
WIJNKAART  

 
Voor je 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 die gevoel graag aan je over!  

 

EEN ZOEKTOECHT NAAR…  

TYPICITEIT EN RESPECT VOOR LOKALE DRUIVENRASSEN  

WEERSPIGELING VAN 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!  
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HUISWIJNEN  
         Per glas  Per fles  

Wit  Rioja Bianco, SP        4,5   26 

Wit   Macon Vinzelles, Chardonnay, FR    6   34 

Wit  Pinot Grigio, IT       6   34 

 

Rood  Sangiovese, Marche, IT      4,5   26  

Rood  Tempranillo, Rioja Crianze, SP     6  34  

Rood  Primitivo, Passe del Sud, IT     6   34   

 

 

 

 

MOUSSEREND  

 
Prosecco 0.375 liter         24  

Cava          7   38 

Champagne Delot Brut       14,5   85  
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WIT  
 

 

FRANKRIJK  

 

Meursault ‘Les Vireuils’ Dupont Fahn  2019     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’ Bret Brothers 2018    74,5  
Prachtig perceel met 75 jaar oude stokken en een wat rijkere bodem. De wijnen hebben hier 

kracht en structuur in hun jeugd en laten met de jaren een meer mineraal karakter zien. Mooi 

levendig, rijp fruit en een rijke, ziltige afdronk. 

 

Condrieu Jardin Suspendu 2019       104  
Prachtig aromatisch profiel met veel elegante florale tonen en een mooie mineraliteit. De 

wijn is rijk en elegant met fruit als perzik en rijpe abrikoos. 

 

Pouilly Fuissé Vieuillles Vignes’ Deux Roches 2019    58  
Geen premier cru, maar zeker van dat niveau. De stokken hebben een gemiddelde leeftijd van 

70 jaar oud. De assemblage geeft dan ook een zeer complete wijn met kracht en finesse. 

Mooi rijp geel fruit, sappige frisheid en een diepe gelaagdheid in de lange finale! 

 

Chassange Montrachet ‘Vide Bourse’ 1-er Cru 2018     142,5 
Wat gelig van kleur. Licht aards en wat mineraal in de neus. Zeer extractrijke en stevige 

smaak, waarin rijp wit fruit als peer, licht eiken, honing en verfijnde botertonen. Zachte, frisse 

zuren omlijsten het geheel. 

 

Pouilly-Fumé Les Porcheronnes 2019      38 

De meest elegante Pouilly Fumé van Marc Deschamps. Mooie mineraliteit, veel lengte en 

mooie citrus-toets in geur en smaak. Lange afdronk met fijne plezierige aciditeit. 

 

Crozes Hermitage Ch & FR Tardy 2019      54  
Licht geel-goud geel van kleur, bloemig in de geur met wat amandel, anijs en iets perzik. In 

de smaak rond, filmend met opwekkende zuren, aangenaam bittertje, sappig steenfruit, licht 

peperig en een fraaie, verfijnde afdronk. 
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OOSTENRIJK  - DUITSLAND 

 
Grüner Veltliner Schloss Gobelsburg ‘Langenlois’      35,5 
De druiven worden eind oktober met de hand geoogst en op sorteertafels gecontroleerd op 

kwaliteit. Zacht kruidig en fruitig in de neus. Frisse inzet, wit fruit, citrus en bloemen. Veel en 

duidelijk groene peper. Nerveus en harmonieus met een volle lange afdronk. 

 

Grauburgunder Weingut Manz Trocken      32 
Heldere, intense kleur. Levendige en rijpe geur. Zachte, notige smaak met wat overrijpe appel 

en bloemenhoning. Brede afdronk met hintje mineraliteit. 

 

ITALIË  
 

Soave Motto Piano Fattori         43 
Boeiende geur, waarin rijp wit fruit, mint, peer, perzik, salie en bloemen. Volle, krachtige 

smaak, zachte frisse zuren, iets citrus, peer, perzik, gedroogd fruit en eiken. De wijn is 

elegant, mooi in balans en heeft een zeer lange afdronk. 

 

Super Tuscan Batàr 2016        103,5 
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. Een ware belevenis! 

 

DeAetna 2018 Terra Costantino        43 
In zowel smaak als geur duidelijk een Italiaans karakter met een prachtige mineraliteit, fijne 

zuren en een indrukwekkend lange afdronk. 

 

SPANJE 
 

Priorat ‘Vi de Vila’ Cims de Porrera       52 
Volle inzet, met rijp ontwikkeld fruit, thee, foelie, filmend, mooie bitters en zuren, licht 

houttoets en tertiaire tonen van de ontwikkeling. Spannend glas, spannende balans, 

spannende druivenrassen en lang na. Prachtige wijn-spijswijn. 

 

Bellmunt Mas d’en Gil 2020        54 
Delicaat, fris met expressieve tonen van sinaasappelschil, peer en veldbloemen. In de mond 

heerlijk sappig, met een mooie mineraliteit, een hint van balsamico en een heerlijk zuivere 

afdronk. 
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AUSTRALIË – NIEUW ZEELAND  
 

Chardonnay Margeret River Vasse Felix 2019     36 
Complexe, rijke aanzet met in de geur tropisch fruit, ananas, kruiden, kokos. De smaak is vol, 

met sappig rijk fruit o.a. citrus, vrij intens en goed in balans. In de afdronk veel rijp fruit, licht 

eiken en iets rokerig. 

 

Sauvignon Blanc Wairau River Wines       30,5 
Deze druiven uit 6 wijngaarden komen grotendeels van stokken, ouder dan 30 jaar. 

Herkenbare geur van passievrucht, groene kruiden en roze grapefruit. In de mond heerlijk 

zuiver, fris en mineraal, bijna strak met zeker voldoende vulling met een zekere elegantie 

 

CHILI  
 

Sauvignon Blanc Casa Marin        53 
Prachtige aroma’s van steenvruchten, citrusfruit en kruisbes stuiven het glas uit. De smaak is 

zuiver, ziltig en puur. 

 

ROOD 
 

 

FRANKRIJK  

 
Juliénas, ‘Füt de Chêne’   Cru Beaujolais     32 
De druiven worden met de hand geplukt. De druiven worden gekneusd en vervolgens met 

stok en al ingeweekt. Dit geeft toch wat structuur aan de vooral fruitige beaujolais 

 

Côte- Rôtie ‘Belle Demoiselle’ Cheze  2018     75 
Diepe geur waarin wat zachte specerijen en rijp fruit. De smaak is ferm met een pepertje, iets 

geroosterd, klein rood fruit en bramen. De afdronk is lang en sappig en geeft een intense 

indruk na. 
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Aloxe- Corton Domaine Tollot- Beaut 2019      106,5 
De wijn is nu al complex en heeft een bedwelmende neus vol rood fruit, wilde kruiden en met 

subtiele florale tonen. De smaak is intens en mooi fris en in de lange afdronk vinden we 

opnieuw het rode fruit. 

 

Saint -Joseph ‘Offerus’ J.L. Chave 2018      72,5 
Grenache en syrah uit de zuidelijke Rhône, met een uitbundige neus, die geurt naar bosfruit, 

chocola, zwarte peper en laurier. De smaak bezit een rijp donker fruit, specerijen en fijne 

tanninen. Een côtes du rhône van stand! 

 

Pommard  Maison Camille Giroud 2016      154,5 
35 jaar oude stokken op een kalkrijke bodem, gelegen op het oosten en zuidoosten. De neus 

geurt naar zwarte kersen, bosaardbeitjes en iets aardse tonen. De smaakaanzet zit vol 

verleidelijk fruit, gevolgd door krachtige, maar rijpe tanninen en fijne zuren. 

 

Côté Mer Collioure 2019         54 
De Coté Mer is de pure expressie van de frisheid en elegantie van de zee. Gemaakt van 

grenache, carignan en syrah, van terrassen met een bodem van leisteen. Rijp en fris fruit, 

kruidigheid en kreupelhout. 

 

Vin de Vaucluse Syrah, Merlot Domaine Dus Pesquier    42 
De smaak is fruitig, biedt veel sap, bezit een aangename kruidigheid, aardse tonen, levendige 

zuren, een uitstekende concentratie en een intense afdronk. Wat een karakter! 

 

Château Rauzan – Ségla 2012 Grand Cru classe Margaux   185 
Een expressieve en bijna florale neus met cassis en zwarte peper. Nu al complex met ragfijne 

zuren, sappig rood fruit en stevige, maar mooi gepolijste tanninen.  

 

Bandol Chateau de Pibarnon 2017        143,5  
Een prachtige diepe kleurintensiteit die typerend is voor mourvèdre. In de neus wat 

ingetogen met blauwe bessen, bramen en subtiel wat rozemarijn en salie. Gestructureerd 

met prachtige rijpe, stevige tanninen, zwart fruit, iets van leer en zoethout.  

 

DUITSLAND  

 
Spätburgunder Weingut Martin WaBmer       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 
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SPANJE  

 
Ribera del Duero, Reserva Bodega Arzuaga Navarro    42 
Mooi stevig rood fruit, lekker bessig, karakteristiek tinto fino met nuances van tutti frutti, 

chocolade en vijgen. Zachte vanilletonen van de houtlagering en tonen van balsamico. 

Heerlijk vol, toch elegant en romig van smaak. 

 

Rioja Crianza Medievo         34 
Mooi stevig rood fruit, lekker bessig, karakteristiek tinto fino met nuances van tutti frutti, chocolade 

en vijgen. Zachte vanilletonen van de houtlagering en tonen van balsamico. Heerlijk vol, toch elegant 

en romig van smaak. 

 

ITALIË  

 
Amarone della Valpolicella Fattori 2016      138 
Amarone wordt gemaakt van niet geheel rijpe druiven die in trossen in kistjes gedurende 4 à 

5 maanden indrogen tot rozijnen. Krachtige inzet, rijk van structuur, gelaagd, waarbij het 

gezonde fruit en de weelderige, rijpe smaak met hout, krenten, mooie zuren en milde 

tannines om voorrang strijden 

 

Valpolicella Ripasso Palazzo Maffei 2019     45 
In de geur tonen van ingemaakte zwarte bessen en kersen, met subtiel wat kruidnagel en 

cacao. Een fijne tanninestructuur en mooi fris en sappig voor een goede balans; de finale is 

lang en zwoel. Pure klasse met een onverslaanbare prijs-kwaliteitverhouding! 

 

Benazolli Amarone classico        78  
Het wijnhuis Benazzoli wordt gerund door 2 jonge wijnmaaksters namelijk de zussen Giulia 

en Claudia. Waar Giulia vol passie haar ding doet in de wijngaarden, doet Claudia hetzelfde 

in de wijnkelder. Zij versterken elkaar onwijs en weten samen van de druiven uit hun 

wijngaarden, serieuze wijn te maken 

 

Ceppitaio 2020 Cabernet Sauvignon      38 
In de geur direct veel rood fruit en een toets van vanille en kruidigheid. Zeer rond en zacht 

van smaak met een mooie lange afdronk. 
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GRIEKENLAND 

 
Nemea ‘Grande Reserve’ Cavino       32 
Complexe wijn met gedroogd rijp fruit als pruimen. Tonen van het nieuwe hout zoals 

zoethout en vanille. In de smaak cacao, rijp fruit en zachte taninnes. Afdronk van cacao en 

koffie 

 

ZUID-AFRIKA  

 
Syrah Rijk’s Wine Cellar Tulbach 2016      36 
Mooie donkerrode kleur. Complexe, kruidige geur. Zachte aanzet. In de smaak een hint van 

roze peper en rozemarijn en licht gestoofd zwart fruit. Mooie balans van hout, concentraat 

en zuren waardoor de wijn zeer verteerbaar is. 

 

Savage Red 2018 Syrah        89 

Mooie robijnrode kleur. Veel rood fruit en florale tonen in de geur, maar ook een zekere 

kruidigheid. Deze is typerend voor syrah. De smaak is elegant, complex en in alles is dit een 

grote wijn. 

 

ARGENTINIË  

 
Malbec Fabre Montmayo        34 
Diep donkerrood van kleur. In de geur fijn rood, rijp fruit, mooie tonen van Frans eiken en 

veel kers. Volle doch elegante malbec met veel finesse en aroma's van zongedroogd fruit, 

ceder en wat vanille. Goede balans tussen fruit, alcohol, tannine en zuren. 

 

 

NIEUW-ZEELAND  
 

Steate Landt ‘State of Grace’ Pinot Noir      62 
De uitbundige neus van deze pinot noir verleidt je direct. Bramen, kersen en viooltjes stijgen op 

uit het glas. Sappig bosfruit in combinatie met een kruidige bite maken deze wijn uniek. De 

State of Grace heeft een goede structuur en een sublieme, zuivere afdronk. Heerlijk! 
 


