
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! 

 

Vraag ons gerust voor advies. Tevens hebben wij altijd een brede selectie aan 

open wijnen die we per glas schenken.  

 

Proef en geniet!  
 

SCHENKWIJNEN  
         Per glas  Per fles  

Wit  Rioja Bianco, Spanje      4,5   26 

Wit   Chardonnay, Italië        6   34 

Wit  Pinot Grigio, Italië      6   34 

Wit   Sauvignon Blanc, Chili      6,5   36  

Diverse wijnen per glas       vanaf 7  

 
Rood  Sangiovese, Marche, Italië    4,5   26  

Rood  Tempranillo, Rioja Crianze, Spanje   6  34  

Rood  LYV Grenache Syrah, Frankrijk    6   34  

Diverse wijnen per glas       vanaf 7  
  

 

Rosé  Pinot Grigio, Preciso, IT      4,5   26 

Rosé   LYV Blush, Grenache Syrah FR    6,5  38  

 

MOUSSEREND  
Prosecco 0.375 liter         24  

Cava          7   38 

Champagne Delot Brut       14,5   85  
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WIT  
NEDERLAND – BELGIË  
Riesling Apostelhoeve         40,5 
Riesling wordt ook wel de koning onder de witte wijnen genoemd, wij refereren liever naarde 

koningin aangezien door de elegantie en verfijning. De wijn is heel fris en fruitig en in zijn 

geur komen vooral citrusfruit en een Granny Smit appel naar boven.  

 

Wijndomein Hoenshof Johanniter, Haspengouw    32,5 

Bleekgeel van kleur, lichte intensiteit. In de geur wat abrikoos, citrus en wat ananas. In de 

smaak weer verfrissend citrus, wat perzik en mango en een klein botertje. Zuiver en 

verrassend. Plezierig na met voldoende lengte.   

 

OOSTENRIJK  - DUITSLAND 

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.   

 

Riesling Trocken Mosbacher        45 
Levendige lichte gele kleur. Frisse, aromatische geur van citrusfruit. Droge, minerale inzet en 

vervolgens een aangename, rijke smaak met rijpe zuren. Na een handmatige oogst gaan de 

druiven in roestvrij stalen tanks voor een korte inweking en vergisting gedurende 4 à 6 

weken.  

 

Grüner Veltliner Weinwurm        36,5 
Licht tot vol geel van kleur met een groene zweem. Heerlijk aroma van groene en rode 

appels, een hint van citroen, iets peperig. Elegante smaak, fris en levendig, met een milde 

kruidigheid en een sappige, knisperende afdronk 

 

Riesling Sebastian Elbeldinger       42 
Een hele mooie zuivere riesling met veel mineraliteit en primair. (fruitig) In de neus met 

vooral citrus, iets van peer en veel mineraliteit, denk aan kalksteen. Deze jonge wijnmaker is 

verkozen tot ‘Beste jonge wijnmaker van het jaar 2019’.  

 

FRANKRIJK  

Meursault 1e cru ‘Les Charmes’ Bouisson Battault 2018    139,5 
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. 
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Châteauneuf du Pape 2019 Château Fortia      87 
‘Edmée le Roy’ is een wijn gemaakt van een kleine 2 hectare wijngaard en heeft dus een 

uiterst kleine oplage. De druiven, hand geplukt in de ochtend geven prachtige souplesse en 

elegantie. Een delicate blend van Roussanne, Clairette en Grenache Blanc  

 

Pouilly Fuissé ‘Le Clos Reyssie’ Bret Brothers 2019    94,5  
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 2020       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 2020    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      42 

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. 

Chardonnay Marquis de Pennautier 2019      48 
De Marquis wordt tien maanden ‘sur lie’ (op de fijne gistsporen) opgevoed, voor 50% op 

Franse barriques en 50% op rvs. De neus biedt aroma’s van tropisch fruit als ananas, 

passiefruit, gedroogde abrikoos, iets van citrus en vanille. De smaak is vol en rijk, met een 

mooie vette structuur, sappig rijp geel fruit, subtiele houttonen en een krachtige finale. 
 

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. 
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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. 

 

Danieli Garganega Soava        32 

Groengeel van kleur. Fraaie geur, waarin wit fruit, peer en bloemen, jasmijn. Rijke, elegante smaak, 

mooi in balans, perzik, citrusfruit, lekker sappig met frisse zuren en zeer verfijnd. 

 

Nals Margreid ‘Leiten’ Gewürztraminer      45,5 

Druiven zijn van de Söll wijngaard (350-500 m) afkomstig. Na binnenkomst van de druiven vindt een 

strenge selectie plaats. Aansluitend persing en natuurlijke klaring van de most. Daarna vergisting op 

roestvrij staal met 5 maanden rijping op de lie (bezinksel). Lichtgeel van kleur. Een florale en 

aromatische inzet met rozen, kruidnagel en rijpe ananas in de geur. Volle en elegante smaak, zacht 

met wit fruit, kruidig, sappig en mooie, frisse zuren. 
 

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. 

 

Douro Branco Reserva ‘La Rosa       45 
Druiven worden laat en met zorg geplukt . De helft wordt vergist in eiken vaten, de andere 

helft in roestvrijstalen-tanks. Na 6 maanden worden de wijnen geblend. In de afdronk tonen 

van noot, kamille, kruiderij en de gedoseerde houttoets.  

ZUID-AFRIKA 
The ace of grace Viognier 2020 Lismore Estate Vineyards   87,5 
Na de oogst worden de druiven zeer zacht geperst en hierna wordt de wijn overgestoken 

naar gebruikte eiken houten vaten. De wijn heeft een geur met florale tonen en een hint van 

steenfruit. De smaak is rijk, rond en vol met een lichte houttoets en een spannende aciditeit.  
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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 Rivers       34 
Bleekgele kleur. 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. Deze druiven uit 6 wijngaarden komen grotendeels van stokken, ouder dan 30 

jaar. 

 

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  

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. 

 

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! 
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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. 

 

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.  

 

DUITSLAND - OOSTENRIJK 
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 
 

Pinot Noir – Sebastian Elbeldinger        39,5 
Nogmaals een wijn van deze jonge talentvolle wijnmaker op de kaart. De wijn bestaat uit een soepele 

en zachte Pinot Noir. Delicate aroma’s van hout zoals vanille en specerijen als zoethout. Een complexe 

wijn in de neus en in de smaak. Fruit van zwarte kersen met een kleine hoeveelheid restsuiker wat de 

zuren zachter maakt. Een soepele maar complexe wijn waar je heerlijk van kan genieten. 

 

ITALIË 

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! 

 

Amarone Fattori Valpolicella 2016       175 
Diep donkere kleur. In de neus rijp rood kersenfruit, iets kruidig en eiken. 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. Tot slot een lange afdronk, 

waarin ook een zekere elegantie te ontdekken valt. 
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‘Sand’ Nals Margreid Süd Tirol       48 
Paarsrood van kleur, hoge kleurintensiteit. Fraaie geur met veel bosfruit, kers en pruim. Volle, 

wat kruidige smaak, heerlijk fris en krachtig maar elegant met iets choco, kers en viooltjes 

na. Na binnenkomst van de druiven vindt een strenge selectie plaats. Na de vergisting op 

roestvrij staal volgt 7 maanden rijping op de lie (bezinksel) op grote houten vaten 

 

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. 
 

GRIEKENLAND 
Cabernet Sauvignon Mega Spileo Vintage 2012     42 

Deze wijn is een complexe, ontwikkelde wijn maar perfect op dronk! Het bevat tonen van 

gedroogd fruit met vooral tertiaire tonen in de neus. Denk hierbij aan leder, tabak en 

cederhout (sigarenkistjes). Iets oxidatief door de ontwikkeling wat de wijn vooral heel gul 

maakt in de geur en smaak. 

 

ZUID-AFRIKA  
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. 

 

Cinsault Perdeberg Cellar 2019       38   
Volfruitig rood uit Zuid-Afrika. Maar wel met frisheid. Lekker aromatische geur: frisse rode 

bessen, kersen en iets dat doet denken aan een suikerspin. Heerlijk zacht en kruidig in de 

mond. Een allemansvriend met een wat lichtere, frisse afdronk.  

 

 

AMERIKA  
Zinfandel Western Cellars 2020        46  
Lodi is het thuishonk van de Western Cellars Winemaker’s Selection Zinfandel Lodi en één van 

de meest prestigieuze wijngebieden van Californië. De combinatie van koele nachten en hele 

warme dagen, geeft de druiven een langere tijd om te rijpen, maar wel lekker veel zonuren. 

Zo krijg je intense smaken en aroma’s in de uiteindelijke wijn. Mooie concentratie en gul in de 

smaak en geur. 
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Shafer TD-9 Napa Valley          148  
De druiven voor deze wijn komen van verschillende delen uit Napa Valley. Diep donkerrode 

kleur, rijke geur van zwarte bessen, lavendel, kruiden, getoast Frans eiken, zeer intens, zwoel 

en kruidig. De wijn is heel puur, heeft een zachte frisheid en aangename tonen van 

gedroogde kersen, zwarte bes, aardbei, drop en chocolade, iets cassis en ceder, zachte 

tannines op de achtergrond. 

 

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! 
 

CHILI - ARGENTIË  
Leyda Classic Pinot Noir         34  
Helderrode keur. Aangename geur van jong rood fruit als aardbei en kers. Stevige inzet, 

kruidig, een zuivere frisheid, met zachte, milde tannines in afdronk. Een duidelijke ‘koel 

klimaat’ Pinot Noir  

 
Lorca Malbec 
Diep donker robijnrood van kleur. In de geur donker fruit al braam, kers. In de smaak de pure 

beleving van de ultieme Malbec met licht aardse tonen. Met wat zuurstof erbij onwikkelt de 

wijn zich spectaculair in het glas. Wijn uit Uco hebben een zeer aangename frisheid, veel kleur 

en extractie en een hoge doordrinkbaarheid.  


