
Wijnkaart

Mousserende wijnen
Cava Mas Fi       3,95
Cava Methodo Traditional
Levendige bubbel, elegant en evenwichtig, in de afdronk fruit en citrus met 
een romige structuur. Lekker als aperitief, kan een hele maaltijd begeleiden
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Dessert wijnen
Erlea Clarea, Dominio de Punctum  4,75
White Sangria

Muscat de Rivesaltes, Domaine Lafage 0,5L  4,50
A.c. Muscat de Rivesaltes
Herkenbare Muscaat geur en abrikoos en rozenbloesem. Vol zoete aanzet 
met in de smaak tonen van gekonfijt fruit en abrikozen. Als begeleider van 
fruit gedomineerde desserts maar ook heerlijk bij blauwschimmelkaas. Ook 
lekker als aperitief.

Rivesaltes Ambree, Domaine Lafage  5,00
A.c. Rivesaltes Ambreé
Volzoete wijn die zijn schitterende amber kleur verkrijgt door een lange fust 
lagering van witte Grenache druiven.. Aroma’s van gekonfijt fruit, abrikoos, 
licht notig, butterscotch. Lekker bij desserts met een karamel achtig of notig 
karakter.

V
Port
Fine White Port  4,00

Late Bottled Vintage (L.B.V.)    4,75

10 Year old Tawny    7,50

Alle bedragen zijn in euro’s

V

Mocht u nog vragen hebben of wilt u weten 
wat onze speciale open wijnen zijn?

Laat u adviseren door uw gastheer/vrouw.



Rode wijnen
Merlot Classique, Luc Pirlet 3,95 / 19,75
Vin de Pys d’Oc
Robijnrode wijn met een rijke geur van moerbei, bramen en rode bessen. 
Soepel en vol fruitige wijn met een dosis rijpe tannine. 

Terroirs Malbec, C. Cholot 4,25 / 21,50
Vin de Pays d’Oc
Volle en gulle neus van gestoofd fruit, rijpe braam en een vleug van tabak. 
Mild in aanzet met een niet te hoog zuur en rijpe tannine, goed in balans. 
Breed inzetbaar met rood vlees gerechten, gevogelte en pasta’s. 

Cabernet Sauvignon Silver Ghost 4,30 / 21,50
Central Valley, Chili
Cassis fruit en lichte ceder tonen in de neus, fris klein rood fruit in de mond, 
mild drogend. Bij niet te zware gerechten.

“R” de Romaneira  5,50 / 27,50
IGP Duriense, Portugal
Romaneira is van origine een Porthuis maar zet tegenwoordig hoog in op 
onversterkte rode wijnen. Deze schitterende rode wijn heeft een geur van rood 
fruit en een lichte kruidigheid (tijm en rozemarijn) Volle aanzet met wederom 
rood fruit, ragfijne zuurgraad en rijpe tannine in een goede balans, lange 
afdronk. Heerlijk bij lam, kalfsvlees of roodvlees met niet te volle sausen. 

Pinot Noir Reserve, Domaine Luc Pirlet  5,00 / 25,00
Vin de Pays d’Oc
Deze bourgogne druif doet het uitermate goed in zuid Frankrijk. De wijn 
heeft een geur van kersenfruit, aalbes en een hint van zoethout. In de mond 
gul, fruitig met een lichte vanille toets van de 6 maanden houtrijping. 
Gegrild vlees, stoof, eend... hmmm
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Barramundi Shiraz Petit Verdot  22,50
Victoria, Murray Darling, Australie
Donker rode wijn met gewaagde aroma’s van donkere bosvruchten, 
zwarte kers, kruidnagel en violet. In de smaak kruidig met 
impressies van leer.

Plaisir de Siaurac  35,00
Lalande de Pomerol, Frankrijk
Purper rode wijn met een intense geur van rood tot bijna zwart fruit, 
vol en gul van smaak met veel souplesse en een lange zachte finale. 
Bij mooi rood vlees, stoofgerechten en wild.

Pradorey Crianza, Finca Valdelayegua   37,50
D.O. Ribera del Duero, Spanje
Samen met Rioja is Ribera del Duero bekend als het beste 
kwaliteitsgebied uit Spanje. Deze kersenrode wijn heeft het 
krachtige aroma van rood fruit, Balsamico, licht mineralig 
met karamel en eiken sensaties van de 12 maanden vatrijping. 
Bij rood vlees, wild en gerijpte kazen.

Capitel Della Crosara, Montresor   27,50
Valpolicella Ripasso, Veneto, Italie
De beste cuvées worden in het voorjaar nogmaals vergist, 
ditmaal met het pulp die is verkregen na het persen van 
onderstaande Amarone. Hierdoor wint de wijn in smaak en structuur. 
Rijpt 16 maanden op eiken. Diep robijnrood van kleur met in de neus 
rood en zwart fruit, kaneel en amandelen. In de smaak kersen, 
specerijen en een hint van vanille. Bij stevige gerechten en kazen.

Amarone Montresor 47,50
Amarone della Valpolicella DOCG, Italie
Overrijpe druiven (Corvina, Rondinella & Molinara) worden 
ingedroogd en daardoor nog meer geconcentreerd. 
Het resultaat wordt volledig vergist tot een volle, zwoele wijn 
met maar liefst 15% alc. De wijn heeft maar liefst 3 jaar op 
eiken hout gerijpt. Zeer complexe smaak, soepel en vol met tonen 
van rozijnen. Lange en krachtige finish. Als begeleider van 
rood vlees, wild en kazen.

V

Witte wijnen
Sauvignon Blanc, Domaine Luc Pirlet  3,95 / 19,75
Vin de Pays d’Oc
Pas gemaaid gras, citrus en kruisbes zijn de aroma’s die deze frisdroge wijn 
domineren, eetlust opwekkend, bij gegrilde visgerechten en bij schaal en 
schelpdieren.

Terroirs Chenin Blanc, C.Cholot  4,25 / 21,50
Vin de Pays d’Oc
Heerlijke mild droge witte wijn, in die mond impressies van wit fruit, heerlijk 
om zo te drinken, maar ook erg lekker bij rauwkost, asperges, hammen en 
lichte visgerechten.

Louise L’Oiseau    3,95 / 19,75
Semi-Sweet, Vin de France
Voor de liefhebbers van een licht zoete wijn, deze heerlijke witte wijn uit het 
Loire gebied.

Viognier Reserve, Domaine Luc Pirlet  4,90 / 24,50
Vin de Pays d’Oc
Heerlijke mild droge wijn met een niet te hoge zuurgraad, fluwelig mondcon-
tact, aroma’s van bloemen (viool) en schuimblokken. Het hout waarop de 
wijn ca 6 maanden is gerijpt voegt complexiteit toe maar is in reuk en smaak 
niet dominant.

Chardonnay Reserve, Domaine Luc Pirlet  4,90 / 24,50
Vin de Pays d’Oc
Voor de liefhebbers van vanille en eikenhout is deze houtgerijpte Chardon-
nay een absolute aanrader. Boterbabbelaar, karamel, vanille en eiken qua 
geur, met een hint van citrus.  Past goed bij onze visgerechten met vollere 
sausen, maar ook gevogelte of wit vlees.

V
Sauvignon Bishop’s Leap 27,50
Marlborough, New Zealand
Exotische sauvignon, waarbij het passiefruit het glas uit stuift. Milde aanzet 
vol en tropisch in smaak en een mooi ondersteund zuur. In de volle zon, als 
aperitief bij salades, lichte visgerechten en schaal en schelpdieren.

Romaneira Branco Reserva   37,50
D.O. Douro, Portugal
Mooie droge witte wijn van Malvasia en gouveio druiven. Wit fruit en een 
toets van zoethout. Complex, riviervis of tonijn, wit vlees en gevogelte

Vaiven Blanc de Noir Tempranillo 27,50
Biodynamic, Vino de Tiera de Castilla, Spanje
Bijzondere witte wijn gemaakt van de rode Tempranillo druif. Opvallend 
zilverwitte kleur, bloemig aroma aangenaam mild droog met een niet te hoog 
zuur, licht filmend. 

Broquel Torrontes, Bodegas Trapiche 28,00
Salta, Argentinie
Aromatische wijn zeer kruidig qua geur, pinda schilletjes, doet zoetig aan 
maar is dat niet. De wijn is droog met een aangenaam fris zuurtje, exotisch 
en gul in de smaak. Lekker bij gekruide gerechten.

Pinot Gris Reserve, Domaine Engel  28,50
A.C. Alsace, Frankrijk
Heerlijke klassieke Pinot Gris uit de Alsace. Kruidige en gulle, ietwat zwoele 
geur. Licht zoetje in de aanzet, vol en krachtig. Kruidige aroma’s en een hint 
van Lychees.

V
Rosé wijnen
Terroirs Pinot Noir Rosé, C. Cholot  4,25 / 21,50
Vin de Pays d’Oc
Prachtige Rosé met een lichte zalmroze kleur, klein rood fruit, heerlijk op 
een zonnig terras.

Syrah rosé, Domaine Luc Pirlet   3,95 / 19,75
Vin de Pays d’Oc
Zachte frisfruitige rose, volle wijn met op het einde de smaak van rood fruit. 
Als Aperitief, bij salades en lichte maaltijden.
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