
 

 
 

WIJNKAART 
 

                                                                                                                                         PER GLAS       PER FLES 

 

 

BUBBELS 

 

VEUVE DE VERNAY BRUT, VIN MOUSSEUX DE FRANCE                              5,00          25,00 

VERNAY- BOURGOGNE, FRANKRIJK 
Fris, fruitig en bloemig in de neus. In de smaak appeltjes en peren 

en elegante bubbeltjes.  

 

 

BEPIN DE ETO, PROSECCO                                    29,50 

COLLI DI CONEGLIANO DOCG VENETO, ITALIË     

100% GLERA                                

Droge, verfijnde prosecco uit het hart van de Colli di Conegliano DOCG. Fijne aroma’s van groene appel, 

citrus en bloesem. Sprankelend, fris en elegant met een zachte mousse. Mooi gepresenteerd in een unieke 

bijna zwarte fles met ruitjes. Het heeft iets weg van een ananas. 

 

 

 

  

WITTE WIJNEN 

BODEGAS DON DIEGO, SED DE TRAMOYA                                    3,50          19,00                         

RUEDA VINO DE LA TIERRA, SPANJE   
VERDEJO/VIURA                                

Frisse fruitige wijn met aroma’s van citrus en sinaasappel. In de afdronk komt het tropisch 

fruit naar boven en ontdekken we een fraai samenspel van zuren en bitters die de wijn 

heel plezierig maakt.                                                                           

 

 

RARE VINEYARDS, CHARDONNAY-VIOGNIER        3,50                      19,00                             

PAYS D'OC IGP, FRANKRIJK  
80% CHARDONNAY, 20% VIOGNIER            

Verleidelijk open van geur met tonen van citrus, wit fruit en een vleugje abrikoos. Lekker breed, 

levendig en licht exotisch van smaak met rijp Chardonnay fruit en een sappig partje perzik  

dankzij de Viognier. 

 

 

DOMAINE DE LA RENAUDIE, TOURAINE SAUVIGNON                         21,50                                                                                                                                                                       

LOIRE AOC,FRANKRIJK                                 
SAUVIGNON  BLANC                                                                                                                                                                                                

Droge, florale en licht stuivende Sauvignon. Heerlijk geurend naar limoen, kruisbes en ananas. Sappig 

en zuiver van smaak met een fijne zuurgraad. De gemiddelde leeftijd van de stokken is 40 jaar.  

 

 

WEINGUT GRITSCH, FEDERSPIEL KALMUCK                25,50 

WACHAU, OOSTENRIJK 
GRÜNER VELTLINER 

Aantrekkelijke geur van vers rijp fruit, bloesem en witte peper. De kenmerkende kruidigheid   

in combinatie met fijnzinnige citrusaroma’s werken hier zeer uitnodigend. Verfrissende, rijpe stijl met  

een vol mondgevoel. 

 

 

 

 



 

 

 

WIJNDOMEIN APOSTELHOEVE, CUVÉE XII                27,50 

LIMBURG, NEDERLAND 
MÜLLER THURGAU, PINOT GRIS, AUXERROIS 

Deze bijzondere cuvée is het paradepaardje van wijnmaker Matthieu Hulst. Florale expressie in de 

neus met geuren van abrikoos, meloen, amandelen en een lichte toets van kruiden. De smaak is rond 

en vol met een verfijnd zoetje in de afdronk. Cuvée XII behoort tot Nederlands beste wijnen. 

 

 

SANTE VENERE, VESCOVADO BIANCO                25,50 

CALABRIË, ITALIË 
GUARDAVALLE 

De Vescovado Bianco is een volle, frisse wijn gemaakt van de autochtone druivensoort Guardavalle. 

Mooi in balans met enerzijds veel zuren aangevuld met een zoetje van banaan en ananas. Veel wijn 

in het glas die mooi blijft hangen. Onze wijntip voor deze zomer!!  

 

 

DOMAINE CORDIER, MACON, AUX BOIS D'ALLIER                33,50 

BOURGOGNE AOC, FRANKRIJK 
CHARDONNAY 

Zeer mooie witte wijn uit de Bourgogne. De geur is uitnodigend met rijp wit en geel fruit, 

bloemetjes, honing en een lichte hint van brioche. In de mond zacht met een ingetogen  

droogte en fijne zuren. Intens, vol van smaak en fraai gedoseerde houttonen.  

 

 

LONGRIDGE WYNLANDGOED, CHENIN BLANC               32,50 

STELLENBOSCH, ZUID AFRIKA 
CHENIN BLANC 

De druiven komen van het  lager gedeelte van de helling ‘Helderberg’ in Stellenbosch. De wijngaarden 

profiteren hier van de maritieme, koele ligging. De druiven rijpen langzaam en evenwichtig zodat de wijn 

goede aroma’s kan opbouwen. Deze Chenin Blanc vertoont in de neus mooi rijp citrusfruit en meloen. 

De wijn rijpt een klein jaar op nieuw en gebruikt eiken. Dit zorgt voor fraaie houttonen in de neus en een  

aangenaam rijk en krachtig smaakkarakter. 

 

 

 

 

 

ROSÉ                                                                                                                                 

 

 

LES BORIES SYRAH ROSÉ                      3,50                      19,00 

VIN DE PAYS D'OC IGP, FRANKRIJK                                                                                                                                                       
SYRAH 

Deze rosé geeft een aangenaam drinkplezier, vol van smaak, heerlijke 

aroma's van rode vruchten als aardbei en framboos. 

 

 

LA COLOMBETTE, GRENACHE ROSÉ           3,60                  20,00 

IGP PAYS D’HÉRAULT, FRANKRIJK       
100% GRENACHE 

De kleur is wat de Fransen 'l'oeuil du perdrix' noemen, het patrijzenoog. Helder met een licht oranje schijnsel. 

Heerlijk geurend naar klein rood zomerfruit met een lichte kruidigheid. Krachtige aanzet in de mond, lekker 

droog en vol van smaak.   

 

 

 

 

 

                                                                                    IN SAMENWERKING MET 

 



 

 

RODE WIJNEN  

 

 

RARE VINEYARDS, MERLOT CABERNET-SAUVIGNON      3,50          19,00 

PAYS D'OC IGP, FRANKRIJK 
60% MERLOT, 40% CABERNET SAUVIGNON 

Heerlijke zachte, volle rode wijn. Geurend naar zwarte bessen, cassis en een lichte kruidigheid. De typiciteit 

van beide druiven komt zeer goed tot uiting. Merlot zorgt voor de ronde, volle body. De Cabernet geeft de 

wijn zachte tannines en wat extra pit.  

 

 

CANTINA TOLLO, ROSSO BIOLOGICO      3,50          19,00 

TERRE DI CHIETI ABRUZZO IGP, ITALIË   
100% MONTEPULCIANO 

Fruitige rode wijn gemaakt van de Montepulciano druif (afkomstig van biologisch onderhouden 

wijngaarden). Heerlijk geurend naar rode kersen, bessen en een lichte kruidigheid. Sappige aanzet, fijne 

tannines en een soepele, zachte afdronk.   

 

 

BRUNO NICODEMI, MONTEPULCIANO D’ABRUZZO               23,50 

ABRUZZO, ITALIË 
MONTEPULCIANO 

Volle wijn met een licht kruidige expressive. Toegankelijke neus met tonen donker- en rood  

kersenfruit met een hint van specerijen. Sappig, met zachte structuren en niet al te veel tannins. 

 

 

 

GESELLMANN ZB                                                            24,50 

BURGENLAND, OOSTENRIJK  
BLAUFRÄNKISCH, ZWEIGELT, PINOT NOIR 

Bijzondere Oostenrijkse blend waarbij de druiven elk hun eigen karakter aan de wijn geven. In 

de neus ontdekken we geuren van fijne kruiden, specerijen en rijpe kersen. Heerlijke, sappige, 

elegante structuur met goed geïntegreerde tannines. De wijn heeft 14 maanden gerijpt in  

grote eiken vaten. 

 

 

LONGRIDGE WYNLANDGOED, PINOTAGE                32,50 

STELLENBOSCH, ZUID AFRIKA 
PINOTAGE 

Dit is Afrika’s trots: Pinotage. Afkomstig van zijn Franse voorouders Pinot Noir en Cinsault. Qua 

stijl en fruit staat deze wijn het dichtst bij de Pinot Noir. Elegant, mooi rond mat zachte tannines. 

In de neus kruiden, cassis en rijpe bessen. Heel smaakvol. 

 

 

PRIMITIVO '14, POLVENERA                                    32,50 

GIOIA DEL COLLE DOC, PUGLIA ITALIË 2010  
100% PRIMITIVO 

Polvanera is bekroond om zijn primitivo en dat proef je ook in dit uitstekende glas  

wijn. Een volle wijn met karakter en aroma's van zwart fruit, pruimen en kersen. Een 

mooie lange afdronk met een klein bittertje. De "14" slaat op het alcohol percentage. 

 

           

CHÂTEAU MONDÉSIR-GAZIN 2012                 32,50 

BLAYE, CÔTES DE BORDEAUX  
MERLOT, MALBEC 

In deze 'vergeten' appellatie op de rechteroever van de Gironde maakt men krachtige,  

maar toch zeer fijne Bordeaux. Typische merlot neus met veel klein, zwart fruit. Zachte aanzet en 

een rijp mondgevoel met stevige tannines in de afdronk. De wijn heeft behoorlijk wat kracht  

gekregen door de houtrijping van 22 maanden op Frans eiken. 

 

 


