
 
 

HUISWIJNEN 
     

 
Wit  MAS DES LAURIERS BRANCHE BLANC 2021 5.10 26.00 
 Famille Lalaurie, Languedoc, Frankrijk  sauvignon blanc 

Ananas, citrus en passievrucht in de smaak terug met een vleugje 
molligheid aan het einde. 

  

 PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE 'Terre di Marca' 2021 5.80 28.50 
 Corvezzo, Veneto, Italië  pinot grigio (pinot gris) 

Smaak met kruidige frisheid en een perfecte balans met in de afdronk 
aangenaam rijp fruit. 

 

 LE PINADA CHARDONNAY 2021 5.50 27.50 
 Les Vignerons de Puisserguier, Languedoc, Frankrijk  chardonnay 

Tropisch rijp fruit geeft veel dikte in aanzet en met zijn milde zuren is 
de afdronk rond en zacht. 

 
Rosé MAS DES LAURIERS BRANCHE ROSE 2021 5.

10
 26.

00 
 Famille Lalaurie, Languedoc, Frankrijk  grenache, cinsault, syrah 

Intense fruitige aroma’s (bosaardbeien), goede zuurgraad. Een ronde, 
frisse, evenwichtige rosé. 

 
Rood  MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 'Kriya' Vino Biologico 2021 5.10 26.00 
 VignaMadre, Ortona, Abruzzo, Italië  montepulciano 

Sappige inzet met name kersen. Een aangename frisheid met een iets 
zwoele afdronk completeert de wijn. 

 

 MERLOT BIOLOGICO 'Terre di Marca' 2021 5.75 27.50 
 Corvezzo, Veneto, Italië  merlot 

In de smaak rijp fruit, klein zoetje, zwarte bessen, iets cassis en ronde 
romige aroma’s, lichte houtlagering en soepele tannines. 

  
Wit MUSCHIATO MOSCATO DOLCE 2021/2022 5.10 26.00 
zoet  Cascina Pian d'Or, Piëmonte, Italië  moscato bianco (muscat) 

Lichte frisse mediumzoete wijn, zeer geurig en met slechts 9,5% alcohol. 
Impressies van verse muskaatdruiven in de geur en smaak, maar ook wat 
tonen van abrikoos, perzik en bloemen.   
 

 
 

 

Wijnarrangement 

 
3 gangen   21.00            4 gangen   28.00            5 gangen   35.00            6 gangen   42.00 

 

 



 
 

MOUSSEREND 
 
 PROSECCO DI VALDOBBIADENE SPUMANTE EXTRA DRY SUPERIORE 6.50 34.50 
Francesco Drusian, Veneto, Italië   glera 
Zachte, lichtzoete smaak met een milde mousse. Levendig, heerlijk en fris 
met impressies van appel, en een aangename romigheid. 
 

CAVA MAS BIGAS BRUT  6.00 31.00 
Cellers de L'Arboç, Cataluña, Spanje  xarel.lo, macabeo, parellada 
Zacht droge mousse in de mond met iets appel, peer en citrusfruit in de 
smaak, goede vulling, elegant en zuiver en modern gemaakt. 

 

CHAMPAGNE BARONS DE ROTHSCHILD BRUT   75.00 
Champagne Barons de Rothschild, Champagne, Frankrijk   chardonnay, pinot noir 
Zachte en soepele inzet, rijk en zeer zuiver, tintelend fris, wat rijpe tonen 
van brioche. Elegante mousse, aangenaam droog met een lange finale.  
 

LYSERØD - Silver Needle / Oolong / Hibiscus 7.00 37.50 
Copenhagen Sparkling Tea Company, Kopenhagen   
Deze droge rosé sparkling tea bestaat uit een grote verscheidenheid aan 
theeën, 4 in totaal. Deze complexe mix is fris en levendig, met tonen van 
bloemen en subtiel rood fruit, zacht door witte silver needle thee, 2 
verschillende oolongs zorgen voor complexiteit, aangenaam droog en 
daardoor prima doordrinkbaar.  

 
DESSERT 
 

MUSCAT DE FRONTIGNAN CHATEAU DE STONY 2020 7.00 
'Soleil d'Hiver'  muscat à petits grains 
Frédéric Nodet, Languedoc, Frankrijk   
Verfijnde zoete, witte dessertwijn met een elegante, frisse structuur. 
De smaak is zacht met rijpe fruittonen van abrikoos en citrus. 

 

ROMATE PEDRO-XIMENEZ 6.50 
Bodegas Sánchez Romate Hnos, Andalusia-Jerez, Spanje   pedro-ximénez 
Zeer zoete sherry met een smaak van krenten en chocolade. 

 

COLHEITA PORT 8.50 
Quinta de la Rosa, Douro, Portugal   touriga nacional, touriga franca (francesa), tinta toriz, souzão  
Zachte, zwoele Port met gekonfijt fruit, thee, vijgen, honing en amandel, 
kaneel en rozijnen in geur en smaak. Intens en zeer smaakvol met een 
lange afdronk. 
 

PINEAU DES CHARENTES 'Blanc' 6.50 
Dominique Chainier, Arthenac, Frankrijk  ugni blanc, colombard  
In de smaak tuttifrutti en ook iets tabak, daarnaast wat kweepeer en 
pruim (Reine-Claudes) lekker fris van smaak, iets zoet en fraai in balans.
  
 
 
 

  



 
 

KAARTWIJNEN 
     

Wit  TOURAINE SAUVIGNON DOMAINE OCTAVIE 2021 34.50 
Isabelle et Noë Rouballay-Barbeillon, Loire, Frankrijk  sauvignon blanc 
De smaak is gul, verfijnd en opwekkend, fris en sappig met nuances van 
rijp fruit en limoen. Mooi afgerond van smaak, gevaarlijk lekker! 

 

CROZES-HERMITAGE BLANC DOMAINE DES ENTREFAUX 2021 45.00 
Charles et François Tardy, Rhône, Frankrijk  marsanne, roussanne 
In de smaak rond, filmend met opwekkende zuren, aangenaam bittertje, 
sappig steenfruit, licht peperig en een fraaie, verfijnde afdronk. 
 

SANTENAY 'Les Hâtes' BLANC 2020 59.00 
Vincent et Sophie Morey, Bourgogne, Frankrijk  chardonnay 
In de mond vol en rijk, een mooie aromatische frisheid, zuiver, 
uitnodigend met licht eiken en een soepele afdronk. 
 

RÍAS BAIXAS ALBARIÑO GRANBAZÁN 'Etiqueta Ámbar' 2021 35.50 
Agro de Bazán, Galicia, Spanje  albariño 
Frisse, smaakopwekkende wijn, vol, met een elegant, wat rins karakter.  
Zuiver en lang van afdronk, modern Spaans van karakter. 
 

SANCERRE 2021 42.00 
Domaine Jean Paul Balland, Loire, Frankrijk  sauvignon blanc 
Aangenaam levendig en droog met veel wit fruit en citrus tonen 
ondersteund door een minerale afdronk. Deze Sancerre is zeer 
karakteristiek door de hele verfijnde smaak, de frisheid en de 
mondvullende aroma's. 
 

POUILLY-FUME DOMAINE DE RIAUX 2021 39.50 
Bertrand Jeannot et Fils, Pouilly-sur-Loire, Frankrijk  sauvignon 
De smaak is verfijnd, met vuursteen en kenmerkende aroma's als acacia 
en mint. De afdronk is mooi sappig en goed in evenwicht. 
 

RIJK'S 'Private Cellar' CHENIN BLANC 'Barrel Fermented' 2019 42.00 
Rijk’s Wine Estate, Coastal Region, Zuid-Afrika  chenin blanc 
Een fraai rond palet aan smaken waarin het hout mooi is verweven en 
een filmende afdronk met veel lengte. 
 

LÖSS GRÜNER VELTLINER NIEDERÖSTERREICH 2021 36.00 
Schlosskellerei Gobelsburg, Kamptal, Oostenrijk  grüner veltliner 
Frisse inzet, wit fruit, mango en citrus, zeer zuiver en elegant, milde 
zuren en een frisse finale. 
 

WEISSER BURGUNDER 'SW' SCHLATTER MALTESERGARTEN 2020 49.00 
Schlosskellerei Gobelsburg, Kamptal, Oostenrijk  weissburgunder (pinot blanc) 
Intense wijn, geel van kleur met veel wit en geel fruit, fraaie romige 
tonen en verfijnde zuren. 

 
  



 
 

KAARTWIJNEN  

 
 

Rosé  BANDOL DOMAINE DU GROS'NORE ROSE 2021 45.00 
Alain Pascal, Provence, Frankrijk  mourvèdre, cinsault, grenache 
De smaak is zacht, rijp en heeft veel bite en structuur met pruimen, kers, 
meloen en abrikoos. Romig, delicaat en mineraal tegelijk. 
 
 

Rood  SPÄTBURGUNDER MARKGRÄFLERLAND 2019 35.50 
Weingut Martin Waßmer, Baden, Duitsland  spätburgunder (pinot noir) 
Verfijnde geur en zwoel, rood fruit, zoals aardbei en kersen, maar ook 
aardse aroma's en iets rokerig. 
 

CHATEAU LAGRANGE AOP Pomerol 2016 75.00 
Établissements Jean-Pierre Moueix, Bordeaux, Frankrijk  merlot, cabernet franc 
In de mond een rijke inzet, vol en complex, zeer vitaal en gul, intens maar 
tevens soepel met aangename tannines. 
 

COTES DU RHONE 'Khayyâm' MAS DE LIBIAN 2020 42.00 
Famille Thibon-Macagno, Rhône, Frankrijk  grenache, mourvèdre, syrah 
In de smaak duidelijk donker fruit zoals bosbes en braam en een kruidige 
toon, rijpe tannines en een zuivere afdronk. 
 

RIOJA ORBEN TINTO 2019 45.00 
Bodegas Orben, La Rioja, Spanje  tempranillo 
Zijdezachte smaak met rijpe tannines, rijp donkerrood fruit, balsamico, 
cederhout, chocolade en een lange, talmende afdronk. Moderne stijl Rioja. 
 

ALICANTE CASA AGRICOLA PAISAJE MEDITERRÁNEO TINTO 2019 34.50 
Casa Agrícola Pepe Mendoza, Valencia, Spanje  monastrell (mourvèdre),  
In de smaak wat balsamico, trekdrop, den, tijm en rozemarijn, vol alicante bouschet, giró, syrah 
dik donkerrood fruit, Mediterraans van karakter, aangename tannines. 
 

VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO 'Marogne' 2020 39.50 
Fratelli Zeni, Veneto, Italië  corvina, rondinella, corvinone 
Rijke, volle inzet. Droog met een intense smaak, veel rood fruit, kersen en 
morellen. In de afdronk iets licht zoet van rozijnen en een licht bitter. 
 

LA SALLE DE CHATEAU POUJEAUX 2011 52.00 
Ph. du Cavalier, Bordeaux, Frankrijk  merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc 
Volle, zachte inzet met gezond fruit, krachtig van structuur maar zeker 
verfijnd, iets eiken, sappig fruit, degelijk met een lange, rijke afdronk.  

 


