
Wijnkaart



 

Bubbels
Cava Arte Latino Brut
Spanje - Penedès
Mooie Cava met een toasty neus en hints van groene appel en citrus. Levendige en volle smaak.

Champagne de Castellane Commodore Brut
Frankrijk - Champagne
Intense, �jne mousse met tonen van citrus, bloemen en witte vruchten. Fris en elegant.

€ 8,50

€ 12,50

€ 30,00

€ 70,00

Per glas                 Per �es                 

Witte Wijn

Resplandy Sauvignon Blanc
Frankrijk - Languedoc
Typische Sauvignon aroma´s. Fruitige en frisse smaak met zachte zuren van wit fruit en smaken 
van groene appel en kruisbessen.

St. Martin Reserve Chardonnay
Frankrijk - Languedoc
Een zachte ronde smaak met tonen van perzik en hazelnoten.  

Turckheim Elzas Pinot Blanc
Frankrijk - Elzas
Een soepele, opwekkende wijn waarbij citrusvruchten, wit fruit en kruiden op beheerste wijze worden 
gecombineerd.

Domaine Fiou Sancerre Blanc
Frankrijk - Bourgogne
Krachtig bouquet van steenfruit met rokerige aroma's van kruiden. Delicate, gebalanceerde wijn.
 

Domaine Fiou Pouilly Fumé 
Frankrijk - Bourgogne
Bijzondere wijn met kracht en �nesse, waar bloemige tonen de boventoon voeren. 

Domaine Vrignaud 1er Cru Fourchaume 
Frankrijk - Bourgogne
Een rijke, krachtige premier cru. De geur en smaak bieden citrus, mooi sap, fruit, rijkdom, kracht en lengte in de afdronk.

Domaine Vrignaud Chablis 
Frankrijk - Bourgogne 
Elementen van citrus, appel en geel steenfruit. Vriendelijk rond mondgevoel, rijk aan mineralen. 

Bodegas Naia K-Naia Verdejo & Sauvignon Blanc
Spanje - Rueda
Frisse, levendige en aromatische wijn met tonen van tropisch fruit, venkel en vers gemaaid gras met een lange afdronk.

Château des Eyssards Sauvignon Blanc Semillon
Frankrijk - Bergerac
Stuivende geur van citroen, limoen  en kruisbessen. Fris in de mond met tonen van citrus en  een aanhoudende afdronk. 

Maison Centaurée Viognier
Frankrijk - Languedoc
Droge verfrissende witte wijn met mooie zuren en geuren van witte perzik en abrikoos. 

Topf Grüner Veltliner
Oosenrijk - Kamptal
De specialiteit van Oostenrijk, een mooie ver�jnde en rijke wijn met aroma’s van groene appel, citrus 
en in de smaak een licht pepertje.

Turckheim Elzas Pinot Gris
Frankrijk - Elzas
Een levendige maar toch elegante wijn. Smaken van rode rijpe grapefruit, ananas, bloedsinasappel en mango fruitaroma’s

Turckheim Elzas Gewürtztraminer
Frankrijk - Elzas
Mooie volle en rijke wijn. Een heerlijke geur van rozenblaadjes.

Turckheim Elzas Riesling
Frankrijk - Elzas
Een subtile wijn met perzik, appel en licht meloenkarakter. Vol en compact met veel fruit en een niet droge afdronk.

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,50

€ 24,50

€ 24,50

€ 24,50

€ 41,50

€ 43,50

€ 53,50

€ 46,00

€ 27,50

€ 29,50

€ 28,00

€ 35,00

€ 32,50

€ 29,50

Per glas                 Per �es                 

Rosé 

Resplandy Syrah Rosé
Frankrijk - Languedoc
Uitzonderlijk frisse rosé met tonen van frambozen en een licht pepertje. Soepele afdronk en droog met lichte 
kruiden.

Château Miraval Côtes de Provence Rosé
Frankrijk - Provence
Château Miraval is sinds 2006 van Brad Pitt en Angelina Jolie. Miraval heeft aroma’s van vers fruit en voorjaarsbloe-
men. Elegante wijn met verfrissende zuren, veel mineralen en een delicate smaak.

Rode Wijn
St. Martin Reserve Merlot
Frankrijk - Languedoc
Soepele rode wijn met volle smaak en zachte fruittonen.

Don Jacobo Reserva
Spanje - Rioja
Intense volle robijnrode wijn. Elegante fruittonen en zacht in de mond. Rijp fruit, specerijen en zachte houttonen. 

Tenuta Degli Dei Chianti Classico 
Italië - Toscane
Zachte, kruidige wijn met ver�jnde tannines. De houtrijping komt terug in de neus, waar kersen, bessen en hout de boventoon voeren.

Château la Menotte Lalande de Pomerol
Frankrijk - Bordeaux
Krachtige wijn met veel karakter, mooie geuren van donker rijp fruit en kruiden. Met een lange afdronk.

Bolla Valpolicella Classico Ripasso
Italië - Veneto
Het kleine zusje van de Amarone met een heerlijke neus van kersen en vanille. Dankzij de opvoeding op 
eikenhouten vaten prettig getoast en kruidig aroma’s. Vol van smaak en soepel richting de lange afdronk.

Maison Centaurée Pinot Noir
Frankrijk - Languedoc
Aroma’s van frambozen en hints van pruimen. Smaken van rijp fruit, verfrissend. 

Maison Sichel Margaux
Frankrijk - Bordeaux - Margaux
Geuren van zwarte bessen, bramen en eiken. Elegante wijn met veel �nesse. Fruitige smaak, soepel en krachtig 
tegelijk. Lange afdronk van specerijen.  

Dessertwijn

Château des Eyssards Saussignac Flavie
Frankrijk - Bergerac
Een heerlijke houtgelagerde wijn. Edelzoete dessertwijn, verkrijgt zijn geur en smaak door de pourriture noble met 
een mooie volle smaak van honing en exotisch fruit. 

Calem Porto 10 Years old
Portugal - Douro
Zacht en elegant bouquet. Tonen van vanille en kruiden.

€ 5,50

€ 5,50

€ 8,50

€ 10,00

€ 42,50

€ 24,50

€ 24,50

€ 37,00

€ 44,50

€ 44,50

€ 29,50

€ 52,50

Per glas                 Per �es                 

Per glas                 Per �es                 

Per glas                 

€ 31,50

€ 39,50


