
	
	
	
	

Open wijnen 
wit: 
Verdejo/Viura Castile-La Mancha   Conde Pinel Spanje            glas 3,7   

fles 19 
 
De wijn is licht kruidig met de smaak van citrus en ananas. De wijn is heerlijk als aperitief maar 
heeft ook geen enkele moeite met wit vlees, kruidige gerechten en vis in een romige saus. 
 
Ribeton Colombard/Sauvignon  Côtes  de Gascogne                      glas 4              

fles 22 
 
Twee druiven die zich uitstekend kunnen ontwikkelen in het relatief koele westelijk deel van de 
Gascogne en de specifieke bodemgesteldheid van zand en kalksteen. Frisse tonen van peer en 
grapefruit en een lichte vettigheid. Zeer breed inzetbaar, van aperitief tot begeleider van salades 
en visgerechten. 
 
Chardonnay Beauté du Sud Languedoc Frankrijk   glas 4,5            
           fles 23 
 
Fluweelzachte, romige wijn met een goudgele kleur en aroma’s van rijpe appels, vanille, 
geroosterde noten en een botertje. De smaak is vol en elegant met een heerlijk lange afdronk. 
 
rosé: 
Syrah- Philippe de Charmille - Pays Dóc                 glas 4   

fles 22 
De aardbeien en kersen spatten uit het glas bij deze wijn met een diepe rosé kleur. 
Deze wijn gemaakt  van 100% syrah druiven is prima begeleider van pasta’s maar ook  
opzichzelf een aangenaam glas rosé 
 
rood: 
Tempranillo  Castile-La Mancha  Conde Pinel Spanje    glas 3,7   
                                                                                                                        fles 19 
 
De rode wijn wordt gemaakt van Tempranillo druiven aangevuld met een beetje Shiraz. De 
druiven worden met de hand geoogst en 20% van de wijn rijpt gedurende 3 maanden op Frans 
eiken. Hij kenmerkt zich door fijne aroma’s van rood fruit zoals bessen, wilde aardbeien en een 
beetje kersen. Verder ook een beetje toast en vanille die de korte houtrijping verraden. 
Toegankelijke, soepele en zachte wijn met veel fruit. Goed te combineren met oosterse gerechten, 
pasta’s en risotto 
 
Castillo de Almansa crianza Spanje                                                glas 4    

fles 22 
 

De benaming van Almansa (DO Almansa) ligt in het binnenland van Spanje ongeveer 100 kilometer 
van de bruisende mediterrane steden Valencia en Alicante, ten oosten van Albacete. Rijke, 
smaakvolle rode wijn met aroma’s van pruimen, zwarte peper en leder. Deze wijn is heerlijk op 
zichzelf, maar ook prima als begeleider van gegrilde, geroosterde of gebakken gerechten, 
gegrild roodvlees en uitgeharde vleeswaren (chorizo) en harde kazen. 
 
Brunello Garda Merlot DOC                             glas 4,5 

fles 23 
 
Een jonge wijn die geen rijping op frans eiken vaten heeft gehad, maar alleen gerijpt is in rvs-
tanks. Wel is deze 6 maanden tot rust gekomen in de fles. Hierdoor heeft deze minder tannine 
dan de NOÉ. Door dit proces is deze wijn een ware allemansvriend. Heerlijk soepel en met vrijwel 
alles te combineren. De ideale huiswijn. 
 



 
 
 

Bubbels & Champagne 
 
Frizzante Ibis Bisecco Italia       glas 4 

Fles 25 
 
Een sprankelende frizzante van Venetiaanse Garganega en Trebbiano druiven 
van de beroemde wijnmaker Martino Biscardo (voorheen Tenimenti 
Associati): Strogele kleur, vers boeket met aroma’s van banaan, gele appel, 
droog en fruitig. Met een fruitige finale. 
 
 
“Chiarezza” Bardolino Chiaretto Brut     fles 27 
 
Deze rosé frizzante is heel licht roze van kleur, dit komt omdat de schillen 
van de druiven slechts een paar uur contact hebben met de most. 
Gemaakt van de Corvino ( o.a gebruikt in de Amorone wijnen ), Rondinella en 
Molinara druiven, 
deze geven de wijn een heerlijk frisse en volle smaak met aroma’s van fruit en 
bloemen. 
 
 
Frezza Notte Di Stella Lugana Brut                                              fles 35 
 
Uitsluitend gemaakt uit druiven van de Trebbiano di Lugana wijnstok. 
Aromatisch en elegant is de perfecte omschrijving van deze Spumante. 
Heerlijk als aperitief en prima te combineren met al het lekkers uit de Zee. 
 
 
 
Champagne Laurent Perrier brut Frankrijk    fles 60 
 
De chardonnay druif domineert in deze wijn met een aandeel dat bijna twee 
keer hoger is dan gebruikelijk bij een brut champagne. De Laurent Perrier 
brut L-P is een assemblage van meer dan 55 wijnen die 3 jaar rijpen onder ideale 
omstandigheden 
De Brut L-P is door zijn elegante stijl de perfecte aperitiefwijn. Hoewel zijn 
opmerkelijke balans, frisheid en verfijning hem ook geschikt maken als 
begeleider van vis, wit vlees en gevogelte. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

witte wijnen 
 

Pinot Grigio Masseria Trajone Italia     fles 22 
 
Masseria Trajone Pinot Grigio is een aangenaam zacht kruidige witte wijn uit 
Abruzzo, een kleine wijnregio in het midden van Italië. De Pinot Grigio is 
geclassificeerd als IGP Terre de Chieti. De wijn heeft een citroengele kleur en zacht 
kruidige aroma's van appel, perzik en ananas. De smaak is lekker fris met veel mineralen. 
Masseria Trajone Pinot Grigio is een verrassend lekkere Italiaanse aperitiefwijn, die 
uitstekend smaakt bij geroosterde vis, pasta's met roomsaus, prosciutto of salades. 
 
 
Chenin Blanc Simonsig Stellenbosch Zuid-Afrika     fles 23 
 
Deze wijn wordt gekenmerkt door een zongerijpte stijl waarin aroma’s van peer en 
abrikozen domineren. Ondanks de warme omstandigheden waarin de druiven tot 
volle wasdom kwamen, is deze Afrikaanse steen – zoals chenin blanc ook bekend is in 
Zuid Afrika – niet zoet. Wel heeft deze droge wijn een zweempje honing in zijn 
afdronk waardoor hij, koel geschonken, uitstekend inzetbaar is als begeleider van 
steviger visgerechten, maaltijdsalades, asperges en gegratineerde schelp– en 
schaaldieren.  
 
Gruner Veltliner Steiniger Kamptal Oostenrijk   fles 29 
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. Te serveren bij exotische gerechten, gevogelte en wit vlees 
of rijke visgerechten.  

 
Chardonnay Familia Bianchi Argentina     fles 30 

Een goudgele wijn met groene schakeringen en een breed aromapalet: vanille, appel, 
kruidnagel en kokosmelk. Daarnaast een rijke en romige structuur, opwekkende 
frisheid en veel lengte.  
Serveersuggestie  
Te serveren bij oesters, garnalen, pasta met zalm en in roomboter gebakken vis. Ook 
geweldig bij kalfsvlees, gevogelte in roomsaus en belegen kazen.  
 
Sancerre Paul Prieur Loire Frankrijk     fles 38 
 
Stuivend bouquet met groene appel en buxus verrijkt met bloemengeuren, een 
vleugje specerijen en een sappige frisse smaak en finale.  
Serveersuggestie  
Als aperitief of aan tafel bij verfijnde en pure vis, schelp- en 
schaaldiergerechten, lichte bereidingen met wit vlees en bij salade met 
geitenkaas. 
 
  



 
 
 

Rosé 
 
Made in Provence ( MIP ) Domaine sainte Lucie Frankrijk   fles 29 
 
De absolute top uit de provence gemaakt van Cinsault, Syrah en Grenache.Een heel 
licht  
getinte rosé met geur– en smaaknuances van rode vruchtjes en citrusfruit naast 
verleidelijke tonen van rozenblaadjes. Te serveren als aperitief en of bij 
maaltijdsalades en niet te zware mediterrane gerechtjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Rood: 
 

Cabernet/Syrah Beauté du Sud Languedoc Frankrijk   fles 23 
 
 
De cabernet sauvignon voor deze wijn komt van hoog gelegen percelen rond Limoux 
en langs de Pyreneeën. De lagere temperaturen en arme bodem zorgen hier in het 
uiterste zuiden van de Languedoc voor kleinere maar diep geconcentreerde oogsten. 
Direct na de pluk gaat de in roestvrijstaal gemaakte cabernetwijn voor lange tijd in 
vaten van Frans eiken. De syrah voor de Beauté du Sud komt van warmere percelen en 
geeft de uiteindelijke assemblage de zwoelfruitige bagage en romige smaak. Dat in 
combinatie met de kruidigheid van cabernet en roostertonen en vanille van 
houtrijping maakt de wijn tot een prachtig aperitief of begeleider van vleesgerechten 
en zoute kazen. 
 
 
Pinotage  Simonsig Stellembosch Zuid-Afrika     fles 29 
 
Pinotage vooral gekenmerkt wordt door heel veel rood fruit. In geur en smaak dus 
heel veel frambozen en bessen met daarnaast zwoelrijpe tonen en fluweelzachte 
tannines.  
Serveersuggestie  
Iets gekoeld geschonken past deze wijn uitstekend bij gekruide gerechten en 
uiteraard bij geroosterd vlees. 
 
Brunello Merlot NOÉ DOC                                                 fles 34 
 
Dit productie gebied ligt ongeveer 200 meter boven zee niveau met als bodem 
structuur kalksteen wat identiek ismet de bekende Valpolicella gebied. 
De druiven worden eindseptember geplukt met de hand zo worden de beste druiven 
geselecteerd. Na de gisting van 12-14 dagen wordt de nog jonge wijn verder 
gerijpt in Franse eiken (barrigues) voor 18 maanden. Dan nog een keer voor 6 maanden 
in de fles.  
Intens donker fruit, Warm, fluweelzacht met ronde tannine en intense tonen van 
donkere bessen Lange afdronk. 
Serveer temperatuur: 16-18 graden Celsius. 
Deze wijn gaat prima samen met pasta gerechten met vlees, rood vlees en rijpere kazen. 
 
Rioja reserva Ramon Bilbao Spanje      fles 36 
 
Erg subtiel en elegant, maar tegelijkertijd ook met een goede balans  tussen 
zuren en intensiteit. Ga op zoek naar hints van hout, vanille en proef de 
bramen,  
zwarte pruimen en specerijen. Spijsadvies Drink deze wijn bij gegrild of 
gebraden rood vlees, wild en overjarige Hollandse kazen.  
 

 
 



 
 
 
 

Edelzoet en Port 
 
 
 
Black Muscat Red Electra Quady Winery California  glas € 3,50 
 
Een overheerlijke wijn Gemaakt van de Black Muscat. De wijn heeft een rode kleur en 
geurt naar roodfruit, met een fris, scherpe, licht tintelende smaak van zoet 
roodfruit. 
Voortreffelijk bij nagerechten met rood fruit of lichte chocolade. De wijnen hebben 
naast een heerlijke rijke smaak ook frisheid en combineren bovendien prima met b.v. 
ijsgerechten, fruitsalades en chocolade. Serveertemperatuur: 6 - 8°C. 
 
 
10 years old Tawny port Taylor Portugal    glas € 4,25 
 
Deze zacht bruin gekleurde port met licht oranje schittering heeft ontwikkelde 
maar toch frisse neus met verse noten, rijp fruit en vijgen. 
In de mond is de 10 Years Old elegant en vriendelijk met zoethout aroma´s, mokka, 
koffie, chutney en cacao. Door de langdurig zwoele afdronk met veel complexe 
indrukken is dit in de wijnspijscombinatie fantastisch bij desserts met caramel, 
gedroogde vruchten, kaneel en citrusfruit. Het liefst geschonken op 16° Celsius 
hoewel dat ´s zomers best nog iets koeler mag. 
 
 
Pedro Ximénez Barbadillo                                                              glas € 3,70 

Krachtige, mahoniekleurige wijn met een evenwichtige diepe zoete smaak. Geweldig bij 
desserts, chocolade en pittige kaas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


