
 

 
 

FEESTELIJK BEGIN    GLAS FLES 

BLANQUETTE DE LIMOUX    7,50 37,50 
Domaine Robert – Limoux - Frankrijk 

De oudste en dus eerste bubbel van de wereld, méthode traditionelle 
 

CHAMPAGNE      65,00 
Mailly – Grand Cru 

Aroma’s van licht getoaste brioche, verse boter en abrikoos. 
Een levendige en delicate bubbel die lang aanhoud. Rijk & rijp. 

 

WITTE WIJN PER GLAS 
CHARDONNAY     5,50 25,00 
Vina Vistamar – Central Valley – Chili  

Een zachte chardonnay uit Chili. De geur heeft tonen van fruit als 

rijpe peer, maar zeker ook iets van citrus. De smaak is vol, rond 

en sappig. De afdronk is mild en zeer aangenaam. 

 

VERDEJO      6,50 29,50 

Epicure Wines by Frank Massard – La Mancha – Spanje 

Rijp en aromatisch, top bij visgerechten. Heerlijke frisse en 

mondvullende dronk, smaken van citrusvruchten en rijpe abrikoos. 

 

ROSE WIJN PER GLAS 
GRENACHE – COLLECTION GRAND LARGE  5,50 25,00 
Domaine la Colombette – Pays de l’Hérault – Frankrijk 

Zalmroze kleur, frambozen en aardbeien hints en zachte kruiden. 
Alcoholpercertage van 11,5%, wilt u nog een glas? 

 

RODE WIJN PER GLAS 
MERLOT      5,50 25,00 

Domaine Dusseau – Languedoc – Frankrijk 
Een volle en soepele Merlot die zacht van smaak en mooi in evenwicht is. 

We ruiken en proeven zwart fruit, gekruide bessen en karamel.  

  

PRIMITIVO - NEGROAMARO    6,50 29,50 

Rosso Passito Salento - Aristocrato – Puglia – Italië 
Deze Amarone van het zuiden word van gedeeltelijk gedroogde druiven 

gemaakt. De wijn heeft een intense neus van rijp jam-achtig fruit en 
bosvruchten. Een volle body, zachte tannines en een lange afdronk. 

 

WIJN ARRANGEMENT ROOD/WIT PER GLAS  7,50 



 
 

WITTE WIJNEN  
FRANKRIJK 

Pinot Blanc – Elzas – Jean Sipp    37,50 

Vriendelijke wijn, elegant vol van smaak en licht kruidig 

 

Chablis – Domaine Roland Lavantureux – Bourgogne  49,50 
Gemaakt door de ‘rising star’ van de streek. Filmend en rond, florale tonen 

en het kenmerkende botertje in de neus. Zachte citrus zurige mineraliteit 

 

Roussanne Somnambule – Domaine Diminoit – Rhone  37,00 
Karakteristiek aromatisch en krachtig zonder houtlagering, plezierige 

neus van perzik en abrikoos. Ogen dicht en je zit tussen de lavandel. 

 

DUITSLAND 

Weisburgunder Trocken. – Weingut Oswald – Rheinhessen 29,00 
Volmondige en romige wijn, een genot voor de neus. 

6 maanden rijping op de natuurlijke gisting. TOPPER ! 

 

OOSTENRIJK 

Gruner Veltliner – Rudolf Rabl – Kamptal   33,00 

Verfijnd sappige Gruner Veltliner met veel fruit en een 

droge afdronk. Licht kruidig en veel spanning 

 

ITALIE 

Pinot Grigio – La Boatina - Friuli    37,50 

Handgeplukt en zacht geperst, op schillen geweekt en zodoende een fijne 

extractie van smaak en geur. Heerlijk bij voorgerechten kaas en wit vlees 

 

Sauvignon Blanc – La Boatina – Friuli    37,50 

Strogele kleur en elegant in smaak. Abrikoos en tropisch fruit voeren de 

geurige boventoon. Uitnodigende voor bij asperges en zoet water vis. 

 

PORTUGAL 

Esporao Reserva – Alentejo     39,00 
Overvloedig en intrigerende geur van mandarijn, grapefruit en perzik. 

Specerijen en toast effect van de houtlagering. Romig, aromatisch en fris 

 

USA 

Light Horse Chardonnay – Jamieson Ranch - Californië  40,00 
15% van de oogst wordt op eiken gerijpt, de rest op RVS voor 

natuurlijke frisheid en doordrinkbaarheid. TOPWIJN ! 

 

ZUID-AFRIKA 

Sauvignon Blanc – Cape Point Vineyards   36,50 
Geur van tropisch fruit met ook tonen van groene kruiden en gemaaid gras. 

De smaak is rijk en fris met lekkere citrustonen in de afdronk. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

RODE WIJNEN 
FRANKRIJK 

Cotes du Rhone – Chateau du Mourre du Tendre – Cuvée Paul 39,50 
Zachte tannines in deze elegante klassieke GRAND CRU wijn 

40 jaar oude stokken en 12 maanden lagering op Franse barriques 

 

Chateauneuf du Pape “PRESTIGE” – Chateau du Mourre du Tendre 66,00 
Stevig en kruidig karakter en een volle, evenwichtige fruitige smaak 

Ondanks dat er 13 druivensoorten gebruikt mogen worden bevat deze 

blend alleen 90% Grenache en 10% Mourvèdre 
 

Cotes de Bordeaux – Castillon – La Raison d’Hetre  49.50 
Krachti & robuust met veel rood fruit en kruidig in de geur. Volle rode 

wijn van Merlot 95% en Cabernet Franc 5%. Lagering op barriques 

van 1, 2 en 3 jaar oud gedurende 15 maanden 

 

OOSTENRIJK 

Zweigelt – Weingut Schwarz – Burgenland   39,50 

Purperrode kleur met een kruidige en fruitig aroma van kersen 

volrijpe pruimen. Milde tannines en duidelijk aanwezig hout. 

 

ITALIE 

Chianti DOCG Sangiovese – Villa Saletta – Toscane  43,00 

Volledig gerenoveerd en gerevitaliseerd Toscaans wijndomein. 

Intense aroma’s van rood fruit met een rokerige toets. 

 

SUPER TUSCAN – Villa Saletta – Giulia IGT Rosso Toscane  65,00 
Gemaakt van ingedroogde druiven, daardoor vol en rijk van smaak. 

Tabak, rijp rood fruit en een beetje kersenjam met rozijnen in de geur 

 

SPANJE 

Rudeles 23 – Tempranillo & Garnacha - Ribero del Duero  44,50 
Wonderlijke fluwelen en elegante assemblage van 23 percelen. 

Plezierig rood fruit en gebalanceerde kruidige aroma’s. 

 

PORTUGAL 

Esporao Reserva – Alentejo     47,00 

Intense diepe, donkere kleur. Bomvol donkere pruimen en zwarte bessen. 

Kruidnagel, iets van eucalyptus en wat vanille. Rijk, elegant en fluweelzacht. 
Mag alsjeblieft de barbecue aan! 

 

USA 

Whiplash Cabernet Sauvignon – Jamieson Ranch – Californië 42,00 
Heerlijk kruidig, rijk van karakter en vol stevig donker fruit. 

Zachte tannines. Mooie begeleider van BBQ of grill gerechten. 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

USA 

Bernardus Chardonnay – Monterey    55,00 

Ultiem mooi glas wijn. Verleidelijke vanille tonen en een rijke 

romige en volle smaak. Verwen jezelf! 

 

ZUID-AFRIKA 

Fusion V– De Toren Private Cellar – Stellenbosch  67,00 
Geconcentreerd rijp rood fruit maar ook tonen van specerijen, koffie 

en cederhout. Lange intense afdronk met elegante houttoets. TOPPIE! 

 


