Wijnkaart
Huiswijnen

Prijs per Glas / Fles

Capa Verdejo Rueda, Spanje

€ 4,25 / € 22,00

Astruc Chardonnay, Limoux, Frankrijk

€ 4,25 / € 22,00

Doppio Rosso Vino Ripassato, Veneto, Italie

€ 4,25 / € 22,00

Domaine Muret, Syrah, Languedoc, Frankrijk

€ 4,25 / € 22,00

Frisdroge wijn met wat citrus en een tropische toets.
Elegante Chardonnay, zuivere smaak en zonder houtrijping.
Deels ingedroogde druiven, vol van smaak gemaakt van Corvina, Merlot en Cabernet
Sauvignon, kruidige wijn met een ronde finish.
Fruitrijke wijn, gemaakt uitsluitend de Syrah druif. De geur is lichtkruidig,
wat peperig, eucalyptus. De smaak is aangenaam met veel rijp rood fruit
waaronder cassis, tonen van mocca en een zachte afdronk.

Mousserende wijnen
Saumur ‘De Chanceny’ Blanc, Loire, Frankrijk

Methode Traditionnelle, gemaakt van chenin blanc, chardonnay en cabernet franc

Prijs per Glas / Fles
€ 7,50 / € 38,00

Witte wijnen

Prijs per Fles

Les Gres, chardonnay-viognier, Languedoc, Frankrijk

Prachtige witte wijn gemaakt chardonnay en viognier.
Royaal in geur en smaak met de mooie bloemige tonen van de viognier e
n de vettigheid en fruitigheid van de chardonnay

Willow Way Chardonnay/Pinot Grigio, Westkaap, Zuid Afrika

€ 24,50
€ 25,50

Fairtrade wijn van 80% Chardonnay en 20% Pinot Grigio. Appel, citrus en tropisch fruit
voeren de boventoon in deze wijn, lekker bij zachte kazen of kalfsvlees gerechten.

Pajzos dry Furmint, Tokaj, Hongarije

€ 26,50

Roman Pfaffl Gruner Veltliner vom Haus, Weinviertel, Oostenrijk

€ 30,50

Weingut Georg Mosbacher, Riesling Trocken, Pfalz, Duitsland

€ 32,50

Paul Mas Belluguette, Languedoc, Frankrijk

€ 32,50

Paul Mas Les Faisses, Lanquedoc, Frankrijk

€ 38,50

Chablis Vieilles Vignes, Domaine Hamelin, Frankrijk

€ 47,50

Droge wijn van de Tokaj druif, fris en zuiver met in de aanzet iets van citrus, perzik en
peer. Stevig en mollig, complex en een hint van grapefruit en lycee.
Fantastische prijs/kwaliteit wijn van deze gerenommeerde wijnmaker, limoen met heel
veel frisheid en zuiver van smaak. Droog maar niet al te strak en een vleugje peper,
zo drinken of bij een kruidig gerecht.
Frisse rijpe droge riesling, helder, zuiver en gastronomische wijn met geconcentreerd
wit fruit.
Krachtige blend van Grenache Blanc, Viognier en Vermentino. Houtlagering van zes
maanden. Nuances van vanille en rijp wit fruit.
Krachtige Chardonnay met diepte en complexiteit. Hout opvoeding van zes maanden.
Bloemig met een vleugje limoen.
Mooie rijke en mineralige chardonnay zonder dominante houtsmaak. Afkomstig van
een Perceel van 1 ha met stokken ouder dan 70 jaar

Op zoek naar een aparte wijn per glas? Vraag de
bediening naar de open wijnen. Per glas € 5,95

Rode wijnen

Prijs per Fles

Jenius Rioja, Rioja, Spanje

€ 27,50

Les Plos Cabardes Reserva, Languedoc, Frankrijk

€ 29,50

Weingut Thanisch Spätburgunder, Mosel, Duitsland

€ 34,50

Zironda Valpolicella Ripasso, Veneto, Italië

€ 36,50

Viña Tarapaca Gran Reserva Carmenere, Maipo Valley, Chili

€ 38,50

Bourgogne Pinot Noir, Domaine Morey, Bourgogne, Frankrijk

€ 38,50

85% Tempranillo en 15% Graciano druiven. Vriendelijke Rioja met maar 3 maanden
hout. Goede balans tussen het fruit en hout. Aromatisch!
Blend van Cabernet Sauvignon, Merlot, Grenache en Syrah. Wijnen uit de Cabardes
hebben een heel eigen karakter. Krachtig, aards, gul en veel fruit. Mooi kruidig.
Heerlijke Pinot Noir uit de Mösel. Kersenrode wijn met een krachtige smaak. Mooie
lichte rode kleur en zijdezacht. Een Pinot Noir in Optima Forma!
Elegante, complexe en intense wijn gemaakt van de druivenrassen Corvina en Rondinella. Ook wel een kleine Amarone genoemd. Sappige wijn met veel smaak.

De Gran Reserva serie is het paradepaardje van Tarapaca. De druiven ondergaan een
hout lagering van 12 maanden. Indrukwekkende wijn met in de smaak rijpe pruimen,
vanille en een beetje cacao. Intense lange nasmaak.
Klassieke pinot noir gemaakt door Vincent en Sophie Morey, samen bezitten zij 20 ha
wijngaarden in Chassagne, Puligny, Santenay,
Saint-Aubin en Maranges.

‘Shotfire’ Shiraz, Thorn-Clarke, Barossa Valley, Australie

€ 42,50

Krachtige, romige shiraz uit de warme Barossa vallei, een fenomeen van zuid Australie.
Toets van chocolade en bramenjam, zeer geconcentreerd.

Op zoek naar een aparte wijn per glas? Vraag de
bediening naar de open wijnen. Per glas € 5,95

Dessert wijnen

Prijs per Glas

Chorus Muscat, Languedoc, Frankrijk

€ 5,50

Alvear Moscatel, Andalusië, Spanje

€ 5,50

Dorwagen Beerenauslese, Rheinhessen, Duitsland

€ 6,50

Cave de Rasteau Vin Doux Naturelles, Rhône, Frankrijk

€ 6,50

Pedro Ximinez, Anadalusië, Spanje

€ 7,50

Chateau Orignac Pineau de Charentes, Charente, Frankrijk

€ 8,50

Zoete muscat met een helder goudgele kleur. De neus is fris en elegant met een volle
en rijpe smaak.
Mooie amber kleurige wijn met een zwoel aroma van rijpe krenten en geconfijt fruit.
Volzoete smaak met een aanhoudende afdronk.
Honigachtige wijn van de Siegerrebe druiven. Dit druivenras is winterhard en er
worden bijna alleen maar laat geoogste wijnen van gemaakt. Geconcentreerde
dessertwijn met een tikkeltje kruidigheid.
De Grenache druiven zijn afkomstig van 40 tot 60 jaar oud wijnstokken. Zoete rode
wijn met aroma’s van cacao, rijp fruit en kruiden. Complex, harmonieus en verfijnd.
Intens zoet, zacht en fluwelige smaak met rinse nuances. De vol zoete smaak ontstaat
door een natuurlijk indrogingsproces van de Pedro Ximinez druiven. Een prachtige
Sherry voor bij diverse dessert gerechten.
Franse zoete wijn welke gemaakt is van de most van de wijn versterkt met Cognac.
Licht bruin van kleur en een blend van Cabernet Sauvignon en Merlot. Vol, complex en
een toets van noten. Romige en dikke wijn. Verrukkelijk!

