
Een ontmoeting voor             culinair genot

Wijn

Dessertwijnen

Domaine de Barroubio Muscat Saint Jean de Minervois, Languedoc, Frankrijk €7,50 
Een geur van honing, fluweelzacht in de mond en zeer complex van smaak. 

Gérard Bertrand Rivesaltes, Languedoc-Roussillon, Frankrijk   €8,50
Amberkleurige oranje wijn die is uitgerijpt op houten vaten. In de smaak zoet, 
maar niet te overdreven. Met complexe tonen van gedroogd fruit, walnoten, 
rozijnen en honing.

Gonzalez Byass Nectar Pedro Ximenez, Jerez, Spanje   €8,50
Een zeer rijke, volle en zoete sherry met de smaak van rozijnen en z
ongedroogde vijgen. Heerlijk bij diverse kazen of een vol, zoet dessert.

Port 

Poças Ruby Port, Douro, Portugal    €4,50                  
Diepe robijnrode Port met een verleidende geur van zoete frambozen, 
een rijke smaak en een zijdeachtige lange afdronk. Een zeer aantrekkelijke, 
frisse en uitgebalanceerde Port.

Poças White port, Douro, Portugal    €4,50
Mooie delicaat, zoete, witte Port vol aroma’s van rijp fruit met tonen van citrus, 
abrikozen en honing. In de smaak prettig zoet met tonen van gedroogd fruit, 
bloesem en een zachte en warme afdronk.

Cockburn’s 10 years Old Tawny Port, Douro, Portugal   €9,50
Levendige aroma’s van gekonfijt fruit, gecombineerd met toffee, karamel 
en honing. De smaak is delicaat met tonen van walnoten en amandel.
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Mousserend

Vallformosa Classic Cava Brut, Penedès,
Spanje € 4,85 € 29,50
Sprankelende cava met fijne, zachte bubbels. Aromatisch en verfrissend, 
met aroma’s van groene appel, citrus, verse kruiden en bloesem. De 
afdronk is friszuur en fruitig. Heerlijk als aperitief.

Piper-Heidsieck Essentiel Blanc de Blancs, Champagne,
Frankrijk  €75,00
De Essentiel Blanc de Blancs is vervaardigd van druiven van het 
druivenras chardonnay. Deze champagne is schitterend goudgeel van 
kleur en bevat aroma’s van citrusvruchten, amandelen en acacia.

Witte wijnen

Reserve Bank White Blend, Westkaap, 
Zuid-Afrika €4,50 €24,50
Deze blend wordt grotendeels gemaakt van Chenin Blanc van oude 
stokken, die de wijn een intens en complex karakter geven. De wijn is vol 
en rond, met vers fruit en bloesem en een opwekkende afdronk.

Osadia Sauvignon Blanc, Central Valley, Chili €4,50 €24,50
Fruitig wit uit het kustgebied van de Central Valley. De zon geeft de wijn 
zijn aromatische, rijpe karakter. De zeewind zorgt voor een aangename 
frisheid. De wijn barst van het tropische fruit, frisse citrus en minerale 
tonen.

Mrs. Bonvi Chardonnay-Viognier, Pays d’Oc, €5,25 €28,50
Deze stoere wijn is prachtig goudgeel van kleur. In de geur tonen van 
noten, bloemen, abrikoos en perzik. Vol en soepel in de mond, met 
sappig fruit en aroma’s van vanille en toast, gevolgd door een minerale 
en frisse afdronk.

Cuatro Rayas Verdejo, Rueda, Spanje €4,50 €24,50
Aromatische, frisse wijn, gemaakt van één van de meest populaire witte 
druivenrassen uit Spanje: de verdejo. Hij is vol van smaak, met intense 
aroma’s van peer, perzik en sappig citrusfruit. 

Fedele Cattarrato Pinot Grigio, Sicilië, Italië €4,95 €27,50
Aangename biologische wijn met aroma’s van citrus en exotisch fruit. 
Prettig en soepel in de smaak met tropische nuances, afgewisseld 
door rijpe citrustonen en een mineraliteit die zorgt voor een verfrissende 
afdronk. 

Winzer Krems Grüner Veltliner, Traisental, 
Oostenrijk €5,25 €28,50                                           
Sappige, kruidige wijn van de druif die Oostenrijk wereldwijd op de kaart 
heeft gezet. Aroma’s van groene appel, witte peper en verse kruiden gaan 
over in een frisse afdronk met verfijnde zuren.

Luis Cañas Rioja Blanco, Rioja, Spanje €6,50 €31,00
In de geur een subtiele en elegante combinatie van hints van bloemen, 
fruit en hazelnoten. In de aanzet droog, maar met voldoende zuur. Een 
verfrissende en levendige afdronk van rijp fruit. 

Domaine De Biéville Chablis, Chablis, Frankrijk  €37,50
In de geur citrus met hints van hooi en perzik. De smaak is crispy met 
lichte honingzoete tonen en citrus, aangevuld met een vleugje perzik. 
Een uitgesproken frisse, minerale wijn met een heerlijke elegante afdronk.

Rosé wijnen

Val C Rosé, Pays d’Oc, Frankrijk € 4,50 € 24,50 
Een fraaie, zalmroze rosé boordevol elegant fruit waaronder aardbei, 
framboos en een hint van rijpe meloen. Een uitgebalanceerde rosé, fris van 
stijl met een mooi ronde afdronk. 

Miss Bonvi Grenache-Cinsault, Pays d’Oc, 
Frankrijk € 5,25 € 28,50                                      
Helder roze kleur met een glinstering van violette. In het glas ruik je fris fruit 
waaronder rode bes, framboos en een hint van grapefruit. De smaak is fris 
en sappig met een mooie mineraliteit en ronde afdronk.

Rode Wijnen

Reserve Bank Red Blend, Westkaap, 
Zuid-Afrika € 4,50 € 24,50
Een Cape Blend gemaakt van shiraz, petit verdot en cinsault uit Swartland. 
Toegankelijk en zacht met zongerijpte bessen, specerijen en een romige 
afdronk. 

Osadia Merlot, Central Valley, Chili € 4,50 € 24,50
Prettige en veelzijdige wijn, vol aroma’s van rijpe rode bessen en verse 
pruimen. Aangenaam en veel fruit in de smaak. Soepel en toegankelijk door 
de zachte tannines.

Mr. Bonvi Syrah-Grenache, Pays d’Oc, 
Frankrijk € 5,25 € 28,50                                                     
Karaktervolle, granaat rode wijn. Aroma’s van klein, rood fruit en kruiden 
geven de wijn een rijk bouquet. De smaak van rijp fruit is in perfecte 
harmonie met de goed geïntegreerde tannines. In de afdronk veel structuur 
en een mooie complexiteit.

No Pig Deal Grande Réserve, 
Saint-Guilhem-le-Désert, Frankrijk € 5,50 € 29,50   
Prachtig dieppaars van kleur. In de geur rood en zwart bosfruit, aangevuld 
met aroma’s van vanille en cacao. Het smaakpalet is complex, intens en 
zijdezacht, gevolgd door een afdronk met veel structuur van zachte tannines.

Costarossa Primitivo, Manduria, Italie € 6,75 € 31,50
Robijnrood van kleur. Intense aroma’s van zwarte bessen en blauwe 
pruimen. Rond en vol in de mond met zijdezachte, rijpe tannines en een 
lange afdronk.

Heredad de Baroja Rioja Crianza, Rioja, 
Spanje € 5,75 € 30,00 
Diep paarsrood van kleur. In de geur zwart fruit en tonen van nieuw hout, 
welke samen zorgen voor een harmonieus bouquet. De smaak is complex 
met veel zwart fruit en de rijke afdronk is niet alleen intens, maar ook zacht 
en met een elegante frisheid. 

La Mascota Malbec, Mendoza, Argentinië € 6,75 € 31,50
Dieprode kleur met toetsen van violet. In de smaak aroma’s van cassis en 
frambozen confituur en een elegante toets van geroosterde peper.  
De wijn is stevig met een lange afdronk. 

Campo alle Comete Stupore Bolgheri Rosso, 
Bolgheri, Italië   € 35,00
Dit wijnhuis in het hart van Bolgheri maakt karakteristieke wijnen met een 
prachtige balans. Deze blend toont de kracht van Bolgheri. Rijke aroma’s 
van verse pruimen en kersen, eucalyptus, zachte tannines en een elegante 
frisheid.


