Wijnkaart
Voor u ligt de wijnkaart die met veel zorg is samengesteld.
De passie voor wijn is de rode draad die door het restaurant loopt.
In samenwerking met Wijnimport J. Bart en
Wijnkoperij Okhuysen is de selectie gemaakt.
Een zoektocht naar
Typiciteit en respect voor lokale druivenrassen
Weerspiegeling van de terroir
Passie van de wijnmaker
Zuiverheid en elegantie
Wij begeleiden u graag in uw wijnkeuze
Proef en geniet!
Marjolein

mousserend
2015 Cava Raventós Roig Brut 			
Macabeo, Parellada, Xarel-lo			

Penèdes		
Spanje

6,5		

32,50

De mousse is heerlijk zacht en elegant. De wijn is heel zuiver, droog en verfrissend.
Heeft smaken van toast en wit fruit en eindigt in met lange afdronk.

S.A.

Champagne Grande Réserve 		
Champagne				
Veuve A. Devaux 				Frankrijk		
Chardonnay, Pinot Noir 			

80

Een verrukkelijk aperitief! De mousse is zacht en de smaak elegant, verkwikkend
en goed gestructureerd. Fris en fruitig in de neus.

huiswijnem
2017 Wit
		

Viabore ‘Falerio			
Trebiano, Passerino, Pecorino

Marken		
Italië

3,8 		

19

2017 Rosé Round House, Zuid Afrika		
Stellenbosch		
		Cinsault 				Zuid Afrika

3,8		

19

2017 Rood Viabore ‘ Rosso Piceno’		
Marken		
		Sangiovese				Italië

4 		

20

Buiten de kaart om hebben we nog verschillende ‘open wijnen’, vanaf 4,50 per glas,
graag adviseren wij u hier over.

weingut matthias gaul
Pfalz, Duitsland
Dit wijnhuis gelegen tussen de Moezel en de Elzas levert al 4 generaties prachtige zuivere
wijnen op. De 30 hectare wijngaarden bevinden zich op 300 meter hoogte in Asselheim
aan de ‘weinstrasse’. Door handmatige arbeid op de steile ranken levert betere kwaliteit
druiven op en heeft de wijnmaker al vele prijzen opgeleverd. Vandaar de onderstaande
ruime selectie van het topwijnhuis uit de Pfalz.
2015 Sekt 		

Pinot Noir, Riesling 				

55

2017 Rosé 		Pinot Noir 					22,50
2016 Wit 		

Riesling (Finale Perswijn 2018)		

24,50

2016 Wit 		

Pinot Gris (Finale Perswijn 2018) 		

27,50

2016 Wit 		

Sauvignon Blanc 				

32,50

2016 Rood 		Pinot Noir 					25,50
2015 Rood 		

Pinot Noir (Finale Perswijn 2018) 		

38,50

wit
2016 Pêché de Vignes
			Lanquedoc				24
Chardonnay, Mauzac 			
Frankrijk
De wijn is sappig en elegant. Verfijnde smaken van citrusfruit, bloesem en minerale tonen.

2016 Tenuta Viscone 				Fruili-Venezia-Giulia 			27,50
Pinot Grigio 					Italië
In de wijnen van Tenuta Viscone proef je de zuivere bergluchten.
De wijn is puur, schoon en blijft je verrassen!

2017 Steate landt					Malborough 				34,50
Sauvignon Blanc 			
Nieuw-Zeeland
De Nederlander Ruud Maasdam emigreerde in 1996 naar Nieuw-Zeeland om
zijn eigen wijndomein te starten. Hij levert nu al jaren heel individuele, karakteristieke
wijnen op uitzonderlijk hoog niveau. De neus is intens; smaak is vol en uitbundig.

2017 Sans Chêne Fruger Family Wines 		
Pieknierskloof 				
Chardonnay 					Zuid-Afrika

36

De wijngaard waar de Chardonnay staat aangeplant ligt op tweeënhalve kilometer
van de oceaan. De neus is expressief met minerale tonen en een hint van geel fruit.

2016 Muga Blanco ‘Barrel Fermented’
Viura (90%), Malvasia (10%) 			

Rioja					
Spanje

Muga staat synoniem voor klasse en ambachtelijkheid. Krachtige wijn met een rijke
structuur met een sappige en licht vettige smaak door het rijpen op frans eiken vaten.
		

38

2014 Rijk’s Private Cellar 				Tulbagh 				45
Chenin Blanc 					Zuid-Afrika
Rijk’s is een legendarische producent voor Zuid-Afrika. Deze Private Cellar
heeft nog meer souplesse en elegantie. Voor de liefhebber; een genot!

2015 Pouilly-Fuissé, Collovray & Terrier		
Bourgogne 				
Chardonnay 					Frankrijk

67,50

Een selectie van de mooiste oude wijnstokken uit de Pouilly-Fuissé is gebruikt
door deze top-cuvée. Intense neus met tonen van rijpe perzik met lichte toast.
Complex met uitstekende zuren.

2015 Saint- Péray ‘Les Pins’, Bernard Gripa 		
Rhône 			
Marsanne, Roussanne				Frankrijk

72,50

Saint-Péray ligt in het zuidelijke deel van de noordelijke Rhône.
Zoetig fruit van abrikozen, bloesem en honing; een stevige jongen.

2015 Meursault, Domaine Dupont-Fahn		
Bourgogne 				
Chardonnay 					Frankrijk
De wijn is vol, rijk en krachtig van smaak. Geconcentreerde smaaktonen
van rijp fruit, hazelnoot en subtiel vanille. Lange krachtige maar frisse afdronk.

85

rood
2015 Pêché de Vignes 				Lanquedoc 				28
Merlot, Cabernet Franc 			
Frankrijk
Parfum van rood en zwart fruit, met ook iets van peper.
Sappig en soepele tannine in de afdronk.

2015 Passe del Sud 				Puglia					32
Primitivo, Negromaro, Malvasia 		
Italië
De druiven voor deze wijn worden na de oogst eerst gedroogd op rekken waardoor
een zwoele, ronde wijn ontstaat. Heerlijk bij bijvoorbeeld pasta met truffel.

2016 Dominio de Bornos 				
Ribera del Duero			
Tempranillo					Spanje

38

Het sap heeft 6 maanden houtopvoeding gehad en geeft een parfum
van rijp rood fruit, met een hint van vanille en toast.

2014 Altocedro 					Mendoza 				42,50
Malbec 					Argentinië
Zwoel donker bosfruit en tonen van koffie, zoethout en cacao stijgen op uit het glas.
De smaak is prachtig gelaagd, goed gestructureerd en de afdronk biedt smeuïge tanninen.

2014 Rijk’s ‘Touch of Oak’ 				
Tulbagh 				
Pinotage 					Zuid-Afrika
Deze Pinotage van het topwijnhuis is een voltreffelijk glas.
Rond, romig, vol fruit en een elegante afdronk. Een aanrader!

45

2015 Saint-Joseph, J.L. Chave 			Rhône 				47,50
Grenache, Syrah 				
Frankrijk
Uitbundige neus verleidt met tonen van zwarte kersen, bosbessen en verse kruiden.
De smaak is prachtig geconcentreerd, met verfrissende zuren in de afdronk.

2013 Domaine Bachelet-Monnet 			Bourgogne				65,50
Pinot Noir 					
Frankrijk
De familie Bachelet is zéér bekend iin de Côte d’Or; zij bezitten percelen op enkele
van de bekendste wijngaarden van de Bourgogne. Dit klassieke glas is van top kwaliteit
en stelt u niet teleur.

2014 Amaronne, Palazzo Maffei 			
Corvina, Molinara, Rondinella 		

Valpolicella 				
Italië

72,50

In de neus heerlijk kersenfruiti met iets van cacao en specerijen.
Het gulle sap maakt deze wijn onder de liefhebbes zeer populair.

2009 Hartenberg (MAGNUM) 			Stellenbosch 				85
Shiraz 						Zuid-Afrika
Dit is een van de absolute topwijnen van het wijndomein. Erg intens en zuiver.
Elegante aroma’s en temperamentvol.

2014 Chassagne-Montrachet, Phillipe Colin
Pinot Noir

Bourgogne 				

Deze Premier Cru geeft een glas met volume en intensiteit.
Mooie zwoele fruitaroma’s, veel sap, rode bloemen en rijpe tanninen.

105,50

