
WIJNKAART

DESSERTWIJNEN

Errazuriz Sauvignon Blanc Late Harvest
Casablanca Valley - Chili 
Errazuriz Sauvignon Blanc Late Harvest 
is een elegante witte dessert wijn met een 
bleekgele kleur en groene tinten.
In de neus herken je citrus aroma’s, 
grapefruit, passievrucht en subtiele hints 
van kruiden. Een wijn met lichte minerale 
tonen en een mooie zuurgraad die de wijn 
zijn frisheid geeft. Lekker bij fruittaartjes, 
pudding, cheesecake en vers fruit.

glas  €  5,50

Graham’s Late Bottled Vintage Port 
Gold Decanter World Wine Awards 2011 

Deze Portwijn heeft een diepe, donkerrode 
kleur. met een aromatisch bouquet van 
zwarte bessen, munt en bloemen. 
De smaak is rijk en zoet. Graham’s Late 
Bottled Vintage smaakt heerlijk bij harde 
kazen, nootjes of gedroogd fruit.

glas  €  6,00

Rivesaltes Grenat Rouge
Languedoc Roussillon, Frankrijk 
Intense aroma’s van wilde aardbeien en 
rood fruit. Ook hier een elegante stijl, de 
wijn is niet log, ondanks 110 gram restsuiker 
per liter. Vooral fantastisch bij sorbets 
met rood fruit, aardbeien, maar ook bij 
chocolade heel bijzonder!

glas  €  5,50

WIT ROOD

PORT - RUBY
Graham’s 10 Years Old Tawny 
2 gold medals en 3 silver medals Decanter 
World Wine Awards.

De fijne roodbruine kleur is kenmerkend 
voor de Graham’s 10 YO Tawny. De geur 
is rijp en complex. Duidelijke aroma’s van 
noten, honing en vijgen. Volle rijpe smaak 
en zeer zacht. De afdronk is intens en lang.

glas  €  7,50

PORT - TAWNY

PORT



HUISWIJNENBUBBELS

Selection Cazal Viel Rosé
Frankrijk
Fris met de aroma’s van kleine rode 
vruchten en wilde bloemen. Droog maar 
met een zekere vettigheid en rondeur. 

glas  €  4,50
karaf €  17,00
fles	 €		25,50

Epicuro Rosato - Puglia, Italië
Een fruitige rosé met aroma’s van rood 
fruit, voornamelijk bessen, en smaken 
van framboos en aardbei. 

glas  €  4,50
karaf €  17,00
fles	 €		25,50

Farina Rosso - Veneto - Italië
Soepel en sappig. Het fruit viert 
hoogtijdagen in deze prachtige Italiaanse 
rode wijn van Farina. 

glas  €  4,50
karaf €  17,00
fles	 €		25,50

Epicuro Montepulciano d’Abruzzo
Abruzzo - Italië
Intense aroma’s van kersen en groene 
kruiden. Vol van smaak en mooi in balans. 
Echte zwoele Italiaan met warm en rond 
karakter. 

glas  €  4,50
karaf €  17,00
fles	 €		25,50

Salentein Sparkling Brut - Argentinië
Cuvée Exceptionnelle 
Aroma’s van groene appel en citrus 
fruit met een hint van geroosterd brood. 
Een plezierige, fruitige smaak met fijne, 
aanhoudende bubbeltjes.

glas  €  5,75
fles	 €		39,50

ROSÉMOUSSEREND

ROOD

WITTE WIJNEN

Portillo Sauvignon Blanc, By Bodegas 
Salentein - Argentinië 
Fris stuivende fruitige wijn. In de geur roze 
grapefruit, exotisch fruit en groene appels. 
Een plezierig aperitief en lekker bij  
mosselen, visgerechten en schaaldieren.

fles	 €		27,50

Portillo Dulce Natural Sauvignon Blanc
By Bodegas Salentein - Argentinië 
(Zoet)
Fruitsmaken zoals perzik, grapefruit, 
ananas en banaan, een wijn die de perfecte 
balans heeft tussen zoet en zuur. 

fles	 €		27,50

Château de Fontaine-Audon Sancerre
Loire - Frankrijk
Intense neus met grapefruit en 
passievrucht. Rijk, frisdroog en elegant met 
een fruitige, volle smaak en een duidelijk 
mineraliteit uit de vuurstenen bodem. 

fles	 €		37,50

Grüner Veltliner Kamptal - Weingut 
Karl Steininger - Oostenrijk 
Zeer fruitige, klassieke wijn met een 
pepertje in de smaak. Lekker bij exotische 
gerechten, wit vlees of rijke visgerechten.

fles	 €		29,50

Ramón Bilbao Verdejo 
Rueda - Spanje 
Prachtige geuren met authentieke aroma’s 
van de Verdejo druif. Samen met passie-
vrucht, anijs en venkel. Voor de ideale 
wijn-spijs combinatie moet u denken aan 
asperges, gegrild gevogelte of schelp- en 
schaaldieren; garnalen, kreeft en salade 
met vis of gevogelte.

fles	 €		28,50

Errazuriz Estate Series Chardonnay 
Casablanca Valley - Chili 
Levendig fris en expressief in de neus met 
ananas, citrus en passiefruit. 
De Chardonnay wijn van Errazuriz heeft 
een mooie structuur, body en fijne afdronk. 

fles	 €		27,50

Kendall-Jackson 
Vintner’s Reserve Chardonnay 
Coastal Vineyards, Californië
Deze wereldwijde topper is een heerlijk 
volle en licht romige witte wijn uit Californië. 
Knapperig, fris en elegant met heerlijke 
aroma’s van tropisch fruit als mango, 
ananas, perzik, appel en peer. De wijn heeft 
een volle smaak met heerlijk licht romige, 
geroosterde tonen.

fles	 €		35,00

Farina Appassilento Bianco del Veneto 
Italië
Aroma’s van wilde bloem, groene appel 
en ananas zijn kenmerkend voor de witte 
Appassilento van Farina. Vol, zacht en 
aromatisch.

fles	 €		27,50

Château Roubine Rosé “La Vie en Rose”
Côtes de Provence - Frankrijk
Grassige neus met florale tonen. Ronde 
smaak met hints van venkel/anijs en een 
typische Provençaalse kruidigheid.

fles	 €		32,50

SAUVIGNON BLANC

VERDEJO 

GRÜNER VELTLINER 

GARGANEGA TIBOUREN - CINSAULT

CHARDONNAY

Portillo Pinot Noir, By Bodegas Salentein 
Alto Valle de Uco, Mendoza, Argentinië
Helderrode wijn. In de geur zijn kersen, rijpe 
bramen en subtiele aroma’s van kruiden te 
herkennen. Heerlijk bij gebraden gevogelte 
en een stevige vis.

fles	 €		27,50

Ramón Bilbao Crianza - Rioja, Spanje
Een complexe, dieprode wijn met aroma’s 
van zwart fruit, pruimen, sandelhout en 
hints van balsemiek, kokosnoot en drop.
Komt vooral goed tot zijn recht bij gebraden 
vlees en harde kazen.

fles	 €		29,50

MERLOT

PINOT NOIR

TEMPRANILLO

CORVINA - RONDINELLA

Errazuriz Estate Series Merlot
Curico Valley, Chili
Vol fruit (aardbeien, kersen en pruimen). 
Hier tussendoor proeft u kruidige hints van 
balsamico en bitterzoete chocolade. 

fles	 €		27,50

Valpolicella Ripasso Classico Superiore  
Farina - Italië 
Fruittonen van pruim en kersenjam geven 
een fijne balans van tannine, frisse zuren 
en zoet. Op de achtergrond komen tonen 
van intense peper, leer en gember tot uiting.

fles	 €		31,50

ROSÉ WIJN

RODÉ WIJNEN
CHAMPAGNE

HUISWIJNEN

Selection Cazal Viel Sauvignon Blanc 
Frankrijk
Aroma’s van exotisch fruit en witte 
bloemetjes.

glas  €  4,50
karaf €  17,00
fles	 €		25,50

Mountain View Chardonnay - Zuid-Afrika
Een zacht frisse Chardonnay wijn zonder 
houtrijping. Aroma’s van perzik en abrikoos. 

glas  €  4,50
karaf €  17,00
fles	 €		25,50

Epicuro Pinot Grigio - Italië
Heerlijk rijp fruit van perzik en peer. Op de 
achtergrond proef en ruik je witte roos. 

glas  €  4,50
karaf €  17,00
fles	 €		25,50

WIT DROOG

Mar de Frades Albariño - Rias Baixas
Spanje 
Deze bleekgele wijn heeft aroma’s van 
bloemen en fris citrusfruit. Doordat de 
wijn goed gebalanceerd is tussen zuren 
en bitter, komt er een lekkere sappige 
smaak naar voren. Zuiverheid en elegantie 
kenmerkt deze verfijnde wijn. 

fles	 €		32,50

ALBARIÑO

Laurent Miquel Vérité Viognier 
Frankrijk 
Deze witte wijn is dé pure expressie van 
de Viognier druif. Prachtige aroma’s van 
witte perzik, abrikoos en honingzoete 
bloemen. Rijk en mooi in balans met hints 
geïntegreerd eikenhout.

fles	 €		35,00

VIOGNIER

MALBEC 
Salentein Barrel Selection Malbec
Mendoza, Argentinië 
Intens en smaakvol! Met de aangename 
aroma’s van rijpe pruimen, cacao en een 
hint van vanille.

fles	 €		32,50

Bollinger Special Cuvée Brut
Frankrijk
Een weelderige geur, gerijpt, complex, 
rijk van smaak met hinten van toast en 
champignons. Bollinger staat tevens bekend 
om de zeer mooie, verfijnde mousse. 
Een karaktervolle champagne met veel 
elegantie en reserve. 

37,5	cl		 €		40,00	
75	cl	 €		60,00

Villa Trasqua Fanatico Chianti Classico 
Riserva - Italië 
Een intens robijnrode wijn. In de neus fruiti-
ge tonen aangevuld met tonen van hout en 
specerijen. Een prachtig wijn die in de mond 
soepel, zeer gestructureerd, rond en stevig 
smaakt. Een lange en droge afdronk.

fles	 €		38,50

SANGIOVESE

Kendall-Jackson Vintner’s Reserve 
Cabernet Sauvignon - Californië
Sappige, kruidige rode wijn. Aroma’s van 
zwarte kers, bramen en cassis. Intens, rond 
met mooie gestructureerde tannines. In de 
lange afdronk herkent men ceder en vanille. 

fles	 €		39,50

CABERNET SAUVIGNON


