
WijnkaartBistrobar Berlin 00.3.1.

Smaken verbind je niet alleen op je bord. De fraaiste verbinding vormt het meest magische ritueel na elke hap. Het walsen van de wijn, de tranen langs het 
glas. De neus op jacht naar een verrassend aroma, een knisperend zuurtje. De tong die juicht bij de herkenning van appeltjesgroen of bakken vol braam.  
Met  veel liefde en onze vaste leveranciers stelden wij deze wijnkaart samen, met veel wijnen die per glas te bestellen zijn. Omdat alles proeven zo ontzettend lekker is… 

BUBBELS

Cava BrUt_DOM POtier

Per FLeSPer GLAS

  6.00     36.00

ChampagnE BrUt réSErvE_NicOLAS FeuiLLAtte   11,00     75,00

OpEn WIJnEn 
Deze wijnen hebben wij alvast voor je geopend, dus die mag je lekker per glas 
bestellen. Liever een volle fles? Dat mag natuurlijk ook!

WIt

ChEnIn BLanC_cuLeMbOrG_WeStkAAP_ZuiD AFrikA
Praat jy Afrikaans? Bly te kenne! 

   4.50     22.50

FEtEaSCÃ rEgaLÃ_vitiS MetAMOrFOSiS FLuturi_
DeALu MAre_rOeMeNiË
biologisch, boordevol fruit en, inderdaad, uit roemenië. 
Met de groeten van Piero Antinori. 

pOSSESSIOnI BIanCO_SereGO ALiGHieri_veNetO
_itALiË 
Italiaans onderonsje van Sauvignon Blanc en Garganega. Ciao! 

   5.00     25.00

   6.00     30.00

BUItEn BLanC_buiteNverWAcHtiNG_cONStANtiA
_ZuiD-AFrikA  
Dé huiswijn van de toprestaurants op de kaap. 
kwaliteitseen-tweetje tussen chenin en sauvignon blanc.

   6.50    32.50

UnOaKED CharDOnnaY_bOScHeNDAL_FrANScHHOek
_ZuiD AFrikA 
100% chardonnay. 0% hout. Fris, droog, onbewerkt.

   5.00 30.00

Per FLeSPer GLAS

rUEDa vErDEJO_berONiA_rueDA_SPANJe
Siësta! Relax en geniet van appels, peren en een vleugje 
anijs.

   4.50     22.50

Per FLeSPer GLAS

   5.50    27.50

rOSé 

DrY rIESLIng_cHAteAu Ste. MicHeLLe_WASHiNGtON 
StAte_vereNiGDe StAteN  
Duitse droge met een Amerikaans accent, voor gerechten 
met een Aziatische twist. 

  7.00     35.00

Per FLeSPer GLAS

CharDOnnaY rESErva_NOrtON_MeNDOZA_ArGeNtiNiË
krachtig, kruidig en 12 maanden hout. De krachtpatser van 
dit gezelschap. 

  8.50     42.50

rOOD

paIara rOSSO_tOrMAreScA_PuGLiA_itALiË 
Spice up your life! Rode vruchten, mooi in balans.

   5.00     25.00KéKFranKOS_tÜZkö_SZekSZÁrD_HONGAriJe 
Hongaars voor blaufränkisch. boeiend rood van de balkan. 

1685 ShIraz & mOUrvÈDrE_bOScHeNDAL
_FrANScHHOek_ZuiD AFrikA 
Gepeperde rode uit Afrika. Mooie mix van kruidigheid en body. 

   7.50     37.50

mEIFOrt_buiteNverWAcHtiNG_cONStANtiA
_ZuiD-AFrikA    
‘Bordeaux’ road trip naar de Zuidkaap. Volledig in stijl. 
Goed opgelet! 

   6.50     32.50

SpÄtBUrgUnDEr trOCKEn_WeiNGut MArtiNSHOF
_rHeiNHeSSeN_DuitSLAND
Duitse Pinot Noir. Spannend en fluweelzacht. Voor liefhebbers.

   8.00     40.00

rIOJa CrIanza_berONiA_riOJA_SPANJe
12 maanden eikenhout, 12 maanden in de fles. Granaatrode 
fruitbom.

   6.00     30.00

maLBEC rESErva_NOrtON_MeNDOZA_ArGeNtiNiË
Wow! Kom maar op met die Berliner Meat Specials.

   8.50     42.50

DESSErt
   7.00

Per GLAS

SaUtErnES_cASteLNAu De SuDuirAut_bOrDeAuX 
_FrANkriJk
Trakteer jezelf op de smaak van gekonfijte gele vruchten. 

pX nECtar_GONZÁLeS bYASS_JereZ_SPANJe 
Life is like a box of chocolates…

  6.00

En toch een glas wijn drinken?
Wij serveren halve glazen voor de chauffeur!BOB? 

thE rOSE garDEn_bOScHeNDAL_FrANScHHOek
_ZuiD AFrikA 
Het lijken wel sappige aardbeien en frambozen in een glas.

   5.50     27.50

LatE BOttLED vIntagE_QuiNtA DO NOvAL_DOurO
_POrtuGAL 
Portje bij de kaas? Doen. Rijp, vers rood fruit, 
lekkere structuur. 

  6.50

Oplopend van licht tot stevig naar uitdagend. 

Oplopend van licht tot rijp naar volumineus.

_SANT SADuRNI D’ANoIA_SPANjE 
eenvoud siert dit glas bubbels.

_cHOuiLLY_FrANkriJk
Delicaat en elegant. Hier is wat te vieren!

rOSaDO DE maLBEC_NOrtON_MeNDOZA_
_ArGeNtiNiË
Malbec in de zonneschijn? Pas mal! Deze rosé heeft zich 
ingesmeerd! 

   6.50     32.50

 5.50     27.50

maS’ ESt_ bOSSi FeDriGOtti_DOLOMiti_itALiË  
Droge ‘Ripasso’ op lange latten van locals teroldego en 
marzemino. rijp en kruidig.

   7.00     35.00

vIOgnIEr_PAuL JAbOuLet AîNé_viN De FrANce_
FrANkriJk 
verleidelijk, voluptueus en voorzien van veel 
exotisch fruit. Vriendelijk.



   35.00

FLES WIJnEn

parCELa 52 vErDEJO_FiNcA cONStANciA_tOLeDO
_SPANJe 
De beste druiven van dit huis groeien op perceel 52.

Per FLeS

vIgn’aSmara CharDOnnaY-tramInEr
_MASi_vALDADiGe_itALiË 
Avontuurlijke drinker? Doen. Toffee-alike, op hout 
gedragen, weelderige Alpenwind.

vInEYarD SELECtIOn SémILLOn_LAPOStOLLe
_ceNtrAL vALLeY_cHiLi 
Geen geintjes met een 100% Sémillon.

1685 SaUvIgnOn BLanC granDE CUvéE

_bOScHeNDAL_FrANScHHOek_ZuiD-AFrikA
Frisse zeebries van de Franse getinte Westkaap. klassiek. 

   39.00

   36.00

rOSé

WhISpErIng angEL_CHâTEAu D’ENCLANS_PRoVENCE
_FrANkriJk 
Fluisterende roze engeltjes in de mond.

    39.00

Per FLeS

   48.00

WIt

COnDrIEU LES CaSSInES_PAuL JAbOuLet AîNé 
_rHÔNe_ FrANkriJk 
Droog met delicate tropische aroma’s en een frisse finale. 

  76.00

Per FLeS

CErvarO DELLa SaLa_ANtiNOri_uMbriË_itALiË 
De witte Lamborghini van Masi. chardonnay en Grechetto 
onder de kurk. Wat een power.

   76.00

SaUvIgnOn BLanC rESErvE_verGeLeGeN
_SteLLeNbOScH_ZuiD-AFrikA 
van de minerale Schaapenberg wijngaard. Zo intens. 
Zo lekker.

   89.00mEUrSaULt_OLivier LeFLAive_bOurGOGNe 
_FrANkriJk 
Ken je klassiekers!

SELECCIón DE BODEga maLBEC_DOñA PAuLA
_MeNDOZA_ArGeNtiNiË 
Diep. Donker. ongefilterd. Steak time!

  65.00

trIpLE C_SANtA ritA_MAiPO vALLeY_cHiLi  
Bordeaux uit Maipo? Met wat extra temperament.

   67.00

ChÂtEaUnEUF DU papE ‘LES CEDrES’_PAuL JAbOuLet 
AîNé_rHÔNe_FrANkriJk 
Pauselijk lekker.

  69.00

CLOS apaLta_LAPOStOLLe_cOLcHAGuA vALLeY_cHiLi
Dé icoonwijn van Chili. Winespectator’s eerste nummer 1 uit 
Zuid-Amerika. een beleving. 

   118.00

ChÂtEaU tOUr pIBran_cHâteAu PibrAN_PAuiLLAc
_FrANkriJk 
Gulzige, vlezige Girondijn met een voorliefde voor een 
stevige dis.

   65.00

amarOnE CLaSSICO rISErva DI COStaSEra_MASi
_veNetO_itALiË 
Majestueus.

  91.00

Deze wijnen bestel je per fles. om te delen met anderen, of om lekker zelf op te drinken.

WIt

LES SétILLES CharDOnnaY_OLivier LeFLAive
_bOurGOGNe_FrANkriJk 
Je proeft direct waarom deze wijn het vlaggenschip van 
Leflaive is. 

  51.00

maSIanCO pInOt grIgIO/vErDUzzO_MASi_veNetO
_itALiË 
eeuwenoude technieken vormen deze moderne venetiaan.  

  50.00

DOmaInE mULE BLanChE CrOzES-hErmItagE_PAuL

JAbOuLet AîNé_rHÔNe_FrANkriJk 
vroeger. toen de ezels nog door de gaard trokken. 
klassieke volle rhône met hout.

   61.00

Per FLeS

pIan DELLE vIgnE rOSSO DI mOntaLCInO  
_ANtiNOri_tOScANe_itALiË 
Soepele Sangiovese met bloemen, kruid en balsamico.

   52.50

ELgIn pInOt nOIr_bOScHeNDAL_FrANScHHOek
_ZuiD-AFrikA
Wie zegt dat top Pinot Noir uit de bourgogne 
moet komen?

   55.00

tOp SEgmEnt

rOOD

    37.00

Cava BrUt rESErva_viLArNAu_PeNeDeS_SPANJe
bruisende fruitigheid.

   36.00

BLanC DE BLanCS BrUt_NicOLAS FeuiLLAtte
_cHOuiLLY_FrANkriJk 
koningsspel. Gouden chardonnay met levendig boeket. 

    90.00

magnUm ChampagnE BrUt réSErvE_NicOLAS
FeuiLLAtte_cHOuiLLY_FrANkriJk 
voor als je echt iets te vieren hebt. Feest.

  150.00

BUBBELS Per FLeS

Wijnen voor de meest speciale momenten of om je eens lekker te laten gaan.

rOOD

zWEIgELt CLaSSIC_eSterHÁZY_burGeNLAND
_OOSteNriJk 
elegante stevigheid. Zachte tannines. Wine enthusiast: 90 punten. 

  35.00

Per FLeS

Per FLeS

1685 mErLOt_bOScHeNDAL_FrANScHHOek  
_ZuiD AFrikA 
100% Merlot met geurige kersen. 

   37.00

trES pICOS_bODeGAS bOrSAO_cAMPO De bOrJA
_SPANJe
Stokoude ranken, 700 meter boven zeeniveau. 
100% Garnacha, destijds de eerste in Spanje ooit. 

  45.00

ChIantI CLaSSICO ‘pÈppOLI’_ANtiNOri_tOScANe
_itALiË 
Zijdezacht rood fruit met vanille door het hout. 

 47.00

tIgnanELLO_ANtiNOri_tOScANe_itALiË 
een inmiddels klassieke Super tuscan. 

   115.00

La prOmEnaDE_PrOveNce_FrANkriJk
Take a walk on the salmon side. Lichtroze, lieflijk elegant. 

    35.00

verzot op dat ene topjaar voor Bordeaux of amarone? Wij ook! 
Check het oogstjaar bij onze bediening, zij zijn op de hoogte! 

zInFanDEL UnaBaShED_MOttO_cALiFOrNiA
_vereNiGDe StAteN 
Het motto van deze ‘jammy’ Zinfandel? “learn the rules, 
so you can break them with style”.

   39.00

prUnOttO BarOLO BUSSIa_PieMONte_itALiË
Het paradepaardje van Prunotto. klassieke, puntgave 
single vineyard.

   88.00


