc
 Druivensoort: Merlot
 Een intens helderrode Merlot in het glas. Veel rijp fruit in  

 de geur: bessen, kersen en wat bramen. De wijn drinkt  

 soepel, is mediumvol en heeft een fijne afdronk. 

 glas  3,85    fles  22,5

Argentinië Kaiken Estate Malbec, Mendoza
 Druivensoort: Malbec
 Een diepe, paars-rode wijn met in de neus tonen van rijp,  

 rood fruit, tabak en Butter scotch. De smaak is intens, met  

 krachtige maar rijpe tannines en tegelijkertijd sappig  

 en evenwichtig. 

 fles  32



RODE Wijn
Spanje Bodegas Covila II, Rioja
 Druivensoort: Tempranillo
 Diep donkerrode Rioja reserva. Met een warm karakter.  

 In de geur zeer rijpe fruitaroma’s van bramen en kersen,  

 koekkruiden, toast en leer. Vol, rond, stevig en met rijpe  

 tannines. De afdronk is lang en indrukwekkend. Een  

 sensationele Spanjaard. 

 fles  34,5

Italië Cantina Sampietrana - Delle Monache Salice  
 Salentino Riserva, Puglia
 Druivensoort: Negroamaro
 12 maanden gerijpt in Frans eiken, robijnrood met  

 violette tonen, intense neus van rijpe rode bessen met  

 een vleugje vanille en geroosterde tonen. Vol, rijk en  

 droog, warm, met een fluweelachtige afdronk.  

 fles  33,5

Beleven en de smaak van rode 
wijnen waarderen...

* Heeft u een allergie? Informeer naar onze mogelijkheden.





dessertWIJN
Frankrijk Château Les Hauts de Caillevel - 
 Les Brumes, Monbazillac 
 Druivensoorten: Sémillon 70%, Chenin en Muscadelle
 Prachtige fruitige Monbazillac met aroma’s van honing,  

 citrus, abrikoos en ananas. Een zeer goede balans van  

 zoet en zuur. Rijk, maar toch verteerbaar. 

 glas  5,5

Spanje Pemartin PX, Andalusië 
 Druivensoort: Pedro Ximénez
 Bruin met zweem van zwart. Dadels, vijgen, rozijnen,  

 oxidatieve tonen en een chocoladeachtige geur, in de  

 mond zeer zacht, rond en zoet met weer veel gedroogd  

 fruit en voldoende frisheid. Lange afdronk. 

 glas  5,5

Heerlijk lang aan tafel nagenieten...

* Heeft u een allergie? Informeer naar onze mogelijkheden.




