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Luxe schatkamer wijnen Luxe schatkamer wijnen

Uitsluitend verkregen uit Barbera druiven, is het een van de meest 

gewaardeerde wijnen van Piemonte traditie. Donkerrode kleur, bijna paars; 

krachtig aromatisch, fruitig bouquet van kersen, bramen, drop en de

 ‘kus van het hout’. Aanhoudend in de mond en heeft matige tannines en 

dus evenwichtige smaak.

Glas 7.75 | Fles 45.00

Château de JAU ‘CATALAN’ | Côtes du Roussillon Frankrĳk

Deze Zuid-Franse verleider is een prachtige blend van 50% Syrah 

(complexiteit en fruit), 25% Mourvèdre (kracht en kruidigheid), 

15% Grenache Noir (finesse) en 10% Carignan. Een fijne en mondvullende 

wijn voldoende evenwicht en rijp fruit om diverse vleesgerechten te 

begeleiden. Geurt naar kruidig rijp zwart fruit. De smaak is krachtig, paar 

met voldoende souplesse. Rozemarijn, tijm en bramen komen naar voren, 

samen met kruiden en specerijen. Een verrassend lange afdronk.

Glas 6.50 | Fles 37.50

MALBEC RESERVA Vaca Sagrada 

Familia Falasco | Mendoza Argentinië 

De wijn heeft een intens paarsrode kleur en een bouquet van blauwe bessen, 

aalbessen, vanille en viooltjes. Zacht van smaak met zeer goede structuur 

van fruit met indrukken van pruimen, kersen en rozijnen.

De wijn heeft zich tijdens de rijping 7 maanden op houten vaten verder 

ontwikkeld.

Glas 7.00 | Fles 40.00

BUENA VISTA Winery “Legendary Badge” 

PETITE SIRAH | Sonoma USA 

Deze Sonoma County rood is gemaakt voor liefhebbers van stevig rood. 

Diep blauwzwart van kleur, fluweelzachte aanzet met uitbundig fruit. 

Hij bezit aroma’s van zwarte kers, framboos, chocolade, kaneel en warme 

vanilletonen.

Glas 7.00 | Fles 40.00

Zonovergoten uit Californië. Deze rijke Chardonnay heeft een licht gouden 

kleur. In de neus mooie rijpe tonen van tropisch fruit, vanille en gele room. 

De smaak is rijk en elegant, met smaken van perzik, mango en vanille. De 

wijn heeft een korte houtrijpig ondergaan, wat de wijn breed inzetbaar maakt.

Glas  7.50 | Fles  42.50

Mar del Norte Familia Bodeguera 

ALBARIÑO | Rìas Baixas Spanje
Deze Albariño wordt gemaakt van de druiven afkomstig van wijngaarden 

in Rias Baixas, gelegen aan de Atlantische kust. Met zijn subtiele strogele kleur

en bijzondere geur van citrus, perzik en amandelbloesem is de eerste slok al 

snel genomen. Hij krijgt een steuntje in de rug van de zilte invloed uit zee. 

In de mond is hij droog en de levendige zuren brengen balans in het geheel. 

De afdronk is fris met veel mineraliteit.

Glas 7.00 | Fles 40.00

MENETOU-SALON Domaine 

La Clef du Récit | Loire Frankrĳk
Deze Menetou-Salon van de jonge wijnmaker Anthony Girard is 

lichtgeel van kleur. In geur en smaak aroma’s van citrus, nectarine, 

perzik en bloemen. De Sauvignon Blanc groeit hier op Kimmeridgian 

grond; een kalkgrond met eeuwenoude fossiele afzettingen. 

De sauvignon blanc druif heeft zijn oorsprong in de Loire en gedijt 

hier nog altijd goed.

Glas 8.50 | Fles 47.50

Kloovenburg 

EIGHT FEET | Swartland Zuid-Afrika
Een rijke complexe witte wijn in elegante stijl. Sappig, gebalanceerd en met 

rijke tonen van perzik, honing en abrikozen. De subtiele kaneel spice gaat 

prachtig samen met een romig palet en de frisheid van roze grapefruit. 

De wijn brengt in totaal 11 maanden in het vat door voordat hij wordt 

gemengd en gebotteld.

Glas 7.50 | Fles 42.50

Casetta BARBERA D’ALBA 

Mumplin | Piemonte Italië

BUENA VISTA Winery North Coast CHARDONNAY 

Barrel Fermented | Sonoma USA Restaurant

Open 
       wijnenper      glas 
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Een intens frisse rosé met karakter uit Zuid-Frankrijk met een zeer mooie 

delicateen zuivere afdronk. De absolute top uit Aix-en-Provence. Zwoele, 

florale neusmet wilde bloemen en rood fruit. In de mond rond, maar 

prachtig fris en met een zachte lange afdronk.

Glas 5.25 | Fles 31.00

Fortant Merlot Rosé 

Skalli | Frankrĳk
De moderne wijnmaker hier pakt het anders aan. Hij gebruikt de rijpe 

Merlot druifals basis voor zijn rosé die hij net zo lang laat vergisten totdat 

(bijna) alle suiker is omgezet in alcohol. Dit resulteert in een veel frissere 

en niet te droge rosé met een krachtige smaak met en zachte afdronk.

Glas 4.50 | Fles 26.00

Witte  wijn Rode wijn Rose

Voor meer wijnen per fles, vraag onze wijnkaart.

Het Italiaanse ras Negroamaro is een herhaling van het woord ZWART. 

De druiven komen uit Puglia, een regio in Zuid-Italië die de bijnaam heeft; ‘de 

hiel van Italië’ De wijn is zeer donker van kleur een mooie combinatie van 

verleidelijke aroma’s en rijk geroosterde smaken

Glas 4.50 | Fles 26.00

Appassimento PRIMITIVO Vino

Passito Salento | Italie 
De Appassimento is het resultaat van de allerbeste druiven die de streek 

Salento in Zuid-Italië oplevert, die laat worden geoogst en daarna weken 

worden ingedroogd. De wijn kenmerkt zich door een overdaad aan rijp, rood 

fruit zoals bramen, bessen en kersen

Glas 4.50 | Fles  26.00

Bodegas Palacio Glorioso Crianza 

RIOJA | Spanje
Afkomstig van de mooiste Tempranillo druiven uit Rioja. De 12 maanden op 

Frans eiekenhout geven de wijn een diep intens rode kleur. Donker fruit van 

zwarte bessen en frambozen domineren met een vleugje vanille. 

Glas 5.00 | Fles 29.00

Viña Echeverria CABERNET SAUVIGNON

Gran Reserva | Chili
Diep rood van kleur, rond, zacht en vol van smaak, met tonen van toast en 

boter samen met rijp fruit van kersen. Past goed bij kruidige gerechten van 

rood vlees, gegrild vlees en zachte romige kazen. 

Glas 5.25 | Fles 31.00

Nugan Estate SHIRAZ Alfredo Second Pass 

South Wales | Australië
Deze Shiraz is afkomstig van de premium wijngaarden van de Nugan Estate. 

De wijn wordt 12 maanden gerijpt in Frans en Amerikaas eiken vaten. 

Aantrekkelijk aroma’s van rabarber en kersen met tabak en donkere chocolade 

worden gevolgd door een lang en complex palet van 

frambozen bosbessen.

Glas 5.25 | Glas 31.00

Nugan’s ‘cool Climate’ Pinot Grigio heeft een lichte strogele kleur is helder en 

fonkelend. Krachtig, sappig, aromatisch en fruitig. Behoorlijk complex met 

een hint van citrusvruchten, meloen en perzik

Glas 4.75 | Fles 27.00

Runner Duck SAUVIGNON BLANC 

Vergenoegd | Zuid Afrika 
Een levendig stuivende, strogele wijn met tonen van vers gras en groene appel

.Een hint van tropisch fruit in de mond en een fruitige minerale afdronk. 

Kruisbes, ananas en citrus  geven hem een crispy en mineralige smaak.

Glas 4.50 | Fles 26.00

Gran Cardiel VERDEJO  Bodegas Félix Lorenzo 

Rueda | Spanje
Deze buitengewoon elegante wijn gemaakt van Verdejo & Viura druiven heeft 

de kenmerkende sprankelend stuivende aromás van tropisch fruit als ananas, 

banaan en mango. 

Glas 4.75 | Fles 27.00

NUGAN Estate CHARDONNAY 

Third Generation | South Eastern Australië
Okergeel met verse ananas, meloen en nectarine aroma’s worden aangevuld 

met kamperfoelie en gingery specerijen. Sappig tropische vruchten, mineralen 

en delicate vanille tonen van de 6 maanden rijping op eiken vaten. 

Glas 4.50 | Fles 26.00

Grüner Veltliner Weingut 

Stadlmann | Oostenrĳk
Eén van Oostenrijks beste Grüner Veltliner. Het aangename frisse zuurtje met 

levendige fruittonen maken deze wijn aantrekkelijk bij een brede waaier van 

gerechten. In de neus is de bloesemgeur, de groene apel en de witte peper 

duidelijk aanwezig. Aroma’s van ananas en kruidigheid zorgen voor een 

elegante en levendige textuur.

Glas 5.00 | Fles 29.00

NUGAN Estate PINOT GRIGIO Annelise King 

Valley | Australië

GIORGIO & GIANNI – Nero 

Negroamaro | Italië

Domaine PEY BLANC Nº1 Aix-en-Provence 

Rosé | Frankrĳk

Wij hebben een 

voortreffelijke selectie 

wijnen samengesteld 

waaruit u ongetwijfeld 

een goede keus kunt maken,

voor zowel bij uw gerecht 

als bij een amuse.

Vraag ons gerust om advies, 

wij hebben altijd 

een goede suggestie voor u.
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