
Witte Wijnen 
 
Monterre / Pays d’oc / Frankrijk 
Chardonnay 
De wijngaarden liggen in het hartje van de Pays d’oc regio. Het is hier in de zomer 
verschrikkelijk heet en de grond is arm, dit zorgt voor kleine opbrengsten maar wel voor een 
mooie kwaliteit wijn. 
Fles 22.50      Glas 4.50 

 
Monterre / Pays d’oc / Frankrijk 
Sauvignon Blanc 
Het is een droge, frisse wijn met een krachtige neus. Een goed uitgebalanceerde wijn met 
intense aroma's van limoen, passievruchten en grapefruit. 
Fles 22.50      Glas 4.50 
 
Femar Vini Epicuro / Venetië / Italië 
Pinot Grigio 
Heerlijk rijp fruit van perzik en peer zijn mooi aanwezig in deze Italiaanse witte wijn. Op de 
achtergrond proef en ruik je witte roos. De frisse intensiteit vloeit mooi over in de afdronk. 
Fles 25.00      Glas 5.00 

 
Bodegas Ramón Bilbao / Rueda / Spanje 
Verdejo 
Deze prachtige witte wijn van de Verdejo druif heeft een fijn aromatisch karakter. Aroma's 
van passiefruit, anijs,venkel en tropisch fruit zorgen voor levendigheid in het glas. Een klein 
bittertje, een mooie frisheid gecombineerd met een zachte afdronk. 
Fles 32.50 
 
Viña Errázuriz Estate Series / Casablanca Valley / Chili 
Chardonnay 
De gouden schittering in het glas is de voorbode van heerlijke tropisch fruit. Levendig fris en 
expressief in de neus met ananas, citrus en passiefruit. De Chardonnay wijn van Errázuriz 
heeft een mooie structuur, body en fijne afdronk. 
Fles 35.00 
 
Bodegas Salentein Portillo / Mendoza / Argentinië 
Sauvignon Blanc 
Een typische Sauvignon Blanc. Deze Portillo heeft een gele, licht gouden kleur. Een frisse stijl 
en aroma’s van groene appels, rijpe perziken en roze grapefruit zijn zeer kenmerkend. 
Fles 35.00 
 
Karl Steininger / Kamptal / Oostenrijk 
Grüner Veltliner 
Een zeer fruitige, klassieke witte wijn met een intrigerend pepertje in de smaak. Zachte 
zuurstructuur en een opmerkelijke vruchtengeur. Levendig, elegant met mineralen in de 
afdronk. 
Fles 36.00 



 

Domaine Chanson Chablis AC / Bourgogne / Frankrijk 
Chardonnay 

Mooie, heldere kleur met groene zwemen. Aromatisch met citrusfruit en complexe minerale 
tonen in de neus. Fris in de mond met voldoende pure fruitsmaken. Het geheel is mooi in 

balans met een lange, frisdroge afdronk. 
Fles 56.00 

 

Rode wijnen 
 
Monterre / Pays d’oc / Frankrijk 
Merlot 
Een eerlijke, makkelijke rode wijn met veel rood fruitaroma's in bouquet en smaak. Prettige 
toegankelijke wijn, lekker bij salades, koud vlees en kipgerechten of bij milde niet gerijpte 
kaas 
Fles 22.50      Glas 4.00 
 
Femar Vini Epicuro / Puglia / Italië 
Negroamaro 
De wijn heeft een diepe rode kleur en een geurig bouquet, waarin zwarte pruimen, rozijnen, 
zoetige specerijen, koffie en chocolade te ontdekken zijn. Een zachte, vlezige en volle wijn 
met heerlijk rood fruit. Een warme en fluweelachtige smaak en een mooie lange afdronk. 
Fles 25.00      Glas 5.00 
 
Ramón Bilbao Selección Especial DOC / Rioja / Spanje 
Tempranillo / Garnacha 
Deze Single Vineyard heeft herkenbare geuren van donker fruit, kruiden en vanille en een 
zwoele en zachte smaak met een mooie lange afdronk. Gekruide geuren en vanille tonen. De 
smaak is rond en zwoel met rijpe tannine. De afdronk is fruitig en zacht met een mooie 
lengte. 
Fles 32.50 
 
Viña Errázuriz Estate Series / Aconcagua Valley / Chili 
Carmenère 
Errázuriz Estate Series Carmenère heeft een dieprode kersenkleur en paarse tinten. Aroma's 

van bosvruchten en vijgen zijn duidelijk te herkennen. Een fijne kruidigheid van nootmuskaat 
en peper maakt van deze wijn samen met een goede body een prachtige wijn. 
Fles 32.50 
 
Bodegas Salentein Portillo / Mendoza / Argentinië 
Malbec 
De Portillo Malbec bevat heerlijke smaken van kersen, framboos en aalbessen die bijeen 
komen in deze donkerpaarse rode wijn. Deze wijn uit de Salentein serie heeft een pittige 
afdronk met vleugje kaneel. 
Fles 32.50 

 
 



Laurent Miquel / Pays d’Oc / Frankrijk 
Pinot Noir 
Solas Pinot Noir is een goed gebalanceerde, wijn-spijsvriendelijke wijn met een medium body 
en een lichte bessen smaak zoals kers, framboos en bosbes. Zacht in de mond met aroma’s 
van wilde aardbei en rozemarijn. 
Fles 35.00 

 
Farina Valpolicella Classico Superiore / Veneto / Italië 
Corvina / Corvinone / Rondinella / Molinara / Dindarella 
De intens robijnrode Valpolicella Superiore van Farina laat niets aan de verbeelding over. 
Tonen van overheerlijke rijpe aardbeien en zure kersen vullen deze rijpe, zachte wijn. Erg 
goed in balans en in de lange afdronk ontwikkelen zich geroosterde tonen van amandel en 
compote. 
Fles 37.50 
 

Château Peyerelonque Saint-Émilion Grand Cru / Bordeaux / Frankrijk 
Merlot / Cabernet Franc / Cabernet Sauvignon 

Briljant helder, dieprood, stuivend, weelderig met een echt Saint-Émilion bouqet. Vol en 
warm met een vleugje vanille in de afdronk. 
Fles 57.50 

 

Farina Amarone della Valpolicella Classico / Veneto / Italië 

Corvina / Rondinella / Oselta / Croatina 
Deze Amarone heeft een magistrale geur en smaaksensatie, een imponerende elegantie met 

in het centrum rijp fruit en een uitnodigend bouqet. Diep robijnrood van kleur met fijne hints 
van aromatische kruiden. Aan het gehemelte zijn de krachtige, warme en rijke 
smaakinvloeden, van onder andere wilde kersen en chocolade, indrukwekkend. 

Fles 87.50  

 
 

Rosé wijnen 
 
Monterre  / Pays d’oc / Frankrijk 
Grenache 
De wijn bestaat uit Grenache druiven die in het zuiden van Frankrijk, in de Pays d’oc groeien. 

Toegankelijke uitnodigende droge wijn, soepel en rond met aantrekkelijk rood fruit en 
bloesemgeuren in bouquet en smaak. 
Fles 22.50      Glas 4.50 
 
 

Figuière Magali Signature / Provence / Frankrijk 
Cabernet Sauvignon / Cinsault / Syrah / Grenache Noir 
De geur is heerlijk zacht met fijne tinten van jong rood fruit en een beetje citrus. Afwerking 
met een subtiele kruidigheid. De smaak is lekker fris, met tonen van aarbeien, kersen, limoen 
en wat bloesem. Mooie lange en fris droge afdronk. 

Fles 35.00. 



Mousserende wijnen 
 
Montelliana Cornaro Prosecco Frizzante / Veneto / Italië 
Glera 
Deze zeer bleekgele mousserende wijn stuift uit het glas en smaakt naar citrus en groene 
appel. Hij heeft een zeer fijne bubbel en heeft ook tonen van mint. Hij is strakdroog van 
smaak en heeft een frisse afdronk. 
Fles 32.50      Glas 6.25 

 


