
H U I SW I J N E N

WIT

MAISON ROSÉ - PROVENCE 
 
 

ROSÉ

ROOD

Maison blanc - Sauvignon Blanc 
Maison blanc - Chardonnay 
Maison blanc - Moulleux 

Maison rouge - Merlot 
Maison rouge - Cabernet Sauvignon 
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3.75
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18.50 
17.50 

4.00 
 

18.50 
 

3.75 
4.00

17.50 
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BUBBELS

MOUSSEREND
Prosecco Frizzante 
 Glas 4.95 
 

Fles 20.50 
 

CHAMPAGNE
Castellane Demi Sec | Fles 42.95 
Castellane Brut Rosé | Fles 45.00 
Castellane Brut Commodore | Fles 42.50 
M&C Nectar Imperial | Fles 79.00 
 
 Pommery Brut 
(chardonnay/Pinot noir/Pinot Meunier) 
Frankrijk, Epernay  
 Glas 12.50 
 

Fles 49.50 
 

Torres Floralis Moscatel Oro *SA* 
Spanje, Penedes  
 
Glas 6.00 
 

Fles 28.50 
 

CHÂTEAU MIRAVAL ROSÉ - 
PITT-JOLIE-PERRIN 2017 
 
 
 

DE CASTA ROSADO - MIGUEL TORRES 2016 
 
 
 

Frankrijk, Provence (Grenache, Cinsault, 
Syrah en Rolle) De inmiddels beruchte rosé 
van Miraval staat onder supervisie van de 
familie Perrin, Miraval staat voor kwaliteit 
rosé, deze rosé heeft fijne zuren, met in de 
neus tonen van rood fruit. 
 

Fles 37.50 
 

Spanje, Penedés (Garnacha/Cariñena) 
Één van de meest gewaardeerde en 
gedronken rosé wijn van Nederland en 
een vaste waarde op onze wijnkaart. 
Zachte frisse teogankelijke smaak, mild 
droge afdronk. 
 

Fles 22.50 
 

ROSÉ

Glas 
 

Fles 
 

D E SS ERTW I J N



W I T T E  W I J N E N

Frankrijk, Elzas (Pinot Blanc) 
Dit befaamde domein Fernand Engel is gelegen in het plaatsje Rorschwihr. De resultaten van de laatste 
jaren zijn verbluffend: wijnen die een toonbeeld zijn van zuiverheid, elegantie, finesse en evenwicht. Sinds 
enkele jaren wordt de biodynamische productiewijze toegepast. 

PINOT BLANC RÉSERVE - DOMAINE FERNAND ENGEL 2016 

Oostenrijk, (Grüner Veltliner)  
De specialiteit van Oostenrijk, een mooie verfijnde en rijke wijn met aroma's van groene appel, citrus en in 
de smaak een licht pepertje. 

Fles 22.50 
 

ALOIS LAGEDER - PINOT GRIGIO * BIOLOGISCH 
Italië, Alto Aadige (Pinot Grigio)  
Pinot Grigio van een top producent, 'Benchmark' Pinot Grigio. Spatzuiver en hyperfruit, besjes, perzik, iets 
limoen en een heel verfijnde zachte afdronk. 

Frankrijk, Loire (Sauvignon Blanc) 
De bekende Henri Bourgeois word ook wel de 'Monsieur Sancerre' genoemd en maakt dit helemaal waar in 
deze wijn. De wijn heeft typische stuivende aroma van groen fruit en citrus, de smaak is vol en 
geconcentreerd. 

SANCERRE 'LES BARONNES' - HENRI BOURGEOIS 2016 

BELONDRADE Y LURTON - DIDIER BELONDRADE 2015 
Spanje, Rueda (Verdejo) 
Unieke witte wijn gemaakt van 100% Verdejo door de bekende Didier Belondrade, de speciale rijping van 10 
maanden op eikenhout en 6 maanden op fles geeft deze wijn een kruidige, volle smaak en een zeer lange, 
intensieve afdronk.   

SAINT - VERAN - LOUIS JADOT 2015 
Frankrijk, Bourgogne (Chardonnay) 
Saint-véran is een kleine gemeente in de sub regio Mâconnais. Complexe aroma's van 
citrus, acacia. Krachtige rijpe smaak met een fijne lange afdronk..   

CHASSAGNE MONTRACHET - LOUIS JADOT 2014 
Frankrijk, Bourgogne (Chardonnay) 
Het bekende bourgognehuis Louis Jadot bouwt aan de toekomst. Deze verfijnde 'Le 
Montrachet' is zeer krachtig en rijk aan smaak. In het bouquet aroma's van rijp fruit en 
subtiele vanilletonen door rijping op eikenhout.    

EMIL BAUER - RIESLING 'NO SEKS, NO DRUGS, JUST RIESLING' 2016 
Duitsland, Pfalz (Riesling) 
De gebroeders Bauer maken langzaam aan faam met hun excentrieke wijnen waarvan de etiketten zeer 
gewaagd zijn. Verrassend genoeg is deze Riesling kwalitatief van een zeer hoog niveau. Fris, zuiver en 
karakteristieke rijp.     

Fles 24.50 
 

Fles 27.50 
 

Fles 32.50 
 

Fles 39.50 
 

Fles 32.50 
 

Fles 75.50 
 

Fles 27.50 
 

WEINGUT TOPF - GRÜNER VELTLINER 



Spanje, Rias Baixas (Albariño) 
Het noordwesten van Spanje staat bekend als 'groen Spanje' vanwege het Atlantische klimaat en de vele 
neerslag. De wijn, gemaakt van de Albarino druif, heeft een heel eigen, energiek en verfrissend karakter 
met een ongekende hoeveelheid geuren en smaken. De naam 'Con un Par' is Spaans voor 'Met een Paar'.   

'CON UN PAR' - VICENTE GANDIA 2016 Fles 29.50 

Italië, Umbrië (Chardonnay) 
Markies Piero Antinori is een begrip in de wijnwereld en een garantie voor kwaliteit. Deze wijn is het 
kleine broertje van de Cervaro en is afkomstig van de beroemde wijngaard rond Castelli della Sala, welke 
uitstekend geschikt is voor een goede Chardonnay. Een lichte houtrijping zorgt voor een zachte elegante 
smaak met mooie vanille tonen en een goede balans.   

BRAMITO DEL CERVO - PIERO ANTINORI 2016 

Zuid- Afrika, Stellenbosch (Sauvignon Blanc) 
Uit het mooie en vertrouwde Stellenbosch komt deze prachtige wijn. Naast aroma's van tropisch fruit en 
limoen is de smaak door de korte houtrijping romig maar ook uitgesproken fris.    

1685 GRANDE CUVEÉ - BOSCHENDAL 2017 Fles 27.50 

Nieuw-Zeeland, Marlborough (Sauvignon Blanc) 
Uniek in de wijnwereld en zeer schaars verkrijgbaar. Het smaakprofiel kenmerkt het typisch 
Nieuw-Zeelandse stuivende karakter. In de smaak veelal citrus fruit en hinten van granny smith appel!    

KÃKÃ 2017 

Fles 34.50 

Fles 26.50 

CHARDONNAY RESERVA - BODEGAS NORTON 2014 
Argentinië, Mendoza (Chardonnay) 
Uit het land van onze Vorstin presenteren wij u deze Chardonnay. Sinds 1989 is Bodegas Norton in het 
bezit van de Oostenrijkse familie Swarowski. De Chardannay is vol en exotisch van smaak, in geur hinten 
van vanille en wat hout toetsen.    

Fles 29.50 

CHARDONNAY CARMEL VALLEY - BERNARDUS 2015 
Verenigde-Staten, Californië (Chardonnay) 
Zakenman en landgenoot Ben Pon volgde zijn droom en kocht in 1989 een stuk land in Californië waarop 
hij zijn 'Bernardus Winery' startte. Naast goede rode wijnen maakt hij ook zeer goede witte wijnen zoals 
deze houtgerijpte Chardonnay. De wijn geurt heerlijk naar acacia en tropisch fruit, heeft een kruidige, 
volle smaak en een zeer lange prettige afdronk. Met recht 'Hollands Glorie'!     

Fles 49.50 

V ERVOLG  W I T T E  W I J N E N



MOUTON CADET RÉSERVE 2015 

CHÂTEAU ROZIER 2014 

Frankrijk, Bordeaux (Merlot - Cabernet Sauvignon) 
Krachtige rode wijn van de makers van Mouton Rothschild. Granaatrood van kleur. In de geur vooral veel 
roodfruit indrukken zoals die van rode bes en framboos met op de achtergrond wat kruidige nuances 
van bijvoorbeeld kaneel. De smaak is fris en toegankelijk met plezierige minerale indrukken. Vooral 
de zachte tannine structuur is opvallend.      

ROD E  W I J N E N   

RIOJA RESERVA - BARÓN DE LEY 2013 

Frankrijk, Bordeaux (Merlot) 
Een bijna 100% Merlot wijn met een fraaie romige en toegankelijke volle smaak. Van harte aanbevolen!     

Spanje, Rioja (Tempranillo) 
Drie succesvolle wijnproducenten in Rioja besloten in 1985 een nieuw wijnhuis op te richten. Een 
zogenaamde single-estate bodega met druiven van eigen wijngaarden, een uniek concept in Rioja (waar 
meer dan negentig procent van de wijnbedrijven traditioneel afhankelijk is van lokale druiventelers). 
Tegenwoordig behoort Barón de Ley met meer dan vijfhonderd hectare wijngaarden tot de succesvolste 
wijnbedrijven in Spanje.     

BARREL FERMENTED CABERNET SAUVIGNON - BODEGAS SALENTEIN 2015 
Argentinie, Mendoza (Cabernet Sauvignon) 
Deze smaakvolle wijn is samengesteld uit de best geselecteerde Cabernet Sauvignon druiven. 
Opvoeding op eikenhout. Naast aroma's van rijpe kersen, olijven en chocolade, heeft deze wijn een volle 
elegante smaak en een bijzonder lange lichtkruidige afdronk.     

CLARET - FRANCIS F. COPPOLA 2015
Verenigde-Staten, Californie (Cabernet Sauvignon/Petit Verdot 
De wijn van de regisseur van ' The Godfather'. Deze 'Black label claret' uit de diamond collection is een 
ode aan de Bordeaux. Robuuste complexe wijn, rijke tannine met aroma's van vijgen, hout en kersen. In 
de smaak veel rood fruit, cassis en tonen van vanille.     

Fles 24.50 

Fles 30.50 

Fles 29.50 

Fles 26.50 

Fles 33.50 

Zuid- Afrika, Stellenbosch (Shiraz) 
Donker rode kleur. Jonge wijn met in de geur aroma's van zwarte kersen, moerbeien en witte 
specerijen. Elegante en complexe smaak. Waarin het rode fruit volledig tot zijn recht komt.     

1685 BOSCHENDAL SHIRAZ 2016 Fles 30.50 

CASTELLO BANFI BRUNELLO DI MONTALCINO 2012 
Italie, Toscane (Sangiovese) 
Geweldige geur, prachtig gelikt en mooi hout, zuidelijk en internationaal. Doet het goed bij wildgerechten, 
rood vlees, een stoofpot en krachtige kazen.    

Fles 59.95 


