
 

 

Witte wijnen 
 

           Per glas Per fles 
 
 

 
Château Billot, Sauvignon blanc/Semillon Bergerac, Frankrijk   € 3.85  € 19.75 
Superfrisse blend van Sauvignon en Semillon, Zuiver, sappig en 

 strak., sierlijke zuren en licht filmend mondgevoel dankzij de Semillon.  

 
Panul, Chardonnay, Central Valley, Chili      € 3.85  € 19.75 
Volle, fris fruitige chardonnay met lichte toastnuances in de geur en een 
ronde, friszure smaakstructuur. De afdronk in sappig en aromatisch.  

 
Terre del Noce, Pinot Grigio, Trentino, Italië      € 3.85  € 19.75 
Vriendelijke Pinot Grigio, zacht fruitig, perzik, peer en wat frisse citrus,  

rond mondgevoel en licht amandelbittertje. 

 
The Grape Whisperer, Sauvignon blanc, Marlborough, Nieuw - Zeeland     € 25.00 
R7  Frisse sauvignon met citrus- en buxustonen in het aroma, de smaak  
zet fris en zacht in.  

 
Diwald, Gruner Veltliner, Wagram, Oostenrijk       € 25.00 
L6  Fris, lichtvoetige wijn met subtiele kruiden, groene appel, beetje 

 bloesem en lekker pittige afdronk. 

 
Castelo de Medina Seleccionada, Verdejo, Rueda, Spanje      € 26.50 
L1  Droge witte wijn met een fris aroma van rijp fruit en lichte toastgeuren, de smaak 
is droog, evenwichtig, sappig en fris. 

 
Di Lenardo Fathers Eye, Chardonnay, Friuli, Italië       € 27.50 
L7  Volle, aromatische chardonnay met karameltonen, boter en overrijp wit fruit in de geur.  
De smaak is zacht en rond, met een geurige afdronk van fruittonen en eikenhout. 

 
Menetou Salon, Pierre Clément,  Loire, Frankrijk       € 31,50 
R4 Typisch stuivend aroma van de sauvignondruif zoals buxus en wit fruit. 
De smaak is vol en frisdroog, met een plezierige, aanhoudende afdronk. 

 
Aaldering, Pinotage Blanc, Stellenbosch, Zuid – Afrika      € 34.50 
L5 Fris, lichtvoetige wijn met subtiele kruiden, groene appel, beetje 

 bloesem en lekker pittige afdronk. 

 
Zahringer, Weissburgunder, Baden, Duitsland       € 36.50 
R1 Fantastische wijn uit Baden. Gemaakt van Pinot Blanc en opgevoed  

als een top Bourgogne, dus op klassieke houten barrique. 

 
Domaine Christian Moreau Chablis 1er Cru, Chardonnay Bourgogne, Frankrijk   € 47.50 
R5 Top-Chablis van Biologische makelij. Open en spatzuivere stijl. 

Klein botertje, mineraal, vleug perzik, citrus.  

 

 



 

 

 
 
 

Rode Wijnen 

 
          Per glas Per fles 

 
 
Carmelle, Malbec, Pays d’Oc, Frankrijk      € 3.85  € 19.75 
Zacht rood fruit, wat kers, bijzonder soepel mondgevoel en zachte zoete  

kruidigheid maken dit tot een plezierig glas wijn! 

 
Panul,  Carmenère ,Colchagua Valley       € 3.85  € 19.75 
Geurige soepele  rode wijn met een aroma van fruit en kruiden. 

 
Livio Pavese Barbera del Monferrato, Barbera, Piemonte, Italië     € 22.50 
R10  Volrood van kleur en rijp van geur, met nuances van cederhout, kruiden en rijp gekonfijt fruit.  
De smaak zet soepel en vol in, de afdronk is zacht en aromatisch. 
 
Tenuta Giuliano, Montepulciano, Abruzzen, Italië       € 23,50 

R8  Volrood van kleur, aromatische neus met nuances van kruiden, licht eikenhout en  
veel rijp rood fruit. De smaak is zacht van inzet met een volle, aanhoudende afdronk. 

 
Enira, Domaine Bessa Valley          € 24,95 
L12 Aromatische  Vol zachte wijn met kruiden en specerijen  
en licht eikenhout 

 
Kolkman, Pinot Noir, Pays d’Oc, Frankrijk        € 26,50 
L8  Zachte, romige Pinot Noir met veel fruit in de smaak. De invloed  
van hout is onmiskenbaar aanwezig.   

 
Viña Falernia,  Carmenère,  Elqui Valley          € 28,50 
L11 Vol rode  wijn, met een fraai aroma van eikenhout en rijpe bosvruchten die  
eindigt met een zachte tanine 

 
Stefano Accordini Valpolicella Ripasso, Corvina / Rondinella, Veneto, Italië    € 33.50 
LL13 Dieprode wijn met een kruidig, cederachtig aroma met veel rood fruit. De smaak zet krachtig 
en pittig in met ronde tannine. Een ronde,  zeer aromatische afdronk. 

 
Waterkloof Seriously Cool, Cinsault, Stellenbosch, Zuid - Afrika     € 34.50 
 L9  Vin Nature uit Zuid-Afrika, heerlijk licht en kruidig glas wijn. 

Geurend naar rood fruit, wat zwoele, zoete kruiden en toch een fijn toefje lichte tannine. 

 

Aaldering, Shiraz, Stellenbosch, Zuid - Afrika        € 36,50 
R12 Echte dikke Shiraz. Duidelijke houtlagering, kers en braam, vleug peper,  

supersappig, zelfs wat aardse rode biet. Complex, spannend glas wijn. 

 
Monte del Fra Amarone, Corvina / Rondinella, Veneto, Italië      € 59.75 
R13 Volrood van kleur met enige evolutie. Fraai geurend, met nuances van eikenhout, gekonfijt 
en gedroogd fruit. De smaak zet zacht, rond  en aromatisch in en ontwikkelt een lang afdronk.  



 

 

 
 
 
 

Rosé Wijnen 
 

           Per glas Per fles 
 
Les Cour des Dames, Grenache, Pays d’Oc, Frankrijk     € 3.85  € 19.75 
Mooi lichtroze van kleur en heerlijk frisfruit van geur met aardbei en framboos. 

 
Domaine Saint Ferreol, Grenache / Syrah, Provence, Frankrijk     € 23.50 
L3 Kenmerkende Provençaalse rosé met een zalmroze tint en een fijn aroma van Klein rood fruit 
en kruiden. De volle, frisdroge afdronk blijft lang en evenwichtig aanhouden. 

 
 
Whispering Angel, Grenache / Syrah / Cinsault, Provence, Frankrijk     € 42,75 
Frisser en fruitiger kan bijna niet. Sappige, rode bessen en kruidigheid in de smaak.  
De wijn is droog en heeft tegelijkertijd ook tonen van uitbundig fruit. 

 

 
Mousserende Wijnen 

 
                
De Pro Cava, Xarel.lo / Macabeo / Parellada, Penedès, Spanje     € 24,50 
Heerlijk frisse mousserende wijn met vers, sappig fruit in de neus en een  
evenwichtige, zachte smaak met milde mousse. 

 
Loredan Gasparini Asolo prosecco, Glera, Veneto, Italië      € 26,50 
Mousserende wijn met een fijn, floraal en licht fruitig aroma.  
De smaak zet fris en rond in. De zacht mouse zorgt voor een ronde finale. 

 
De Sousa Tradition, Chardonnay / Pinot Noir / Pinot Meunier, Champagne    € 59,75 
Heldere kleur met lichtgroene nuances. Fijne mousse met geuren van rijpe vruchten en  
nuances van bloemen. De ronde, zachte afdronk houdt lang en zuiver aan. 

 
 
 

 


