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BUBBELS Flesje (20cl)  Fles (75cl)

Jaume Serra Cava 7,25
DO Penedès, Spanje

Glanzend strogele kleur, intens aromatisch, fris en fruitig Goed uitgebalanceerd, breed, levendig en met 
een mooie zuurgraad.

Chardonnay, Parellada, Xarel-Lo

29,00

WITTE WIJNEN Glas  Fles

XR Sauvignon Blanc 4,50
IGP Pays d'Oc, Frankrijk

Helder geelgroene kleur, een intense neus van citrus en zacht tropisch fruit en gemaaid gras. In de smaak 
een toets ananas, Granny Smith en meloen.

Sauvignon

21,50

XR Chardonnay 4,75
IGP Pays d'Oc, Frankrijk

Een gulle Chardonnay, verre van saai. Deze Chardonnay heeft een lichte houtrijping ondergaan en blijft 
desondanks toch fris. Deze heerlijke wijn is zacht en vol van smaak met boterachtige noten en grapefruit 
aroma's.

Chardonnay

22,50

Pol Roger Champagne ‘Brut Réserve’
AC Champagne, Frankrijk

Uniek bij Pol Roger zijn de kelders, die tot de koudste (± 9 °C) van de Champagnestreek behoren. Hoe lager 
de temperatuur, hoe langzamer de gisting, hoe fijner de belletjes en voller het boeket. Deze champagne 
wordt hier 48 maanden gerijpt, dit resulteert in een elegante mousse en zachte brioche smaak. Heerlijke 
aroma's van mango, peer en witte bloesem voeren de boventoon. Dit in combinatie met een fijne goudgele 
kleur en lange zachte afdronk.

Pinot Meunier, Pinot Noir en Chardonnay

75,00

- 39,00Nautilus Estate Sauvignon
Marlborough, Nieuw-Zeeland

Om het kenmerkende fruitkarakter van de bodem te bewaren, gebruikt wijnmaker Clive Jones niet alleen 
druiven van eigen grond maar ook van ‘contractgrowers’. Dit omdat er maar enkele ranken door het zware 
selectieproces heen komen. Prachtige zuivere, doge wijn met tropische fruit aroma’s. In de smaak hinten 
van passievrucht, meloen, kruisbessen en grapefruit. Heerlijk lange afdronk met subtiele tonen van 
brandnetel.  

Sauvignon Blanc

- 45,00Laurent Miquel Viognier ‘Vérité’
IGP Pays d’Oc, Frankrijk

De kalk- en kleibodem van deze wijngaard zorgt voor een zeer rijk en volwassen karakter.
De druiven worden ‘s nachts geplukt waardoor de warmte zo min mogelijk effect heeft op de smaak. 
Prachtige aroma’s van perzik, abrikoos en honingzoete bloemen. Rijk en mooi in balans met hinten van 
geïntegreerd eikenhout.

Viognier

Weingut Karl Steiniger Grüner Veltliner reserve ‘spiegel’ -
DAC Kamptal, Oostenrijk

Langenlois, is dankzij zijn uitgestrekte wijngaarden de grootste wijnstad van Oostenrijk. Hier is 
Steininger, een echt familiebedrijf, gevestigd zij geven de kunst van wijn maken generatie op generatie 
door. Helder bleekgele kleur. Een heerlijke frisse wijn met een aantrekkelijk bouquet van bloemen en witte 
peper. De smaak is mondvullend met zuivere zuren in de afdronk. 

Grüner Veltliner

39,95

Ramon Bilbao Crianza 6,50
DOC Rioja, Spanje

Een prachtige rijke rode wijn. Smaken van donker fruit, pruimen kruiden en kokos. Zachte tannines en een 
heerlijk intens lange afdronk.

Tempranillo

32,50

Salentein Malbec ‘Barrel Selection’ -
Valle de Uco (Mendoza), Argentinië 

Voor deze wijn worden druiven van 2 wijngaarden gebruikt. Deze wijngaarden hebben veel hoogte en 
tempratuur verschil, waardoor de druiven andere smaken ontwikkelen. De hout gelagerde smaak voert een 
prachtig samenspel met het fruitige karakter.  Een prachtige mooie lange afdronk, met heerlijke geuren en 
aroma's van rood fruit, bramen, pruimen, chocolade en vanille. Het totaalplaatje heeft een mooie body en 
fruitig karakter.  

Malbec

37,50

Ellermann Spiegel Spätburgunder -
Pfalz, Duitsland

In het zuidelijkste puntje van de Pfalz worden de druiven die ten grondslag liggen aan deze wijn tot 
wasdom gebracht. De druiven die vrijwel identiek zijn aan de Pinot Noir druif krijgen met dit terroir een 
kruidige en fruitige geur die ernorm naar kersen neigt. Een droge complexiteit zorgt voor veel lagen, 
waardoor deze wijn goed gaat bij de meeste vegetarische gerechten en lichtere vleesgerechten.

Spätburgunder

39,00

DESSERTwijnen Glas

Torres Moscatel
DO Penedès, Spanje

Een zachte, zoete dessert- en kaaswijn met de zonnige smaak van rozijnen. Een meer dan uitstekende 
Spaanse dessertwijn.

Moscatel de alejandria, Moscatel de gano menudo

5,25

Colosía Pedro Ximenez
El Puerto de Santa Maria, Spanje

Een rijke, haast stroopachtige en volzoete sherry. Met een smaak van rozijnen en krenten, vijgen en 
walnotencake. Heerlijk bij dessert, kazen en ijs.

Pedro Ximenez

7,50

Cazes Rivesaltes Grenat
Roussillon, Frankrijk

Dit is een zoete dessertwijn die voor 100% wordt gemaakt van het druivenras Grenache Noir. Deze 
dessertwijn wordt biologisch geproduceerd. Halverwege de gisting wordt het proces afgebroken door een 
scheutje brandewijn bij de most te gieten. Daardoor blijven er onvergiste druivensuikers over, die de wijn 
zoeten. Hierna krijgt de wijn een rijping op eikenhouten vaten. Door dit speciale productieproces krijgt de 
wijn intense aroma’s van wilde aardbeien en rood fruit met een elegante stijl. De smaakt is weelderig, 
intens en zoet. 

Grenache

7,50

De favoriet van Evy

Torres San Valentin, semi dulce 5,50
DO Penedès, Spanje

Heldere lichtgele wijn met aroma's van verse rijpe druiven en fruit: rijpe bananen, kweepeer en bloemen, 
acacia met hinten van roze en rozemarijn.

Parellada

25,00

Ramon Bilbao Verdejo 5,75
DO Rueda, Spanje

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.  

Verdejo

27,50

Mirassou Chardonnay 6,50
California, USA

In de smaak frisse citrustonen, intense fruitsmaken alsook een subtiele houttoon komt terug in de smaak. 

Chardonnay

32,00

Farina Pinot Grigio 5,50
IGT Veneto, Italië

Lichte aroma's van peer en ananas met een florale tint. Mooie droge en zachte structuur met een 
verfrissende smaak.

Pinot grigio

25,00

- 39,95Mar de Frades Albariño Atlantico 
DO Rías Baixas, Spanje

Deze druiven groeien in een ruig gebied, dicht bij de oceaan en doorkliefd door grote rivieren. Deze 
omstandigheden zorgen voor veel verkoeling en regen. Dit resulteert in een fruitige wijn met sappige 
zuren en goed gebalanceerde bitters. De wijn heeft een bleekgele kleur. In de neus zitten aroma's van 
bloemen en citrusfruit.

Albariño ‘mar de frades’

De favoriet van Kary

RODE WIJNEN Glas  Fles

XR Merlot 4,50
IGP Pays d'Oc - Xavier Roger, Frankrijk

Een plezierig glas wijn met veel diepgang. Vol en sappig met een ronde smaak, rode fruittonen in een 
lange afdronk. 

Merlot

21,50

Farina Bardolino 5,50
DOC Bardolino, Italië

De kleur is helder en robijn rood. Elegante wijn, subtiel licht, droog en zacht van smaak. Ontdek in deze 
wijn wilde rozen, pruim en cassis fruit. Koel serveren.

Corvina, Rondinella, Rossara

25,00

Corterosso Trilogia di Corteviola 6,00
Emilia Romagna, Italië

Deze rode wijn heeft als inspiratie de befaamde ‘ripasso’ wijnen. Een derde gedeelte van de Sangiovese 
druiven wordt traditioneel vergist. Een derde krijgt een elegante houtopvoeding en een derde van de 
druiven wordt gedroogd waarmee later een tweede gisting wordt geforceerd. Dit geeft de wijn een enorm 
krachtige maar druivige ‘fruitboost’. Heerlijk sappig met een overduidelijke fluwelen hint naar gedroogde 
druiven en licht eiken.

Sangiovese

29,00

Carnivor Cabernet Sauvignon 7,00
California, USA

Deze wijn heeft een bijna inktzwarte kleur die groots en gedurfd van smaak is. Aroma's van donker fruit, 
bessen, koffie, mocca en getoast eiken, dit alles omringd door een herkenbare souplesse en zijdezachte 
afdronk.

Cabernet sauvignon

35,00De favoriet van Luuk

ROSÉ WIJNEN Glas  Fles

XR Blush Rosé 4,50
IGP Pays d'Oc, Frankrijk

Een mooie frisse, fruitige wijn. Geurend naar frambozen en aardbeien is dit een heerlijke verfrissende rosé.

Grenache Cinsault

21,50

- 27,50Ramon Bilbao Rosado 
DOC Rioja, Spanje 

Ramon Bilbao Rosado is afkomstig van oude wijnstokken op hoog gelegen wijngaarden in Tudelilla. De 
koelte op deze hoogte zorgt er mede voor dat de rosé een mooie frisse en elegante stijl heeft. Deze rosé 
heeft een zeer verleidelijke, lichtroze kleur. Een palet van delicate aroma's prikkelen de zintuigen. Vers 
fruit van kersen en citroen, aangevuld met wilde bloemen. De wijn is zijdezacht met een frisse elegantie 
en een rijke afdronk.

Garnacha

- 32,50Chateau de l’aumerade cuvée Marie-Christine 
Côtes de Provence

Prachtige oranje roze kleur, erg fris en fruitig op de neus met een verrassend kruidige, romige afdonk.
De wijn vertegenwoordigd de elegantie van de Provence en het hoge kwaliteitsniveau die de familie 
nastreeft. Heerlijk als apperetief, maar ook zeer geschikt bij vlees en visgerechten, kazen en zelfs 
desserts met fruit.

Grenache, Syrah, Cinsault

PORT Glas  Fles

Graham's 10 years old Tawny port 7,50
Zacht roodbruin van kleur. De neus is zowel rijp als complex. Aroma’s van 
honing, noten en vijgen zijn duidelijk aanwezig. Een volle rijpe en zachte 
smaak, met een afdronk in stijl.

-

Graham's Ruby port 5,00
Een mooie robijnrode kleur. Hij heeft een jeugdige frisheid en verleidelijke 
rijpe fruitgeuren van zwarte en rode vruchten. De port geeft een rijkelijke 
mondvulling gecombineerd met een goede balans.  

-

Graham's White port 5,00
Een blank gouden kleur. De port geurt naar rijpe druiven en amandelen. De 
smaak is zoet en krachtig. In combinatie met de heerlijke sappige zuren 
wordt een goede balans gecreëerd.  

-


