
 Huiswijnen
Wit
Sun Gate Chardonnay €4,75 / €25,-
Zachte, droge witte wijn met tonen van ananas, witte bloemen 
en peer. Lichte houtrijping en mooie ronde afdronk.

Farina Pinot Grigio €5,- / €27,-
Prachtige pure Pinot Grigio. Heeft een licht aromatisch boeket 
van peer en ananas met een florale toets.

Dumanet Viognier €5,25 / €29,-
Krachtig in de geur, aangenaam abrikozen, acaciabloesem, 
amandelen, fijn wit fruit. Volle smaak, rijp en mollig.

False Bay Slow Chenin Blanc (bio, vegan) €5,25 / €29,-  
Rijke geur en smaak van steenfruit en limoen met veel 
structuur en lengte. Spontaan vergist voor een smaakvol 
bloemig resultaat. Een aangename lange afdronk.

Rood
Brana Vieja Temperanillo €4,75 / €25,-
Rijke wijn met een mooie donkerrode kleur. Soepel, fruitig 
en vlezig. Veel rood fruit en een mooie zachte finale.

Nespolino Sangiovese-Merlot €4,75 / €25,-
Zacht en open, sappig en lichtvoetig, fruitig en opwekkend, 
zachte zuren. Soepele rode wijn.

Laurent Miquel Pere et Fils Cabernet Sauvignon €5,25 / €29,-
Mooie zachte tannine. Rijk rood fruit en typische cassis smaak, 
aangevuld met een hint kruiden.

Rosé
Domaine Grand Milord €5,- / €27,-
Een verfijnde, frisse rosé. Heerlijk fruitig met tonen van 
frambozen en aardbei in de geur en de smaak.

Bubbels
Farina Prosecco Spumante €7,- / €38,-
Heerlijk als aperitief en door zijn karakter ook 
geschikt bij lichtere gerechten. 

Weingut Barth Riesling Sekt Brut (bio, vegan) €8,50 / €45,-
Smaakvolle en kruidige bubbel van hoogwaardige kwaliteit. 
In de neus de typische kruidigheid van de Rheingau regio en 
een fijne zachte mousse. 

Bollinger Special Cuvée Brut €85,-
Een weelderige geur, gerijpt, complex, rijk van smaak met hint-
en van toast en champignons. Bollinger staat tevens bekend 
om de zeer mooie, verfijnde mousse.



Witte Wijnen
Enaria Verdejo €28,-
Prachtige geuren met authentieke aroma’s van de Verdejo 
druif, samen met gedroogde perzik en venkel. 
Fris, met een mooie structuur en uitstekende balans.

Narbonnais Dumanet Chardonnay Réserve €29,-
Volle maar frisse wijn, zacht en gemakkelijk, 
droog maar helemaal niet streng.

False Bay Sauvignon Blanc, Coastal Region, Zuid-Afrika €29,-
Fris-zachte Sauvignon zonder al te veel dominante zuren. 
Tonen van citrus, groene appel, paprika en tomatenblad. 
Spontaan vergist en rijk van smaak met een medium lange 
afdronk.

Ellermann-Spiegel Grauburgunder Pinot Gris €36,-
Een heerlijke en fruitige geur, zeer aangenaam. Rijpe aroma’s 
van tropisch fruit; ananas, peer, citrus en rode kruisbes. 
Prettige frisfruitige aanzet, die lang aanhoudt. Mooie zuren.

Weingut Steininger Gruner Veltliner €36,-
Een zeer fruitige, klassieke witte wijn met een intrigerend pepertje 
in de smaak. Levendig, elegant met mineralen in de afdronk.

Serra de Estrela Albariño €37,50 
Een Albariño met een fijne fruitintensiteit. Smaakvol, fris, 
bloemig met een licht ziltige ondertoon. Gaat uitstekend 
gepaard met praktisch alles wat ‘uit het water’ komt.

Weingut Barth Rüdesheim Riesling Ortswein (bio, vegan) €42,-
Riesling van Grand Cru kwaliteit. Deze off-dry Riesling is 
geurend, smaakvol en heeft een ultieme balans tussen zoet 
en zuur. Karakteristieke kruidigheid en een zeer lange afdronk.
Daarbij is deze wijn zeer breed inzetbaar.

Henry Bourgeois ‘Les Baronnes’ Sancerre €55,-
Rijp en exotisch Sauvignon, ananas, grapefruit, passievrucht, 
rijk en vol. Lekker droog met zachte zuren.



 Rode Wijnen
Organic La Doncella Temperanillo €31,-
Krachtig en breed, vleugje vanille, cassis, bosbessen, lekker 
peperig, sappig en fruitig met levendige zuren & 
smakelijk kersenfruit. Lichtvoetige rode wijn.

Laurent Miquel Solas Reserve Syrah/Grenache €32,- 
Deze rode wijn van Laurent Miquel uit de Languedoc heeft 
aroma’s van rijp en rijk fruit. Volop kersen in de smaak en 
een mooie balans van tannine en frisse zuren. 
De volle zachte afdronk maakt deze prachtige wijn compleet.

Pavonero Primitivo di Manduria €36,- 
Kruidige, (smaak)volle en zondoorstoofde wijn uit het zuiden 
van Italië. Tonen van chocolade, rijp rood fruit, vanille, 
cederhout, en heeft een half jaar houtrijping gehad. Zachte 
tannines met een uiterst zwoel mondgevoel.

Nittnaus Pinot Noir €36,-                           
Kersen, frambozen en licht aardse tonen. Elegante smaak met 
rijpe tannines en een lange afdronk. Ook heerlijk in de zomer, 
aangezien we de wijn licht koelen.

Ripasso Soprasasso Valpolicella €45,-
Aangename geur van nectarine, witte bloemen en abrikozen 
gepaard met Spaanse peper en kruisbes. 
Evenwichtig in frisheid en smaak. Vol van smaak, een goede 
concentratie van het sap en gestructureerd.

Diamond Collection Francis Ford Coppola Zinfandel €55,-
Mooie zwoele geur met veel peperigheid, frambozen, 
kersenfruit, vanille. Heel intens, heerlijk confiture en wat 
peper, romig en intens, veel diepgang en kracht, rijp en 
smakelijk, een lichte kruidigheid, wat soepele tannines na.

Marne 180 Tedeschi Amarone della Valpolicella €75,-
Zwoel en krachtig, doet in de geur even denken
aan port met kersenpitten, krenten, rozijnen,
vijgen en pruimen. Het is een mondvol wijn, met een rijke en
levendige smaak. Overtuigend met een bitter (‘amaro’) na.


