
Onze huiswijnen
Wit
Domaine Cambos Gros Manseng	 																				 glas		 €		5	

IGP Côtes de Gascogne 	 	 	 	 	 €	25
Gros Manseng
Zuivere geur, witte perzik, wat mineraliteit, rond, zeer prettig mondcontact, 
verfrissend zacht in middendeel en afdronk. 

Cefiro Reserva Chardonnay 	 												 	 	 glas		 €	5,5

D.O. Casablanca Valley, Viña Casablanca 	 																		 €		27
Chardonnay
Tropisch fruit, intens, goede balans, perfecte zuurgraad. Rond, mollig en sappig in de afdronk.

Domaine de Sérame Réserve Viognier	 	 	 glas		 €	5,5
Viognier		 	 	 	 	 	 	 	 €	27
Zachtgeel van kleur. Zeer rijke geur, bloemig. Aangename sappige aanzet, exotisch, 
rijk en rond, kruidig, fris. Veel lengte en sappig wit fruit in afdronk.

Dourthe Grands Terroirs Moelleux 	 	 	glas				 €		5

A.C. Bordeaux, Dourthe Vins et Vignobles	 							 	 €	25
Sémillon, sauvignon blanc	 										
Heldere lichtgele kleur. In de zuivere, lichtzoete en sappige smaak herkennen
we citrusfruit, perzik, meloen en honing. Een lange en friszoete afdronk.

Rood
Galcibar Tinto D.O. Navarra	 										 	 		 glas	 €	5

Bodega Coöperativa San Salvador	 											 	 	 €	25
Tempranillo
Lieflijk, rond, zachte aanzet, veel rijp fruit, prettig bittertje in middendeel, 
goede balans en karaktervolle afdronk.

Rosso di Molino IGT Merlot-Cabernet 	 												 	 glas	 €	5,5	

Cantina di Custoza, Verona	 											 	 	 	 €	27
Merlot, cabernet	
Robijnrood, zuivere en frisse geur, bessen en cassis. 
Sappige aanzet, prettige zuren, rijpe bessen, goede lengte.

Rosé
Les Hauts Plateaux A.C. Coteaux d’Aix en Provence    glas		 €	5,5

Les Vins Bréban Agriculture Biologique		 	 	 	 €	27
Hoofdzakelijk Grenache en  syrah met een beetje cinsault
Zalmrose, jong bosfruit, zachte frisse aanzet, rijp fruit zoals 
bosaardbeitjes en frambozen. Elegante en frisse afdronk.

Château d’Anglès Cuvée Classique	 	 	 	 	 €	29
Eric fabre
Mourvêdre, grenache, syrah Zalmrose van kleur. Frisse, bloemige geur met exotisch fruit,  
grapefruit. Elegant, mooi in balans, rond en fris, veel fruit. Karaktervolle afdronk.

Mousserend 
en Champagne
Champagne Ayala Brut Majeur A.C. Champagne					 glas	 €	11

Maison Ayala		 	 	 	 	 	 	 €	65
Pinot noir, chardonnay, pinot meunier Strogeel, frisfruitig geur,  
verfijnde mousse, weelderig aroma. Rondborstig met veel elegantie en reserve.

Champagne Bollinger Special Cuvée brut	 	 	 €	77
Maison Bollinger
Pinot	noir,	chardonnay,	pinot	meunier
Complexe	en	unieke	smaak.	De	druiven	zijn	afkomstig	van	de	beste	wijngaarden	
in	en	rond	de	gemeente	Aÿ.	Met	recht	één	van	de	beste	champagnes	ter	wereld.

Prosecco Frizzante D.O.C. Prosecco 														 glas	 	€	6

De Stefani	 	 	 	 	 	 	 	 €	32	
Strogeel,	zuiver,	steenfruit,	tonen	van	gist,	fijne	mousse
met	frisse	fruitnuances.	Zachte,	smaakvolle	en	droge	afdronk.



Rode wijnen
Rode wijnen uit de Bourgogne 
Fleurie A.C.	 	 	 	 	 	 	 	 €	36
Chanson Père & Fils
Gamay
De bekendste Crus du Beaujolais. Fruitige en vriendelijke karakter. 
Een uitstekende rode wijn voor bij visgerechten.

Santenay A.C.	 	 	 	 	 	 	 €	44
Chanson Père & Fils
Pinot Noir
Heldere kleur en een lieflijke geur. De aanzet is vriendelijk. 
Veel tonen van (bos)fruit. Goede frisheid en lengte.

Pommard A.C, Chanson Père & Fils	 	 					 	 €	77
Pinot noir	
Diep robijnrood. Karaktervolle en typische geur, van pinot noir. 
Pruimen, zwarte bessen, een beetje chocolade en peper.
‘Een mond vol wijn’, bijna kauwbaar.

Rode wijnen uit de Bordeaux 
Château Peyrelongue A.C. Saint Emilion Grand Cru		 €	45
familie Bouquey												 	 	 	 	 halve	fles	 €	24
Merlot, cabernet franc en cabernet sauvignon
Helder, robijnrood van kleur. De geur is zuiver, rijp en licht kruidig. 
Een typische Saint Emilion met een gulle smaak en een warme afdronk.

Château Bonalgue A.C. Pomerol		 	 	 	 €	76
familie Bourotte, Audy, Gironde
Merlot en cabernet franc
Diepe kleur. Rijpe tannines. Echte Pomerol. Verfijnde rondingen. 
Stevig van karakter. Traditioneel en aristocratisch.

Rode wijnen uit Italië
Ripasso «Cent’Anni» D.O.C. Valpolicella 2012		 	 €	34
Corvina		
Diepe, paarsrood. Rijpe, uitnodigende geur, zwoel. Heerlijk sappig zwart fruit, 
bessen, pruimen en vijgen met een frisse ondersteuning. Prettig friszoet in afdronk.

Solèr Veneto I.G.T., De Stefani, Veneto	 	 	 	 €	42
Merlot, cabernet, marzemino, teroldego	 	
Diepe, robijnrode kleur. Intense geur van rijp fruit, pruimen, viooltjes en 
noten. Volle, stevige structuur met zachte tannines en complex bouquet.

Vino Nobile di Montepulciano D.O.C.G.	 	 	 €	45
Azienda Agricola Nottola		
Sangiovese. Granaatrood. Intense karaktervolle geur. Prachtige rondeur, rijp fruit, 
uitstekende balans, volle smaak. In de afdronk het typische amandelbittertje.

Barolo D.O.C.G. Monvigliero, Bel Colle		 	 	 €	65
Azienda Vitivinicola Bel Colle, Piëmonte
Nebbiolo.	Robijnrood.	Verfijnde	geur,	cederhout	en	bosfruit.		
Verfijnde	aanzet,	prachtige	balans,	kersen	en	bessen,	geïntegreerd	hout,	
alcohol,	confiture,	mooi	bittertje,	veel	lengte	met	mooie	frisheid	en	het	
typische	amandelbittertje.	Warm,	elegant	en	rijk.

Amaronne della Valpolicella Classico D.O.C.G. ‘barriques’	 €	77
Fratelli Zeni, Bardolino
Corvina,	corvinone,	rondinella
Rijke,	klassieke	en	gulle	wijn	uit	het	noord	oosten	van	Italië.	Gemaakt	volgens	een	
aloude	techniek	dat	de	druiven	eerst	drogen	voor	persing.	Zeer	geconcentreerd	
jammig	fruit	in	de	smaak	met	een	lange,	volrijpe,	warme	afdronk.	

Rode wijnen uit Spanje
Rioja Muga Reserva D.O. Rioja, Bodegas Muga	 	 €	38
Tempranillo
Producent van kwaliteitswijnen. Fustrijping van twee jaar en een jaar flesrijping. 
Stevige en krachtige rode wijn.
	
Rioja Muga Gran Reserva Seleccion Especial D.O. Rioja 	 €	53	
Tempranillo	
De Gran Reservas hebben een minimale rijping op eikenhout van drie jaar 
en één jaar op fles rijpen. Boeiend samenspel tussen kleur, geur en smaak.

Rode wijn uit Nederland
Rouge de Planck, Wijndomein De Planck, Slenaken (L)	 €	36
Regent
De Rouge de Planck 2010 mag gezien worden als één van de beste rode wijnen 
van ons land. Veel rijp sap, mooie zuren, balans en een mooie kruidigheid in de afdronk.  	

Rode wijnen uit Argentinië
Piedra Negra Malbec Reserve Valle de Uco	 	 	 €	38
Bodega Piedra Negra, Mendoza, Argentinië
Malbec . Robijnrood. Sappige, bessige geur met hints van zwarte peper. Geconcentreerd,
rijp rood fruit, zachte tannins, volfruitig, jammig, mokka, chocolade. Lange afdronk.

Witte wijnen
Witte wijnen uit de Loire
Pouilly Fumé A.C. Domaine du Petit Soumard 	 €	38
Marcel Langoux
Sauvignon blanc . Gemaakt van 100 % sauvignondruiven.  
Fris en fruitig in geur en smaak. Een Loire wijn met veel finesse in de afdronk.

Menetou-Salon A.C, Domaine L’Ermitage	 	 	 €	38
Laurent de la Farce
Sauvignon blanc . Door de complexe maar karakteristieke geur en smaak is  
deze wijn een fantastische begeleider van de mooiste visgerechten.

Sancerre A.C. Château Fontaine Audon	 	 	 €	40

Langlois-Chateau   																 	 	 halve	fles	 €	23
Sauvignon blanc
Zeer elegante, frisse tonen van appel en citrusfruit in de smaak. Milddroog,  
verfijnde afdronk, typische mineraliteit door ijzerhoudende bodem, prachtige balans.

Witte wijnen uit de Bourgogne
Rully A.C.	 	 	 	 	 	 	 	 €	39
Chanson Père & Fils
Chardonnay. Zeer lieflijke wijn met heerlijk exotisch fruit in de geur en smaak.  
Mooie ronde chardonnay met veel frisheid in de afdronk.

Chablis Premier Cru A.C. ‘Fourchaume’	 	 	 €	55
Chanson Père & Fils
Chardonnay. De parel onder de Premiers Crus in Chablis. Grand Cru waardig. Karaktervolle 
en verfijnde smaak, veel tropisch fruit en een prachtige balans. Heel veel lengte.

Beaune Premier Cru A.C. ‘Bastion’ 	 	 	 €	64
Domaine Chanson Père & Fils
Chardonnay. Gemaakt van geselecteerde vaten van de verschillende Premier Crus uit Beaune. 
Rijke smaak, gul, prachtige balans, mollig, rijp tropisch fruit, mooie invloed hout.
Karaktervolle en lange afdronk. 

Chassagne-Montrachet A.C.	 	 	 	 	 €	77	
Chanson Père & Fils
Chardonnay. Prachtig goudgeel van kleur. Subtiele bloemenaroma’s gecombineerd met citrusfruit. 
Mooie mineraliteit en een fijne hint van eikenhout. Goed gebalanceerd en gestructureerd. 
													

Witte wijn uit de Elzas
Pinot Gris Signature, Alsace A.C.	 	 	 	 €	36
Domaine René Muré 	
Pinot gris. Een van de aardigste wijnen uit de Elzas is de Pinot Gris. Zeer stuivend en 
aromatisch qua geur. Soepel, vriendelijk en zacht, tropisch fruit, goede ondersteunende zuren.
Lekker sappig en lieflijk in afdronk.

Witte wijn uit Oostenrijk
Grüner Veltliner Messwein, Qualitätswein Niederösterreich €	31
Stift Goettweig 
Grüner Veltliner
De geur is stuivend, vriendelijk en zuiver. Fruitige aanzet. Fris, prettige zuren,  
goede smaakontplooiing. Steenfruit en citrusfruit, specerijen. Lange, droge en prettige afdronk.

Witte wijn uit Spanje
Eira da Raia, D.O. Rias Baixas,	 	 	 	 	 €	34
Bodegas Aguiuncho	
Albarinho
Zuivere geur, fris en vriendelijk. Veel expressie, mooi fruit (bloedsinaasappel,appel)  
en goede zuren, mineralig, sappig en een mooi amandel bittertje. 

Witte wijn uit Italië
Roero Arneis Bianco D.O.C.G.	 	 	 	 	 €	38
Azienda Vitivinicola Bel Colle, Piëmonte
Arneis
Lichtgeel van kleur. Zeer aromatisch. De aanzet is rijp en rond. Perzik, 
mooi amandelbittertje, veel fruit en zachte zuren. Wijn met rondeur.	

Witte wijn uit Nederland
Johanniter Select, Wijndomein de Planck, Slenaken (L)	 €	34
Johanniter	Frisfruitige	wijn,	groene	appel	en	citrusfruit	in	geur	en	smaak.	
Heel	zuiver,	mooie	zuren,	uitstekende	balans	en	verfrissende	afdronk.	
Eén	van	de	betere	droge	witte	wijnen	van	Nederlandse	bodem.	


