
HUISWIJN WIT 

SAUVIGNON BLANC – BARRIQUE D’OR – LANGUEDOC-ROUSSILLON – FRANKRIJK

Lekker open en aromatisch. Heel bloemig in de geur. De smaak is heerlijk fris, levendig 
en spannend. Aangenaam rijp fruit: gele appel, meloen en perzik, ook wat exotische tonen en 

goede zuren. Opwekkend en in balans, met lekkere citrus in de finale.
GLAS € 3,95 |  KARAF € 15,50 |  FLES € 21,50

CHARDONNAY – MONTGOLFIER – LANGUEDOC-ROUSSILLON – FRANKRIJK

Een chardonnay zoals je ‘m mag verwachten. Lekker aromatisch, met mango, honing, vanille
en room. Aangenaam citrusfruit, goede zuren en frisheid in de finale.

GLAS € 4,95 |  KARAF € 17,50 |  FLES € 24,50

MAANDWIJN

Vraag de bediening naar de wisselende witte maandwijn!
GLAS € 5,95 |  KARAF € 19,50 |  FLES € 27,50

MOELLEUX – TERASSES DU SUD – ZUID-AFRIKA

Een mooie frisse half zoete wijn met een gele kleur en aroma’s van geel fruit.
GLAS € 3,95 |  KARAF € 15,50 |  FLES € 21,50

HUISWIJN ROOD 

MERLOT – BARRIQUE D’OR – LANGUEDOC-ROUSSILLON – FRANKRIJK

Lekker stevig. Donker van kleur, bijna paars. Mooie rijpe Merlot. Bramen, zwarte bessen,
pruimen en vijgen. Vol, rond en zacht, met een verleidelijke finale en een lange afdronk.

GLAS € 3,95 |  KARAF € 15,50 |  FLES € 21,50

CABERNET SAUVIGNON – MONTGOLFIER – LANGUEDOC-ROUSSILLON – FRANKRIJK

Zoete ronde en zachte Cabernet Sauvignon. Diepe en intens paarse kleur. Aroma’s van zwarte 
en rode bessen. De smaak is rijk en krachtig. Aantrekkelijke stevigheid en rijp rood fruit.

GLAS € 4,95 |  KARAF € 17,50 |  FLES € 24,50

MAANDWIJN

Vraag de bediening naar de wisselende rode maandwijn!
GLAS € 5,95 |  KARAF € 19,50 |  FLES € 27,50

HUISWIJN ROSÉ 

MERLOT/CABERNET SAUVIGNON/SYRAH – DOMAINE DE LA CLAPIÈRE 

LANGUEDOC-ROUSSILLON – FRANKRIJK

Lichtroze in de traditie van de Provence, aardbeien, frambozen, lekker sappig en levendig,
verfrissend en opwekkend, mooie zuren, rozenwater. Geen lichtvoetig niemendalletje, 

maar stevigheid en wat room na, aantrekkelijk.
GLAS € 4,50 |  KARAF € 16,50 |  FLES € 23,50



WITTE WIJN 

SAUVIGNON BLANC – JEAN-MAX ROGER – SANCERRE – FRANKRIJK

Heerlijk fris en open in de geur, grapefruit, kruisbessen, klassiek, groene appel. 
Fijne zuren, met een heel aangename droge stijl. Mooie bitters, wat citrus in de finale. 

Goed getypeerd en heerlijk sappig.
FLES € 36,50

SAUVIGNON BLANC – ESK VALLEY RANGE – MARLBOROUGH – NIEUW-ZEELAND

Een typische Sauvignon Blanc uit deze streek. Een mix van rijp tropisch fruit, citrus en 
frisse tonen. Goede zuurgraad gecombineerd met een aantrekkelijke stevigheid.

FLES € 32,50

PINOT GRIGIO – QUERCUS – GORIŠKA BRDA – SLOVENIË

Aangenaam wit fruit, peer en meloen, een vleugje abrikozen, bloemen, zachte en volle
smaak, kleine zoetimpressie, maar houdt ook goede zuren, dik en rijp, smaakvol, zachte stijl.

FLES € 27,50

CHARDONNAY – LÉONCE BOCQUET – BOURGOGNE – FRANKRIJK

Mooie Chardonnay uit de Bourgogne. Romig, stevig met aangename zuren. 
Lichte kruidigheid, niet krachtig met een prettige lengte.

FLES € 28,50

CHARDONNAY – DOMAINE LE VERGER – CHABLIS – FRANKRIJK

Verfijnde, elegante Chablis. Mooi vol, stevig met goede zuren. 
Rijp wit fruit, lekker fris en een aangename lengte.

FLES € 38,50

CHARDONNAY – VILLA MARIA – MARLBOROUGH – NIEUW-ZEELAND

Wat een klasse! Een elegant glas wijn met in de geur citrus en wat appel. In de smaak
prachtig gedoseerd hout, in combinatie met meloen, honing en mango. Lekker breed en
stevig, mooie lengte, balans, heel klassiek, met in de finale heerlijke zuren. Mineraliteit 

en complexiteit gaan hier hand in hand.
FLES € 52,50

VIOGNIER – GNARLY HEAD – CALIFORNIË – VERENIGDE STATEN

Krachtige geur, kamperfoelie en abrikozen, perzik, rijpe peer en gele pruimen, 
frisse en sappige smaak, abrikozen en mooie opwekkende zuren.

FLES € 28,50

GRÜNER VELTLINER – JOHANN MÜLLNER – OOSTENRIJK

Mooie, stevige Grüner Veltliner. Rijp wit fruit, goede zuren, citrus, grapefruit en tinten 
van ananas. Lange en prettige afdronk met in de finale een hint van witte peper.

FLES € 27,50

MUSCADET ‘SUR LIE’  – CHÂTEAU DE L’HYVERNIÈRE – LOIRE – FRANKRIJK

Elegant, puur en heerlijk fris. Heerlijk citrus en een vleugje appel in de geur, bloemen en wit
fruit. Krachtige en volle smaak met een lichte tinteling, lang, krachtig en aromatisch, heerlijk

droog, maar toch mooi afgerond.
FLES € 26,50



RODE WIJN 

PINOT NOIR – LÉONCE BOCQUET – BOURGOGNE – FRANKRIJK

Pinot Noir heerlijk op het fruit gemaakt. Lichtvoetig met wat bloemen. Zacht met
aangename, goede zuren. Aangename lengte met in de finale wat tannine en karamel.

FLES € 32,50

SHIRAZ – WELTEVREDE JONKER FAMILY ESTATE – ROBERTSON – ZUID-AFRIKA

Heerlijk rijpe Syrah. Intens en donkerpaars. Bramen, zoethout, pure chocolade, zwarte peper
en bosbessen. Rijk en gul, mooi hout in de finale. Complex en stevig.

FLES € 27,50

GATEFER ROUGE – DOMAINE DE LA CLAPIERE – MONTIGNAC – FRANKRIJK

Heerlijk gul en stevig. Zwarte bessen en bramen in de geur. In de smaak aangenaam bosfruit,
wat kaneel, kruidigheid, laurier, aangename zuren en frisheid. Een mooie blend, waarin

merlot en cabernet sauvignon herkenbaar aanwezig zijn.
FLES € 32,50

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE – RESERVA – F.  JEANTET – RHÔNE – FRANKRIJK

Prachtig donkerpaars. Lekker warm en stevig. Mooi aromatisch in de geur. Zwarte bessen, 
bramen, kruidigheid, laurier. Zacht en afgerond, daarnaast ook aangenaam soepel en zacht. 

Mooie tannines, lengte en structuur. Een wijn die ook nog een hele tijd de kelder in kan.
FLES € 45,50

MERLOT/CABERNET SAUVIGNON – AOP SAINT-ÉMILION GRAND CRU 

CHÂTEAU MONTLABERT – BORDEAUX – FRANKRIJK

Fruitige wijn met aroma’s van zwart fruit en mahonie, zeer elegant aan de neus. 
Vol van smaak en een fluweelzachte afdronk.

FLES € 68,50

NEBBILIO – BAROLO – CANTINA TERRE DEL BAROLO – PIEDMONT – ITALIË

Prachtig donkerrood van kleur. In de geur wat viooltjes. De smak is een verhaal op zich. Leer, 
kruiden en rijpe tannines. Verder ook rijp bosfruit, zwarte kers, cassis en bramen. Heerlijk 

zachte tannines, structuur en lengte. Complexiteit en een heerlijke balans.
FLES € 39,50

ZINFFANDEL – GNARLY HEAD – CALIFORNIË – VERENIGDE STATEN

Intens rijp en krachtig, koffie, kruiden, leer en tabak, mooi fruit, met pruimen en vijgen, zacht 
en verleidelijk, krentjes en stevigheid, mooi afgerond, kaneel en verleiding. Soepele wijn, 

met zachte en rijpe tannine.
FLES € 31,50

MALBEC – RESERVA – BODEGA SOTTANO – MENDOZA – ARGENTINIË

Een kruidige, verleidelijke Malbec. Met in de smaak koffie, zwarte bessen, laurier en pure 
chocolade. Goede rijpe tannines, stevig, een mooie lengte en aangename vanille in de afdronk.

FLES € 28,50

MERLOT/CABERNET FRANC/CABERNET SAUVIGNON – GRAND CRU CLASSÉ SAINT JULIEN 

CHATEAU BEYCHEVELLE – BORDEAUX – FRANKRIJK

De wijn heeft een donderrode kleur en aan de neus overheersen fruitige aroma’s, zoals
zwarte kersen en bosbessen. Ook zijn er hinten van hout merkbaar, maar niet dominant. 

De smaak is aan het begin elegant en fris met een lange en smakelijke afdronk.
FLES € 225



ROSÉ WIJN 

CARIGNAN/CINSAULT/GRENACHE/SYRAH – CHATEAU CAVALIER – PROVENCE – FRANKRIJK

Mooie wit-roze rosé. Fris in de geur. In de smaak ook elegant, aardbei en wat nectarine en
rozen. Aangename lengte en complexiteit. Krachtig met een zomers tintje.

FLES € 27,50

MOUSSERENDE WIJN 

PROSECCO SPUMANTE EXTRA DRY – BIOLDA – VAL D’OCA – VENETO – ITALIË

Heel bleek van kleur. In de geur groene appel en peer. In de mond een mooie stevige, maar
fijne mousse. De smaak is mooi droog, met rijp wit fruit, meloen, heerlijke zuren en een

sappige en frisse finale.
GLAS € 5,50 |  FLES € 27,50

CHAMPAGNE 

AOP CHAMPAGNE – BRUT ROYAL – POMMERY – FRANKRIJK

Breed en open, aangenaam wit fruit, peer. Een vleugje grapefruit en geurig. In de mond
opwekkend, zacht en open, appel en peer, citrus frisheid en lengte.

FLES 20cl € 17,50 |  FLES 75cl € 65,00

AOP CHAMPAGNE – BRUT ROSÉ – POMMERY – FRANKRIJK

De belletjes zijn fijn en persistent. De rode bessen veroorzaakt een gevoel van volheid en
zoetheid opgefleurd door een mooie frisheid. Zeer subtiel karakter.

FLES 75cl € 75,00

DESSERT WIJN 

OUMA SE WYN – WELTEVREDE JONKER FAMILY ESTATE – ROBERTSON – ZUID-AFRIKA

Heel duidelijk een muskaatwijn. Aangenaam open en aromatisch, bloesem, citrus, honing en
ook rozijnen. Mooi krachtig en zoet maar met voldoende zuren in de finale. 

Vol en rijk maar zeker niet te zwaar.
GLAS € 6,75 |  FLES € 19,50

OUPA SE WYN – WELTEVREDE JONKER FAMILY ESTATE – ROBERTSON – ZUID-AFRIKA

Rijk en zoet. Mooie baksteen-rode kleur. Krachtig, met kersen en rozijnen, gul en aromatisch.
Stevig zoet, met een duidelijk muskaatachtig karakter.

GLAS € 6,75 |  FLES € 19,50


