
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mousserend 
 

 

CAVA  D'ARCIAC SELECCIÓ BRUT  4.25 21.00 

Cataluña | Spanje 
Zacht droge mousse in de mond met iets appel, peer en 

citrusfruit in de smaak, goede vulling, elegant en zuiver. 

 
VOUVRAY Méthode Traditionelle  BRUT 32.50 

Vigneau-Chevreau | Loire | Frankrijk 
Zachte inzet met veel mondmousse, redelijk vol, opnieuw 

wit fruit, aangenaam droog met een lange finale. 
 
 
 
 
 
 

 

Open Wijnen per glas Rosé 
 

 
glas fles 

 

 

Wit 
 

ROSENHOF CHENIN BLANC  3.75 18.75 

Rosenhof | Breedekloof | Zuid-Afrika 
Royaal fruit in geur en smaak, sappige structuur en een 

elegante, droge afdronk. 

 
PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE 4.25 21.00 

'Gregoris' 

Fattori | Veneto | Italië 
Soepele, heerlijk elegante smaak, aangenaam  vol met 

een milde afdronk. 

 
DOM DORIAC CHARDONNAY 4.25 21.00 

RÉSERVE 

Vignerons Narbonnais | Languedoc | Frankrijk 
Romige, sappige witte wijn met veel rijp wit/geel fruit 

zoals peer, perzik en kruidigheid. Licht vettig in smaak, 

aangename volle houttonen en mondvullend. 

LYCAN GRENACHE GRIS 4.25  21.00 

Vignerons Fonjoya | Languedoc | Frankrijk 
Aangenaam  droge stijl, licht filmend in de smaak, iets 

gekruid en een beetje bessen. Moderne Zuid-Franse stijl. 
 
 

Rood 
 

CARIÑENA CASTILLO DUCAY 3.75 18.75 

Bodegas San Valero | Baskenland | Spanje 
Volle smaak, veel sap, licht kruidig met aangenaam rood 

fruit. Plezierige afdronk en goed doordrinkbaar. 

 
ROSSO PICENO 'Viabore' 3.95 19.75 

Carminucci | Marche | Italië 
Zachte,  innemende smaak, droog,  vol en fruitig,  zeer 

elegant met een klein bitter in de afdronk. 

 
DOMAINE MURET SYRAH 4.25 21,00 

Domaine Muret | Languedoc | Frankrijk 
De smaak is aangenaam met veel rijp rood fruit 

waaronder cassis, tonen van mokka en een zachte finale 

met rijpe tannines. 



7% alcohol. 

Kaartwijnen per fles 
 

 

Wit 
 

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI        23.50 

SUPERIORE 'Albiano' 

Giovanni Marotti Campi | Marche | Italië 
Volle, plezierige smaak, rijk met iets venkel en rijp wit 

fruit van appels. Frisse zuren en levendig. De afdronk 

is lang met een klein bittertje. 

 
THORN AUXERROIS                              30.50 

Wijngoed Thorn | Limburg | Nederland 
Frisse aanzet, vol, sappig droog, mooi zuiver, redelijk 

dik met een vleugje koolzuur. 

 
RIESLING 'Saar'                  2015          37.50 

Weingut Van Volxem | Mosel | Duitsland 
Droge  rinsige  inzet,  met  veel  body  en  sap  en 

vervolgens een aangename  mineraliteit  met 

geïntegreerde   frisse  zuren   en   een   zijdezachte 

afdronk met concentratie, lengte en finesse. 

 
VOUVRAY  'Cuvée Silex' Sec               32.50 

Vigneau-Chevreau | Loire | Frankrijk 
Droge en volle witte wijn waarin de zuren in perfecte 

balans zijn met het ook aanwezige restsuiker, dat 

zorgt voor een zachte afronding. 

 
VERMENTINO DI GALLURA 'Petrizza'  31.00 

Tenuta Masone Mannu | Sardinië | Italië 
Volle en fruitige smaak met wat ziltigheid 

(kenmerkend voor Gallura) zoet fruit en een 

amandelbittertje na. 

 
SAUVIGNON BLANC- SEMILLON       33.50 

Vasse Felix | Western Australia 
In de smaak, aangenaam fris met tropisch fruit, 

grassig en iets honing, augurk, veel lengte en 

smaakopwekkend. 

 
 
 

Rood 
 

CUTIO GARNACHA-CARINENA 23.50 

Navascués Enología | Cariñena | Spanje 
Elegante  smaak, iets chocolade, houttonen en wat 

paprika,  cassis en drop.  Goede balans  tussen de 

frisse zuren, tannines, houtlagering en het fruit. 

 
BOURGOGNE PINOT NOIR                 32.50 

'Les Fortunés' 

Domaine Chanzy | Bourgogne | Frankrijk 
Karakteristiek pinot noir, niet te zwaar, zachte 

kruidentonen, iets eiken en vanille. Mooi in balans. 

 
RIOJA VALLOBERA 'Crianza' 25.50 

Bodegas Vallobera | La Rioja  | Spanje 
Sappig, lichtkruidig met tonen van houtlagering  en 

een elegante afdronk. 

 
ALICANTE PAISAJE 27.50 

MEDITERRÁNEO TINTO 

Pepe Mendoza | Valencia | Spanje 
In de smaak wat balsamico, trekdrop, den, tijm en 

rozemarijn, vol dik donkerrood  fruit,  Mediterraans 

van karakter, aangename tannines. 

 
PATAGONIA MALBEC 25.50 

'Barrel Selection' 

Bodegas Fabre | Mendoza | Argentinië 
Geconcentreerde en toch elegante malbec met veel 

finesse en aroma's van rijp rood fruit, iets drop en 

ceder met wat vanille. 

 
CHÂTEAU VIEUX-COUTELIN 2014  39.50 

Saint-Estèphe | Bordeaux | Frankrijk 
Vlezige wijn, aangenaam in de aanzet met rijpe 

tannines en gebalanceerd houtgebruik. Iets ceder en 

laurier in de afdronk. 

 
 
 
 
 

 

Dessertwijnen per glas 
 

MUSCHIATO DOLCE 3.75 
                                                                             Cascina Pian d'Or | Piëmonte | Italië 

Geurige, lichtzoete witte wijn. Fris, licht en met slechts 
 

 

MOSCATEL 'Sarasate'  Vino de Licor 4.25 
Bodegas Corellanas | Navarra | Spanje 
Zoete   dessertwijn  met  intense  aroma's   van   rijp 
muskaatfruit. Fris en vol op de afdronk. 

 

PEDRO-XIMÉNEZ  4.50 
Sánchez Romate Hnos | Andalusië | Spanje 
Zeer  zoete sherry met  een smaak  van  krenten en 
chocolade en een volle, weelderige smaak. 

Alcoholvrij 

 
KOHL Hopfen    20cl 3.95 

KOHL Heidelbeere   20cl  3.95 

 

NOA Riesling    25cl  4.25 

NOA Shiraz    25cl  4.25 


