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
verschillende wijninkopers is de selectie 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

Wij begeleiden u graag in uw wijnkeuze.

Proef en geniet!
Marjolein en Arjen

Glas

Fles

Mousserend
2015

Cava Raventós Roig Brut
Penèdes
6,8
36,00
Macabeo, Parellada, Xarel-lo
Spanje
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 zijn lange afdronk.
S.A.
Champagne Grande Réserve Veuve A. Devaux Champagne
78,00
Chardonnay, Pinot Noir
Frankrijk
Een verrukkelijk aperitief! De mousse is zacht en de smaak elegant, verkwikkend en goed
gestructureerd. Fris en fruitig in de neus.

Huiswijnen
2018

Wit

Viabore ‘Falerio’
Trebiano, Pecorino, Passerina

Marken
Italië

4,2

22

Blend van drie druiven die een mooi balans vinden in frisheid, zuiverheid en kruidigheid.

2018

Rood

Viabore ‘Rosso Piceno’
Marken
4,3
23
Sangiovese, Montepulciano
Italïe
In de neus mild fruit van kersen. Zachte innemende smaak, droog , vol en fruitig
2018 Rosé Round House, Zuid Afrika
Stellenbosch
4,2
22
Cinsault
Zuid Afrika
Deze wijngaarden zijn gelegen in een zon rijk gebied. Het geeft de rosé body en rijper fruit, maar
behoud zijn zuurgraad .

Kelderschatten
2017 Meursault ‘Les Vireuils’
Domaine Dupont-Fahn
65,50
2016 Puligny-Montrachet
Domaine Bachelet-Monnot
105,00
2016 Saint-Joseph
Domaine Jean-Louis Chave
98,50
2016 Gevrey-Chambertin Domaine David Duband
115,5

Wit
2018

Leyda
San Antonio
28
Sauvignon Blanc
Chili
De zeer getalenteerde wijnmaakster Viviana Navarette heeft het wijnhuis een enorme goede
reputatie gegeven. Haar filosofie is het optimaal tonen van het karakter van de druif, gekoppeld met
frisheid en elegantie.

2016

Matthias Gaul
Pfalz
33
Riesling
Duitsland
Dit wijnhuis levert al 4 generaties prachtige zuivere wijnen op. Handmatige arbeid op de steile ranken
levert druiven met kwaliteit op. Deze Riesling is een Finale Perswijn geworden in 2018.

2017

Weingut Seeger
Baden
34
Grauer Burgunder
Duitsland
Grauer Burgunder is de Duitstalige benaming voor Pinot Gris of de Pinot Grigio. Verfijnde aroma’s van
peer, kweepeer, noten en kruiden.

2017

Kruger Family Wines
Pieknierskloof
34
Chardonnay
Zuid-Afrika
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.

2017

Mahi
Malborough
36
Sauvignon Blanc
Nieuw-Zeeland
Deze nieuwe stijl Sauvignon Blanc is precies wat u verwacht. Houtlagering en subtiele gistrijping
maakt deze wijn een pareltje.

2017

Muga Blanco ‘Barrel Fermented
Rioja
38
Viura (90%) Malvasia (10%)
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.

2017

The Ladybird
Western Cape
40
Viognier, Chardonnay en Chenin Blanc
Zuid-Afrika
Rijpe en licht tropische aroma’s van ananas, groene appel en perzik. Heel levendig in de mond en een
mooie complexe wijn.

2017

Saumur Elegance
Loire
41
Chenin Blanc
Frankrijk
De wijnmaker heeft een moderne visie op wijn maken. Zo bewerkt hij zijn wijngaarden zo natuurlijk en
duurzaam mogelijk. Alles is bij hem gericht op het maken van pure kwaliteit. Prachtige terroir proef je
in het glas. Elegant en een prachtige finesse.

2016

Bornos Fermentado Barrica
Rueda
42
Verdejo
Spanje
De op eiken houten gelagerde Verdejo is een wijn die je blijft verrassen. Subtiel, elegant en licht ziltig.
Heerlijk bij stevige vis gerechten.

2017

Metiszaje
Valencia
45
Merseguera, Malvasia, Viognier
Spanje
De inheemse druif Merseguera staan op 900 meter hoog op het landgoed van dit wijnhuis, waar de
wijnmaker ernaar streeft om de bijna verloren druif in eer te herstellen. Dit glas is fantastisch; zeer
mooie entree, romig en je proeft het mediterrane karakter.

2018

Cabriz
Dâo
42,5
Touriga nacional
Portugal
Deze blanc de noir heeft een floraal karakter met aroma’s van bergamot en mandarijn. Tevens een
lichte ondertoon van rood en gedroogd fruit met een lange droge afdronk.

2015

Rijk’s Private Cellar
Tulbagh
Chenin Blanc
Zuid-Afrika
Rijk’s behoort tot de top van Zuid-Afrika en wordt ook wel de koning van de twee ‘eigen’
druivenrassen genoemd. Deze Private Cellar bevestigd dat en stelt u zeker niet teleur.

2016

46

Dido
Montsant
58
Macabeo, Gernacha Blanc
Spanje
Zeer expressief karakter, typische droge noot achtige smaak. Enorm veel potentieel, structuur.
Afwisselend peer en citrus. In de mond fris, zuiver en goed in evenwicht.

Rood
2017

Passo del Sud
Puglia
32
Primitivo, negroamaro, malvasia
Italië
De druiven voor deze wijn worden na de oogst eerst gedroogd op rekken waardoor een zwoele, ronde
wijn ontstaat.

2016

Honoro Vera
Catalayud
34
Grenache
Spanje
Prachtig wijnhuis met een nog mooier wijnetiket. Multi-combineerbaar, zéér mooi bij exotische
gerechten, stoofpotjes, charcuterie en kazen.

2017

Weingut Seeger
Baden
34
Blaufränkisch
Duitsland
Heldere, soepele, maar goed gevulde wijn met veel donker fruit in de geur en in de smaak. Echt een
aanrader, deze zal u laten verrassen!

2016

Mestizaje
Valencia
38
Bobal
Spanje
De wijnmaker is een ware kunstenaar en deze rood is net zo goed als de witte variant. Veel smaak,
veel temperament en heerlijk voor bij stevige gerechten.

2016

Kurt Angerer
Kamptal
40
Zweigelt
Oostenrijk
Vol, maar fris en fruitig met kersen, pruimen en zwarte bessen. Daarnaast wat laurier, cacao en
zijdezachte tannines. Heerlijk bij bijvoorbeeld varkensrollade met ricotta en pesto.

2013

Georg Mosbacher
Pfalz
44
Dornfelder
Duitsland
Fijn elegante neus, aroma’s van rijp fruit, zwarte kruiden en mineralen. Heeft een rijpe gehad van 14
De wijngaarden liggen op de uitlopers van de Mittelhaardt op een vulkanische bodem met basalt en
zandsteen. Heerlijke, gastronomische wijnen, technisch hoogstaand, helder en zuiver met
geconcentreerd wit fruit.

2014

Cabriz
Dâo
42,5
Alfrocheiro, Tinta roriz, Touriga nacional
Portugal
De wijn heeft levendige en elegante bessentonen en een verrassend aangename frisheid. Daarnaast
een mooie kruidigheid en lekkere houttoets

2016

Joe Grilli
Virginia vineyard
42,5
Shiraz, Cabernet, Merlot
Australië
Parfum met zwarte bosbessen, zoethout, peper maar ook rood fruit en gedroogde pruimen. Zacht
fluwelige structuur. Een fantastisch glas uit de ‘nieuwe wereld’.

2016

Ripasso Superiore Valpolicella
Veneto
42,5
Corvina, Molinara, Rondinella
Italië
Aromatische neus en in de mond rijk aan pruimen en specerijen. Zwoele tannine en elegante zuren in
de afdronk.

2014

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

2012

45

Chateau Mauvezin
Bordeaux
52,5
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc Frankrijk
Mooie complexe en solide Saint-Emilion met in de neus rijp fruit, truffel en een pepertje. De oogst is
handmatig, alleen de beste druiven vergisten op roestvrij stalen tanks, rijping vindt doorgaans plaats
gedurende minimaal 1 jaar op eiken vaten.

