huiswijn
Frankrijk

Bordière Nord Blanc - Marsanne, Viognier



glas

3,75

fles

20

Bordière Nord Rouge - Syrah, Grenache Noir


glas

3,75

fles

20

fles

20

fles

20

Il Rifugio delle Venezie Blush - Pinot Grigio

Italië


glas

Duitsland

Loyal Blue Bereich Bingen - Blend (zoet)



glas

Frankrijk

3,75

3,75

Couperin Rosé d’Anjou - Grolleau-Gamay (zoet)



glas

4,25

fles

21,5

open wijn
Italië

Arbos - Nero d’Avola, Merlot (biologisch)



glas

4,75

fles

24

glas

4,75

fles

24

Arbos - Pinot Grigio (biologisch)


Naast onze huiswijn en open wijn staat ons team graag voor u klaar
om een passend wijn en spijs advies te geven. Laat u verrassen door
onze smaakvolle samengestelde wijnkaart!
* Heeft u een allergie? Informeer naar onze mogelijkheden.

Mousserende Wijn
Italië

Follador Prosecco Frizzante, Veneto
Druivenras: Glera
Een mild droge zacht mousserende wijn met ingetogen
aroma’s van appel, peer en citroen. Een lichte
verfrissende dorstlesser, aperitief en feestwijn.


Italië

piccolo

8,5

fles

25

Follador Prosecco Vita Rosa Frizzante, Veneto
Druivenrassen: Prosecco en Pinot Noir
Een plezierige fris fruitige rosé wijn. Een smaakvol
aperitief en goed te combineren met salade, pasta en
fruit dessert.


Spanje

fles

25

MVSA Cava Brut Reserva, Penedes
Druivenrassen: Macabeo, Xarel-lo, Parellada
Een elegante cava met veel finesse en een zachte fijne
mousse. Aroma’s van venkel en lentebloesem, naast
kenmerkende amandel en toast tonen. Een flesrijping van
20 maanden. Een fijne bubbel voor een bijzondere
beleving.



fles

Bruisend uw geniet moment beginnen
met een bubbel...

* Heeft u een allergie? Informeer naar onze mogelijkheden.

29

WITTE WIJN
Nieuw- Zeeland

One Tree Sauvignon Blanc, Marlborough 2016
Druivenras: Sauvignon blanc
Een wijn die stuivend is in het glas. Gevuld met
aromatische geuren van passievrucht en limoen. Een
frisse wijn met tonen van appel, citrus en perzik
aangevuld met een hint van basilicum. Prima begeleider
bij lichte gerechten zoals een maaltijdsalade met
geitenkaas.



fles

24

Verenigde Staten Beringer Chardonnay, California 2016
Druivenras: Chardonnay
Een chardonnay met een volle ronde smaak. Een
combinatie van peer, appel en een hint van citrus. Romig
door een vleugje vanille afkomstig van houtrijping op het
eiken vat. Vormt een goed huwelijk met lichte vis of
vleesgerechten.



fles

28

WITTE WIJN
Oostenrijk

Allram Grüner Veltliner, Kamptal 2016
Druivenras: Grüner Veltliner
Een heerlijke frisse wijn met tonen van citrus, lichte
kruidigheid en natuurlijk het “pepertje” wat kenmerkend
is voor dit druivenras. Een mooie droge wijn die een
prima begeleider is bij gerechten die wat meer “pit”
bevatten zoals lamsvlees.


Italië

fles

24

Feudo Principi di Butera Grillo, Sicilia 2016
Druivenras: Grillo
Een wijn die de smaak sensatie doet beleven even in Italië
te zijn. Een frisse, elegante wijn met een rijke mineraliteit.
Lichte tonen van amandel en citrus zijn te ontdekken in
deze wijn. Combineert uitstekend met visgerechten of een
risotto.



fles

Proeven en genieten van frisse
droge witte wijnen

* Heeft u een allergie? Informeer naar onze mogelijkheden.

25

RODE Wijn
Chili

Castillo de Molina Pinot Noir Reserva,
Valle De Curicó 2015
Druivenras: Pinot Noir
Een mooie wijn met aardse tonen, aardbeien en confiture
zijn terug te vinden in deze wijn die enige houtrijping
ondergaan heeft waardoor deze tevens een vleugje
vanille meegekregen heeft. Komt goed tot zijn recht bij
lichte vleesgerechten en harde kaas.



fles

24

Verenigde Staten Beringer Zinfandel, California 2016
Druivenras: Zinfandel
Een lichtrode intense wijn met de volle geur van bramen.
Kruidig door een lichte hint van nootmuskaat en zwarte
peper. Goed te combineren met stoere vleesgerechten
zoals steak en ribs.



fles

28

RODE Wijn
Argentinië

Luigi Bosca Old Vines Malbec, Mendoza 2015
Druivenras: Malbec
Een stevige wijn afkomstig van 30 jaar oude wijnstokken.
Door acht maanden houtrijping zijn de tannines krachtig
aanwezig, met een volle smaak van rood fruit en vanille.
Goede begeleider van stevige vleesgerechten zoals wild
en stoofgerechten.


Spanje

fles

25

Coto Vintage Rioja Gran Reserva, Rioja 2011
Druivenras: Tempranillo
Een volle krachtige wijn die zijn zachte rijpheid te danken
heeft aan twee jaar houtrijping op eiken vat en
vervolgens drie jaar op fles. Een smaakvolle wijn met
tonen van vanille en specerijen. Een absolute topper
passend bij smaakvolle gerechten zoals rood vlees, wild
en paté.



fles

Beleven en de smaak van rode
wijnen waarderen...

* Heeft u een allergie? Informeer naar onze mogelijkheden.

35

dessertWIJN
Voor bij de kaasplank of een zoet dessert. Deze dessertwijnen worden
per glas geschonken.
Frankrijk

D. Mas Amiel Muscat De Rivesaltes, Languedoc/
Roussillon 2014
Druivenras: Muscat
Een witte zeer geurige dessertwijn door het aroma van
de muscat druif. Door de frisse zuren in deze wijn is een
mooi evenwicht ontstaan met het natuurlijke zoet. Vormt
een mooi geheel bij desserts met wit en geel fruit.


Frankrijk

glas

5,5

M. Chapoutier Banyuls, Languedoc/Roussillon 2014
Druivenras: Grenache Noir
Deze rode vin doux naturel is zacht van smaak met
geurige tonen van zwart fruit, gestoofd fruit en cacao.
Heerlijk bij desserts met rood fruit, chocolade en
blauwschimmel kazen.


Spanje

glas

5,5

Valdespino Pedro Ximenez, Jerez
Druivenras: Pedro Ximenez
Pruimen, dadels, vijgen en chocolade tonen zijn
kenmerkend voor deze zachte zoete dessertwijn met
mahonie kleur. Past goed bij chocolade desserts en
harde, pittige kazen.



glas

5,5

dessertWIJN
Portugal

Dow’s 10 Years Old Tawny Port, Douro
Druivenrassen: Blend
Een amber, goudkleurige port met veel karakter door de
lange houtrijping. Begint meteen zachte smaak van rood
fruit die eindigt in een afdronk van noten. Om lang van te
genieten bij de kaas.


Portugal

glas

5,5

Dow’s Nirvana Reserve Port, Douro
Druivenrassen: Blend
Een ruby-stijl port met aroma’s van rozen en viooltjes. De
port heeft heerlijk zachte tannines, rijp en intens fruit met
wat bramen. Deze port is speciaal gemaakt om te drinken
bij pure chocola.



glas

Heerlijk lang aan tafel nagenieten...

* Heeft u een allergie? Informeer naar onze mogelijkheden.

5,5

