
 

WITTE WIJNEN 
 
Sauvignon Blanc/Verdejo - Finca La Carrasca, La Mancha (Spanje) 4,70 / 19,50 

Gemaakt van Sauvignon Blanc met een vleugje Verdejo. Deze wijn heeft aroma’s van fris  

fruit en hinten van limoen. Heerlijk fris van smaak, strak droog en levendig. 
 
Chardonnay/Semillon - Casa Silva, Valle de Colchagua (Chili) 4,90 / 20,50 

Gemaakt van 70% Chardonnay en 30% Semillon. In de geur tonen van perzik,  

banaan, citrus en bloemen. Een gulle wijn, tropisch van smaak met een mooie afdronk. 
 

Garganega Gambellara Classico - Campagnola, Veneto (Italië) 23,50 

Frisse en elegante wijn van 100% Garganega met een heerlijke geur van appel, meloen en  

lindebloesem. De smaak is sappig en verfrissend met tonen van citrusfruit.  
 

Viognier - Domaine Gayda, Minervois (Frankrijk) 27 

Een elegante, frisse wijn met een expressieve aroma’s van abrikoos, perzik en acaciabloesem.  

De smaak van deze Viognier wijn is bijzonder elegant, breed en prachtig in balans.  
 
Verdejo, Finca Valdelagunde, Rueda (Spanje) 27,50 

Deze bijzondere strogele Verdejo heeft uitgesproken aroma's van abrikoos, perziken ananas.  

In de mond is de wijn vol en rond, rijk en complex, met een klein zoetje en een heel lange afdronk. 
 

Sauvignon Blanc - Silverlake Marlborough (Nieuw-Zeeland) 28,50 

Typische Marlborough Sauvignon Blanc met intense aroma's van passievrucht en kruisbes.   

Intense smaken van exotisch fruit, bessen en citroen, goed gebalanceerd. 
 
Pino Grigio - Alpha Zeta 'P' Terrapieno, Veneto (Italië) 31,50 

Een toegankelijke, frisse, droge wijn. Aromatisch met tonen van wilde bloemen en passiefruit.  

De smaak is fris en sappig met citrusfruit en minerale tonen. 
 
Grüner Sylvaner Trocken - Weingut J. Geil, Rheinhessen (Duitsland) 32,50 

Een echte Sylvaner met aroma’s van limoen, wit fruit en een groene kruidigheid.  

In de mond sappig, harmonisch waarbij de frisse limoentoetsen een hoofdrol spelen.  
 
Garganega Passimento Bianco Romeo & Julia - Famiglia Pasqua, Veneto (Italië) 34,50 

De druiven worden voor de vinificatie deels gedroogd. Dit resulteert in intense aroma's van 

citrus, perzik en amandelen. Intense smaak van rijpe fruitaroma’s en een frisse afdronk. 
 
Pouilly Fumé Cuvée Chante Alouettes - Jean-Max Roger, Loire (Frankrijk)    39,95 

Rond, stevig en verleidelijk met tonen van kruisbessen en rijp wit fruit. Loepzuiver, levendig, open 

en fris. Lange frisse afdronk.  

 
ROSÉ WIJNEN 
 

Cabernet Sauvignon Rosé - Casa Silva, Valle de Colchagua (Chili) 4,90 / 20,50 
In de geur een vleugje frambozen. De smaak is rond en fris met tonen van rijpe rode kersen. 

Een prima afdronk maakt deze elegante rosé compleet. 
 

Grenache / Cinsault - Domaine Les Hauts de Médian, Languedoc (Frankrijk) 24 
Een verfijnde bleekroze en sprankelende rosé van Cinsault- en Grenache-druiven. Geuren 

van zacht rood fruit van aardbei en framboos, die ook in de smaak weer terugkomen. 



RODE WIJNEN 
 
Tempranillo - Finca La Carrasca Tinto (Spanje) 4,70 / 19,50 

Een toegankelijke wijn, gemaakt van Tempranillo-druiven zonder rijping op eiken vaten.  

In de neus veel fruit en specerijen. De smaak is fruitig, sappig, rond en licht kruidig.  
 

Nero d’Avola - Oltremare, Sicilië (Italië) 4,70 / 19,50 

Een wijn van Siciliaanse druiven. Heerlijk vol en gul met tonen van bramen, zoethout en 

bosbessen. Fluweelzachte tannines, verleidelijk, fris en boordevol fruit.  
 
Primitivo - Lunatico, Puglia (Italië) 24 

Aroma’s van bramen, zwarte kersen en pruimen. Zijdezachte tannines, veel structuur.  

Krachtig van smaak, maar geen moment te zwaar. Zuidelijk en rijp. 
 

Pinot Noir - La Villette, Pays d’Oc (Frankrijk) 25 

Verfrissende en subtiele aroma’s van rijpe frambozen en veenbessen met een hint van pruim 

en toast. In de mond een mooie balans van rijp fruit en frisheid met een kruidige rooksmaak. 
 

Grenache/Syrah - LePlan Vermeersch, Côtes du Rhône (Frankrijk) 27 

Deze heerlijke Rhône-wijn van Grenache- en Syrah-druiven is vol, zwoel en romig van smaak, 

boordevol tonen van rijp zwart fruit met een ondertoon van specerijen. 
 

Syrah - Domaine de la Baume La Jeunesse, Languedoc (Frankrijk)  30 

Intense aroma's van rijp rood fruit, zwarte peper, bosbessen en viooltjes. De ronde smaak is 

krachtig, fruitig en aangenaam kruidig met zijdeachtige tannines. Lange, elegante afdronk. 
 

Frappato / Nero d'Avola Passimiento, Baglio Gibellina - Sicilië (Italië)  31 

Deze wijn, deels gemaakt van gedroogde druiven (70% Nero d’Avola en 30% Frappato), heeft 

een intense neus met geuren van rode bessen. In de mond warme smaken, een volle body en 

goed in balans, met zachte en elegante tannines. 
 

Cabernet Franc Petit Bourgois - Famille Bourgeois, Loire (Frankrijk)  34 

Een heerlijk fruitige Cabernet Franc met rijpe kersen, bosaardbeien, wat specerijen en krentjes.  

Sappig en soepel, zacht en afgerond. Een lichte stevigheid in de finale maakt hem karaktervol. 
 

Malbec ‘Paulucci’ - La Posta, Mendoza (Argentinië)  36,50 

Een heerlijke pure en elegante Malbec. Het fruit spettert het glas uit: pruimen, kersen,  

frambozen, fijne vanille en specerijen. In de mond mooi soepel en peperig, met tonen van  

specerijen, vanille en toast, karamel en koffie. Een heerlijk stevig maar toch ook zacht glas wijn! 
 
Cabernet Sauvigon - Noble Vines 337, Central Valley, Californië (VS)  38 

De wijn is karaktervol, temperamentvol en stevig, maar blijft fris en heel zacht.  

Zowel in de geur als de smaak ontdek je uitbundige aroma’s van cassis, kersen, bramen,  

witte peper, cederhout en zachte vanille. Een Cabernet Sauvignon uit de hoogste klasse. 
 

MOUSSERENDE WIJNEN 
 

Cava Brut Nature - Jaume Serra, Catalunya (Spanje) 22,50 

Gemaakt Parellada, Macabeo, Xarel-lo en Chardonnay. Aroma’s van geroosterd brood en amandelen. 

Delicate bubbels. Intens aromatisch. Veel fruit, verfijnd en fris. 
 

Prosecco DOC Frizzante - Val d'Oca, Treviso (Italië) 24 

Een licht mousserende wijn met in de geur florale tonen van groene appel, peer, acacia en honing.  

De smaak is fris en fruitig met een subtiel zoetje en een prima droge afdronk. 
 

Champagne 1er Cru Brut - Pascal Devilliers (Frankrijk) 54,50 

Deze champagne zit barstensvol fruit en straalt pure elegantie uit met een bijna volmaakte  fijne 

mousse. Perfecte balans tussen de elegantie van de Chardonnay druif (30%), de kracht van Pinot 

Noir (35%) en de fruitigheid van Pinot Meunier (35%).  

 



 
DESSERTWIJN 
Semillon / Gewürtztraminer (Spätlese) - Casa Silva (Chili) 5,75 

Een bijzondere blend van Semillon en Gewürztraminer. De geur is tropisch en iets geparfumeerd.  

In de smaak bloemen en honing met tonen van fris citrusfruit.  
 
PORT  
Feuerheerds Colheita Port 2005 (Tawny) 5,75 
 
BIER  
Heineken 3,60 

Amstel 0.0% 3,60 

Speciaal! Bintang (import uit Indonesië) 4,50 
 

FRISDRANKEN   
Coca Cola zero and & light 2,90 

Sprite, tonic, bitter lemon 2,90 

Ice tea à la Jun (zelfgemaakte ijsthee met limoen en een siroop met kaneel en kruidnagel) 3,90 

Appelsap  0,20 l 3,10 

Jus d'orange (vers) 3,90 

Acqua Panna (bronwater zonder koolzuur) / San Pellegrino (bruiswater)  0,25 l   2,60 

Acqua Panna / San Pellegrino  0,75 l 4,90 

Kraanwater wordt op verzoek geserveerd bij een andere drank op de kaart. 

 
GEDESTILLEERD  
Jenever - Harteveld 3,50 

Gin - Bombay Sapphire 5 

Vodka - Absolute 5 

Whiskey - Jameson 5,50 

Bacardi CB / CN 5 
 
LIKEUREN 

Speciaal! Sayah spekkoeklikeur 5 
Grand Marnier 5 

Sambuca 5 

Cointreau 5 

Baileys 5 

Tia Maria 5 

Amaretto di Saronno 5 

Limoncello Solicello 5 
 
COGNACS 
Rémy Martin VSOP 6 

Courvoisier VSOP 6 
 

KOFFIE & THEE  
Thee / kruidenthee / verse gember, munt 2,95 

Espresso / koffie * 3,20 

Dubbele espresso * 4,70 

Capuccino /  koffie verkeerd  * 3,60 

Irish coffee * 7 
 
* Espresso Corazón, een volle en rijke koffie uit Latijns-Amerika en Indonesië. (Simon Lévelt) 

   of  Segafreddo Decaffeinato Naturale (cafeïnevrij )  


