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W I T T E  W I J N E N

verdejo                                              4.5 25.0
Palacio de Vivero  ◆  Spanje, Rueda
Een complexe, maar ook heel toegankelijke verdejo. In 
de neus fris, in de smaak komen naast citrusvruchten 
ook rijpe tonen van appel, perzik en peer naar voren. 

sauvignon blanc                             4.5 25.0
Urmeneta  ◆  Chili, Central Valley
Een geurige Sauvignon Blanc met het exotische van 
passievrucht en het frisse van grapefruit. Een 
toegankelijke smaak met mild droge afdronk.

chardonnay                                     5.1 29.5
La Ligne  ◆  Frankrijk, Pays d’Oc
Diep helder goud van kleur met smaken van peer, 
vanille en toast. Rijk en romig van textuur met een 
knisperende frisheid en subtiele tonen van honing 
in de afdronk.

◆  WIJNEN PER GLAS grüner veltliner smaragd himmelstiege 35.0
Domäne Wachau  ◆  Oostenrijk, Wachau
In de neus komen tinten van peer naar voren. Deze 
grüner veltliner heeft een frisse volle smaak van 
appel en citrus, met een mineralige afdronk zonder 
onaangenaam zuurte worden. Heldere maar redelijk 
volle witte wijn.

sancerre le val doré                             39.0
Pierre Lavigne  ◆  Frankrijk, Sancerre
Een fraaie biologische Sancerre. Met in de geur een 
aantrekkelijke combinatie van rijp fruit en frisse 
citrustonen. Elegant en intens van smaak met tonen 
van groene appel, citrus fruit en een aanhoudende 
levendige frisheid.

chablis permier cru ‘vau ligneau’ 46.0
Domaine Louis Moreau  ◆  Frankrijk, Chablis
Bleekgeel van kleur, in bouquet en smaak komt wit 
fruit naar voren waarbij de pittige mineraliteit fraai 
combineert met een elegante structuur die zorgt voor 
een heerlijke afdronk. Een frisse strakke chardonnay 
van topkwaliteit.

marsannay cuvée charlie                      56.0
Domaine Charles Audoin  ◆  Frankrijk, Marsannay
Elegante witte Bourgogne Chardonnay. Met een 
mondvullende combinatie van romige boter en vanille. 
In de neus een zuurtje van rijpe limoen, perzik, vanille 
& gele appel. Een typische witte bourgogne van de 
hoogste kwaliteit, met een krachtige en lange afdronk, 
mooi in balans. Bekroond met 93 punten van James 
Suckling.

sauvignon blanc                                  32.5
Mud House  ◆  Nieuw-Zeeland, Marlborough
Sauvignon Blanc wijnen uit de Marlborough streek zijn 
van ongekend niveau. Deze wijn van Mud House is een 
zeer uitgesproken en kruidige wijn, met frisse zuren 
en duidelijk herkenbare aroma’s van tropisch fruit en 
buxus.

riesling trocken bio                             35.0
Bassermann-Jordan  ◆  Duitsland, Pfalz
Heldere lichtgoude kleur met een verfrissende 
smaakstijl. Aroma’s van witte perzik en abrikoos 
zijn te ruiken in het glas. In de smaak komen tinten 
van steenfruit naar voren, gecombineerd met tonen 
van citrus. Een wijn met een mooie zuurgraad.

◆  WIJNEN PER FLES



papa figos douro                                   32.0
Casina Ferreirinha  ◆  Portugal, Douro
Intens diep paarsrood van kleur. In de geur zwart fruit 
en tonen van nieuw hout welke samen zorgen voor een 
harmonieus bouquet. De smaak is wederom complex 
met veel zwart fruit en de rijke afdronk is niet alleen 
intens, maar ook zacht en met een elegante frisheid. 

primitivo appasimento reale            32.5
Torrevento  ◆  Italië, Puglia
Mooie wijn gemaakt van primitivodruiven, welke 
laat worden geoogst en vervolgens licht gedroogd. 
Dit maakt de wijn intens en vol, met licht zoete tonen. 
Diep robijnrood van kleur en in de afdronk een mooie 
kruidige toets. Een Italiaans pareltje.

R O D E  W I J N E N
malbec                              33.0
La Mascota  ◆  Argentinië, Mendoza
Dieprode kleur met toetsen van violet. In de smaak 
aroma’s van cassis en frambozenconfituur en een 
elegante toets van geroosterde peper. De wijn is stevig 
en complex met een lange afdronk.

ripasso superiore                              37.5
Agricola Cottini  ◆  Italië, Veneto
Het broertje van de amarone, gemaakt van valpolicella 
druiven (o.a. corvina) die van nature wat lichter van 
smaak zijn. Door de toevoeging van druivenmost 
krijgt deze fles een vollere body. Dit resulteert in een 
complexe wijn waarbij van alles te proeven valt, denk
aan zwart fruit, vanille, eiken en aardse tonen.

pinot noir bio domaine l’aigle               41.5
Gerard Bertrand  ◆  Frankrijk, Languedoc
Deze wijn wordt gemaakt van pinot noir en komt uit de 
Franse Languedoc. De druif wordt gekenmerkt door 
zijn lichtere body met tonen van cassis, rood fruit en 
kruiden. Kan zich prima meten met menig pinot noir 
uit de Bourgogne. Heerlijke begeleider van gevogelte, 
varkensvlees of zelfs vis als tonijn. 

châteauneuf-du-pape      47.0
Chateau de Vaudieu  ◆  Frankrijk, Chateauneuf-du-pape
Een klassieke chateauneuf-du-pape gemaakt van 80% 
grenache en 20% syrah. Een elegante maar tegelijk 
ook volle wijn die zich uitstekend laat lenen voor fijne 
vleesgerechten. In de mond proeven we o.a. aardbij, 
chocolade, hout en kersen. Mooie lange afdronk.

amarone la groletta                              55.0
Speri  ◆  Italië, Veneto
Onze topper van de wijnkaart: een fantastische 
Amarone van Speri. Een zeer spectaculaire en elegante 
wijn van wijnhuis Speri, een gezaghebbend wijnhuis 
met twee eeuwen historie in de valpolicella regio. Deze 
amarone Sant’Urbano heeft een warme volle body met
hinten van jam, chocolade en nuances van koffie.

◆  WIJNEN PER FLES

merlot                                               4.5   25.0
Inwinectus  ◆  Frankrijk, Pays d’Oc
Gerijpt in betonnen tanks, waardoor hij zacht en 
soepel wordt zonder zijn fruitaroma’s te verliezen. 
In geur en smaak tonen van aalbes, drop en karamel. 

malbec                                              4.7 27.5
El Molino  ◆  Argentinië, Mendoza
Fluweelzachte wijn van de koningsdruif uit Argentinië. 
Je proeft rijpe aroma’s van pruim en kers. De afdronk is 
rond en warm met een vleugje vanille en truffel.

monastrell                                       5.1 29.5
Finca la Solana  ◆  Spanje, Jumilla
Veel rijp kersenfruit, pruim en wilde aardbei. Een 
volle sappige body met een elegante afdronk die heel 
levendig is met een kruidige toets.

◆  WIJNEN PER GLAS



classic cava brut                                        27.5
Vallformosa  ◆  Spanje, Penedès
Sprankelende Cava met fijne, zachte bubbels. 
Aromatisch en verfrissend, met aroma’s van groene 
appel, citrus, verse kruiden en bloesem. De afdronk is 
friszuur en fruitig. Heerlijk als aperitief.

cremant d’alsace brut                              32.0
Cave de Turckheim  ◆  Frankrijk, Elzas
Een prijswinnende bubbel die grotendeels gemaakt 
wordt van Pinot Blanc. Hij is zacht fruitig van smaak 
en heeft een aangename mousse.

champagne brut                             75.0
Veuve Clicquot  ◆  Frankrijk, Champagne
Dit is een Champagne voor de connaisseurs (de echte 
fijnproevers). Zeer geschikt als aperitief, maar sterk 
genoeg om ook bij bepaalde gerechten te schenken. 
Schitterende Champagne met een fijne, romige 
mousse, een fijne balans en een lange afdronk.

M O U SS E R E N D


