Wijnkaart
Voor u ligt de wijnkaart die met veel zorg is samengesteld. In
samenwerking met verschillende wijninkopers is de selectie met passie
gemaakt. Wij kunnen over iedere wijn op de kaart enthousiast raken en
brengen graag dit gevoel over aan u.
Een zoektocht naar…
Typiciteit en respect voor lokale
druivenrassen
Weerspiegeling van de terroir
Passie van de wijnmaker
Zuiverheid en elegantie
Vraag ons gerust voor advies. Tevens hebben wij altijd een brede
selectie aan open wijnen die we per glas schenken.
Proef en geniet!
Marjolein (Eigenaresse)
Jeffrey (Vinoloog)

HUISWIJNEN

Per glas

Per fles

Wit

Rioja blanco, Spanje

4,5

24

Rood

Sangiovese Marche, Italië

4,5

24

7

38

MOUSSEREND
Cava

“El Meu Avi” brut nature

Champagne

Delot Brut 0,375 l.

26,5

Champagne

Ruinart

98

Restaurant Kozee

WITTE WIJN
FRANKRIJK
Macôn Vinzelles
Chardonnay

DOMAINE LA CÔTE DES BLANCS

29

De wijn heeft mineralen en is rijk aan fruit. Naast het fruit heeft hij een volle body van een
witte bourgogne.

Vouvray “Cuvée Silex”
Chenin Blanc

VIGNEAU-CHEVREAU, CHANÇAY

36

Droge en volle witte wijn waarin de zuren in perfecte balans zijn dat zorgt voor een zachte
afronding. Rijk en delicaat; 2 maanden eikenhouten opvoeding.

Meursault Les Vireuils
Chardonnay

DUPONT FAHN

€92,5

Het parfum is zeer indrukwekkend met rijpe fruittonen, mineralen en een mooie toets van
hout. De smaak is al even imponerend en spannend. De aanzet is rijk en vettig, met sappige,
frisse zuren in de finale.

Pouilly Fuissé 'Le Clos Reyssie'
Chardonnay

BRET BROTHERS

64,5

Deze wijnmakers oogsten het fruit van een halve hectare van de beste wijngaard van het
dorp Chaintré, met stokken van meer dan zestig jaar oud! Op de neus toast, karamel en
vanille.

Tinus Pure Nature
Viognier, Marsanne, Chardonnay

CHÂTEAU DES TOURETTES

38

Een natuurwijn met een crèmige, romige smaak. Perzik qua fruit met lentebloesem, een
minerale toets en iets van mint. In de smaak heel intens maar een delicate afdronk.

Saint Joseph 2016
Marsanne, Roussanne

JEAN-LOUIS CHAVE

48

Typisch witte Rhône die wordt ingepakt door hout, boter, volrijp fruit en verse kruiden.
Perzik, basilicum, vanille, galia meloen, rijpe peer en kardemom.
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DUITSLAND
Kalkstein, Rheinhessen
Scheurebe

WEINGUT MANZ

32

Vrij geurig en bloemig. Goede zuren, pikant en mineraal. Heerlijk kruidig met een sappige
lange afdronk.

Rheinhessen
Grauburgunder

SEBASTIAN ERBELDINGER

28

Geurig met vooral fruit en een beetje funky gemaakt door de houtrijping. Perzik, appel en
venkel. In de smaak verfijnd en fris en met wel de nodige body. 4 maanden eikenhouten
opvoeding

OOSTENRIJK
Leusterrasse
Grüner Veltliner

WEINGUT KREMS

29

Veel fijne fruit tonen van vooral citrus maar ook meloen en kiwi. Perfecte balans met een
peperige kruidigheid, gepaard met een verkwikkende mineraliteit. In de smaak mooi
gebalanceerd en zachte zuren.

ITALIË
Super Tuscan Batàr 2016
Chardonnay, Pinot Bianco

RUFFOLI DI GREVE

103,5

Licht goudgeel van kleur. Complex bouquet van fruitaroma's (o.a. perzik) en geroosterd
brood. Intens en breed in smaak met rijp fruit, abrikoos, appel, heerlijk zacht, lichtgekruid
met impressies van nieuw eiken. 12 maanden frans eikenhouten opvoeding

Offida ‘Belato’
Pecorino

CARMINUCCI, GROTTAMMARE

30,5

Elegante, florale geur waarin ook minerale tonen. Bij het ouder worden ontwikkelt zich een
fraaie honingtoon. Rijk en lang na, gastronomisch glas.
Venezia
Pinot Grigio

BENAZZOLI

28

Stoere stijl Pinot Grigio met een goede verfijnde concentratie. Verse kruiden, witte bloemen
en appel.
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NIEUW ZEELAND
Hawke’s Bay
Chardonnay

TE MATA ESTATE

38

Droge, minerale inzet, zachte zuren en complexe smaak. Prachtig samenspel van elegantie,
kracht en fruit. 10 maanden opvoeding op eikenhout.

SPANJE
Bellmunt, Priorat
Garnacha, Viognier

MAS D'EN GIL

42

Mooi hout gelagerd, dik sap met veel smaak. Qua vanille tonen, is de wijn mooi gedoseerd
en vooral rijp fruit en kruiden zijn aanwezig. In de aanzet nog steeds een mooie frisheid
maar een prachtig intense en rijke finale. Puur genot!

Rioja blanco “barrica”
Viura

MONTE ARAYA

28

Volle, vettige en rijke witte wijn met tropisch fruit, vanille en subtiele zuivel aroma’s zoals
boter. In de smaak nog mooi fris, wat meer lengte geeft en intens in de smaak met
wederom hout en tropisch fruit.

AUSTRALIË
Margeret River
Sémillon, Sauvignon blanc

VASSE FELIX

34

Must-try droge frisse witte wijn met toch enigszins wat rondheid door dat de druiven wat
rijper zijn geplukt. Mooie tonen van de Sauvignon met brandnetel en witte bloemen en met
rijp tropisch fruit van de Sémillon. Eigenlijk een nieuwe wereld “witte bordeaux” stijl.

CHILI
San Antonio
Sauvignon blanc

VIÑA CASA MARIN

36

Heel fijn en rond in de smaak. In de neus vooral tropisch fruit, lichte parfum en een fijne
kruidigheid. Je proeft de kwaliteit door de mooie lange afdronk met een fijne minerale
finale. Echt een delicate en gebalanceerde Sauvignon blanc.
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RODE WIJN
FRANKRIJK
Juliénas, “Füt de Chêne”
Gamay

DOMAINE DE LA MILLERANCHE

32

De druiven worden met de hand geplukt en geeft structuur aan de Beaujolais. Het is een
volle, complexe maar zachte wijn. De wijn heeft 12 maanden rijping gehad op eikenhout en
dat geeft de wijn veel vanille in de neus en smaak.

Gevrey-Chambertin, 2016
Pinot Noir

DAVID DUBAND

102

Fraai gekleurde Pinot Noir met een rijke, complexe neus. Aroma’s van rijp klein zwart fruit,
een hint van koffie en lichte kruidigheid. Mede doordat het fruit afkomstig is van 60 jaar
oude stokken is de finale lang, complex en aangenaam. 14 maanden eikenhouten opvoeding.

Vosne-Romanée, Pinor Noir
Pinot Noir

DAVID DUBAND

102

Een gulle wijn met het typische donkere, volle kersenfruit van Vosne Romanée. Een volle,
romige structuur en fluwelige tannine. Je merkt duidelijk de houtrijping en de wijn is
prachtig complex. Aanrader.

Chorey-les-Beaune
Pinot Noir

DOMAINE TOLLOT-BEAUT

48

Een aangename, pittige wijn met een kruidig donker fruit en iets gepeperds. De smaak biedt
een ronde aanzet, met smeuïg fruit, gevolgd door rijpe tannine en een elegante frisheid.
Alles mooi in balans en ingepakt door een 14 maanden lange houtrijping.

Saint Joseph 2016
Syrah

JEAN-LOUIS CHAVE

42

Een signatuurwijn van Chave, gemaakt van 100% syrah, met een zwoel donker fruit, iets van
zwarte olijven, peper en laurier. De smaak is bloemig, met bessig fruit, prachtige tannine,
harmonieuze zuren en biedt een heerlijke bite in de seconden-lange finale.

Pomerol, Chateau Lagrange 2015
Cabernet Franc, Merlot

JEAN-PIERRE MOUEIX

54

Donkerrood van kleur. Elegante geur van rijp fruit en pruimen. In de mond een rijke inzet,
vol en complex, zeer vitaal en gul, intens maar tevens soepel met aangename tannines.18
maanden barriques opvoeding.
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Terroirs d'Altitude rouge – Cabardès
CHATEAU DE PENNAUTIER
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Syrah, Grenache

32

Prachtig zwoel, rijp fruit, in combinatie met veel kruiden en in de achtergrond specerijen
zoals zoethout en zwarte peper. In de smaak mooi rond, met een fijne structuur en een
kruidige finale

DUITSLAND
Baden, Maltesergarten
Spätburgunder

WEINGUT MARTIN WAßMER

34

Licht, robijnrood van kleur, met iets gestoofd rood fruit, pruim, iets rokerig. In de smaak
subtiel, iets zwoel en kruidig. Fraai houtgebruik met iets karamel en zachte tannine. 15-17
maanden barriques opvoeding.

ITALIË
Salento “Soltema”
Primitivo

JORCHE ANTICA MASSERIA

32

Mooi rijp zwoel rood fruit van kersen tot rijpe bessen. In de neus verder mooi gelagerd
vanille en kruidige aroma’s zoals cacao en koffie in de achtergrond van het hout. In de mond
vooral romig en zacht met veel rijp fruit in de afdronk. 15 maanden barriques

Valpolicella Ripasso “Superiore”
Rondinella

BENAZZOLI

38

Gedroogd fruit van bosfruit, laurier, kruidnagel, vanille en tabak. In de afdronk proef je de
rozijntjes terug. De tannine zijn goed geïntegreerd en de wijn is zacht.

SPANJE
Rioja Crianza, Rioja Alavesa
Tempranillo

BODEGAS DEL MEDIEVO

28

Zwoel fruitaroma’s van pruimen, bramen en bosbessen. Laurier, hint van tabak en vanille. In
de neus en afdronk nog licht specerijen van zoethout. In de smaak mooi zacht en rond en
een lange afdronk. 12 maanden barriques opvoeding.

Ribera del Duero, reserva
Cabernet sauvignon, Tempranillo

BODEGAS ARZUAGA NAVARRO

42

In de geur tonen van bes, iets kokos, drop, kruidigheid, tabak en veel rood fruit. Mooi stevig
rood fruit in de smaak. Zachte kokos en vanilletonen van de houtlagering. Heerlijk zacht en
romig van smaak. Lange afdronk. Echt een plaatje van een Reserva.
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GRIEKENLAND
Nemea “Grande reserve”
Agiorgitiko

CAVINO

32

Zacht intens en heel complex. Met tonen als tabak, vanille en gedroogd fruit. Mooi vol en
rond en nog steeds ontzettend sappig. Lange intense afdronk.

ZUID AFRIKA
Piekenierskloof, old vines
Cinsault

KRUGER FAMILY WINES

35

Een echte sappige wijn wat vooral komt door de rijpheid, in combinatie met een licht frisse
toon in deze wijn. Rijpe bessen, mooi licht met een aardse zweem in combinatie met
kruiden en specerijen zoals kaneel en vanille.

AUSTRALIË
Margeret River
Cabernet Sauvignon

VASSE FELIX

32,5

Mooie volle, kruidige en toegankelijke Cabernet één van de koelste gebieden van Australië.
Zwoel in het fruit, vanille en cassis in de achtergrond, in combinatie met een fijne
tanninestructuur.

ARGENTINIË
Año Cero, Mendoza
Malbec

ALTOCEDRO

36,5

Stoere Malbec met een klein “bite” van tannine maar wel degelijk zacht. Mooi vooral kruidig
met vanille van het eikenhout en zondoorstoofd, rijp fruit. Klassieke Malbec uit het
“wijnhart” van Argentinië.
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