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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 _SANT SADURNI D’ANOIA 

_SPANJE
Eenvoud siert dit glas bubbels.

PER FLESPER GLAS

€ 5,00  € 32,50

CHAMPAGNE BRUT RÉSERVE  _NICOLAS FEUILLATTE 

_CHAMPAGNE _FRANKRIJK
Delicaat en elegant. Prachtig!

€10,00  € 65,00

OPEN WIJNEN 
Deze wijnen hebben wij alvast voor u geopend, dus die mag 
u per glas bestellen. Natuurlijk ook per fles te bestellen.

WIT

CULEMBORG CHENIN BLANC _WESTKAAP _ZUID AFRIKA
Fris en fruitig als de lente.

€ 4,20  € 21,00

POSSESSIONI BIANCO _SEREGO ALIGHIERI _VENETO 
_ITALIË
Fruitig karakter met kruid en amandelen te gast.

CHARDONNAY UNOAKED  _BOSCHENDAL _FRANSCHHOEK 

_ZUID AFRIKA
100% Chardonnay. Fris, droog en onbewerkt. 

€ 6,00  € 29,00

€ 5,00  € 24,50

GRAN HACIENDA SAUVIGNON BLANC  _SANTA RITA 

_CENTRAL VALLEY _CHILI
Een zeer verfrissende Chileen met diepgang.

€ 5,50  € 27,00

RUEDA VERDEJO   _BERONIA _RUEDA _SPANJE
100% Verdejo. Tonen van appels met peren en anijs.

€ 5,50  € 27,00

RIESLING RÉSERVE  _E.BOECKEL _MITTELBERGHEIM 

_FRANKRIJK
Volslanke Riesling uit de Elzas.

€ 6,50 € 32,00

1685 SAUVIGNON BLANC GRANDE CUVÉE  
_BOSCHENDAL _FRANSCHHOEK _ZUID AFRIKA
Complex als een potje schaak.

Oplopend van licht tot stevig naar uitdagend 

€ 7,00 € 34,50

PER FLESPER GLAS

CHARDONNAY RESERVA _NORTON _MENDOZA 

_ARGENTINIË
Krachtig, kruidig en 12 maanden hout.

€ 4,50  € 22,50

PER FLESPER GLAS

€ 7,50 € 37,50

ROSÉ 

BLANC DE NOIR  _BOSCHENDAL _FRANSCHHOEK 

_ZUID AFRIKA
Het lijken wel sappige aardbeien en frambozen in een glas.

€ 5,00  € 24,50

PER FLESPER GLAS

LA PROMENADE _PROVENCE _FRANKRIJK
Wat bleekjes op het oog, maar vol en elegant in de mond.

€ 6,00  € 29,00

ROOD

PAIARA ROSSO  _TORMARESCA _PUGLIA _ITALIË
Spicy rode vruchten en toch mooi in balans.

Oplopend van licht tot rijp naar volumineus

€ 6,00  € 29,00NÈPRICA  _TORMARESCA _PUGLIA _ITALIË
Een zonovergoten Italiaanse robijn. De naam verklapt 
de druiven.

ART `N’ SOUL SHIRAZ _PETER LEHMAN _BAROSSA  

_AUSTRALIË
De naam zegt het al.  

€ 7,00  € 34,00

1685 MERLOT  _BOSCHENDAL _FRANSCHHOEK _ZUID 
AFRIKA
100% Merlot met geurige kersen.

€ 7,00  € 34,00

LE MAESTRELLE  _ANTINORI _TOSCANE _ITALIË
Dwars en opstandig met kruidigheid en rood fruit.

€ 6,50  € 32,00

GRAN HACIENDA PINOT NOIR  _SANTA RITA _CENTRAL 
VALLEY _CHILI
Een stoere Pinot Noir met een vleugje vanille.

€ 5,50  € 27,00

TEMPRANILLO  _BERONIA _RIOJA _SPANJE
Als een knisperend haardvuur in een knus huisje een geur 
zou hebben.

€ 5,20  € 25,50

MALBEC RESERVA  _NORTON _MENDOZA _ARGENTINIË
Een klassieke Malbec. Echt waar!

€ 7,50  € 37,00

DESSERT

€ 7,00

PER GLAS

SAUTERNES CASTELNAU DE SUDUIRAUT _CASTELNAU 
DE SUDUIRAUT _BORDEAUX, A.C. SAUTERNES _FRANKRIJK
Een ware traktatie met smaken van gekonfijte gele 
vruchten.

PX NECTAR TIO PEPE SHERRY  _GONZÁLES BYASS 
_JEREZ _SPANJE
Rozijnen en zongedroogde vijgen plakken in het glas.

€ 6,00

BOB? 

Toch een glaasje wijn? Halve glaasjes kunnen wij ook voor u schenken! 



 € 33,00

FLES WIJNEN

BRAMÌTO DEL CERVO CHARDONNAY  _ANTINORI 

_UMBRIË _ITALIË_SPANJE
Tropisch fruit met een zuiver Chardonnay karakter.

PER FLES

CHATEAU DE SANCERRE SAUVIGNON BLANC   
_MARNIER LAPOSTOLLE _LOIRE _FRANKRIJK
Florale tonen van witte bloemen gesierd door zilveren 
highlights.

RIESLING KABINETT TROCKEN   _WEINGUT 

MARTINSHOF _RHEINHESSEN _DUITSLAND
Verfijnde en levendige frisheid van de Oosterburen.

MASIANCO PINOT GRIGIO/VERDUZZO  _MASI _VENETO 

_ITALIË
Eeuwenoude technieken vormen deze moderne Venitiaan.

 € 34,00

PARCELA 52 VERDEJO   _FINCA CONSTANCIA _TOLEDO 

_SPANJE
De beste Verdejo druiven van dit huis groeien op perceel 52.

 € 37,00

ROSÉ

WHISPERING ANGEL  _CHATEAU D’ENCLANS 

_PROVENCE _FRANKRIJK
Fluisterende roze engeltjes in de mond.

 € 39,00

PER FLES

 € 58,00

WIT

PULIGNY-MONTRACHET ENSEIGNERES  _OLIVIER 
LEFLAIVE _BOURGOGNE, CÔTE DE BEAUNE _FRANKRIJK
Een fris appeltaartje uit een Bourgogne fles.

 € 67,00

PER FLES

MEURSAULT _OLIVIER LEFLAIVE _BOURGOGNE, CÔTE DE 
BEAUNE _FRANKRIJK
Ken je klassiekers!

 € 74,00

VERGELEGEN WHITE  _VERGELEGEN _STELLENBOSCH 

_FRANKRIJK
Dominante rijpe Sauvignon geuren die leiden naar discrete, 
elegante frisheid.

 € 69,00LES CASSINES  _PAUL JABOULET AÎNÉ _NOORD-RHÔNE, 

CONDRIEU _FRANKRIJK
Droog met delicate tropische aroma’s en een frisse finale.

VIVENS _COMPAGNIE MÉDOCAINE _BORDEAUX, A.C. 

MARGAUX _FRANKRIJK
Kenmerkende frisheid en elegantie waar Margaux-wijnen 
om bekend staan.

 € 61,00

LES CÈDRES  _PAUL JABOULET AÎNÉ _RHÔNE, 
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE _FRANKRIJK
Verfijnd door complexiteit en rijp aroma met veel diepgang 

 € 59,00

POMMARD   _OLIVIER LEFLAIVE _BORDEAUX, A.C. 
POMMARD _FRANKRIJK
Kruidigheid, rood fruit en viooltjes spreken boekdelen.

 € 70,00

TIGNANELLO  _ANTINORI _TOSCANE _ITALIË
Zeer bijzonder mondvullend met een fluweelzachte 
complexe structuur.

 € 99,00

PRUNOTTO BAROLO   _PRUNOTTO _PIEMONTE _ITALIË
Op latere leeftijd vormt deze Barolo karakteristieke 
aroma’s.

 € 65,00

RISERVA DI COSTASERA AMARONE CLASSICO  _MASI 
_VENETO, D.O.C. AMARONE DELLA VALPOLICELLA 
CLASSICO _ITALIË
Majestueus.

 € 78,00

Deze wijnen bestelt u per fles. Om te delen met anderen, 
of om lekker zelf op te drinken.

WIT

LES SÉTILLES CHARDONNAY   _OLIVIER LEFLAIVE 

_BOURGOGNE _FRANKRIJK
U proeft direct waarom deze wijn het vlaggenschip van 
Domaine Leflaive is.

 € 43,00

VINEYARD SELECTION SEMILLON   _LAPOSTOLLE 

_CENTRAL VALLEY _CHILI
Geen geintjes met een 100% Semillon.

 € 43,00

DOMAINE MULE BLANCHE  _PAUL JABOULET AÎNÉ 

_RHÔNE _FRANKRIJK
De naam zorgt voor het verhaal erachter, want deze wijn 
spreekt voor zich.

 € 49,00

CHÂTEAU DIVON  _COMPAGNIE MÉDOCAINE _BORDEAUX, 

A.C. SAINT-GEORGES SAINT-EMILION _FRANKRIJK
Volle karakteristieke smaken die lang blijven hangen.

 € 43,00

PER FLES

ARTEZIN ZINFANDEL _THE HESS COLLECTION 

_CALIFORNIË _VERENIGDE STATEN
Deze wijn is stevig en staat als een huis.

 € 44,00

PIAN DELLE VIGNE ROSSO DI MONTALCINO 

SANGIOVESE  _ANTINORI _TOSCANE _ITALIË
Een soepele Italiaan met bloemen, kruid en balsamico.

 € 47,50

TOP SEGMENT

ROOD

 € 33,00

 € 37,00

CAVA BRUT RESERVA  _VILARNAU _PENEDES _SPANJE
Bruisende fruitigheid.

 € 37,50

BRUT CHARDONNAY BLANCS DE BLANCS _NICOLAS 

FEUILLATE _CHAMPAGNE _FRANKRIJK
Een gouden Chardonnay met levendige bloemen.

 € 77,50

MAGNUM CHAMPAGNE BRUT RÉSERVE  _NICOLAS 

FEUILLATTE _CHAMPAGNE _FRANKRIJK
Voor als je echt iets te vieren hebt. Feest.

 €130,00

BUBBELS PER FLES

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

ROOD

SEIVAL ESTATE TANNAT  _MIOLO _CAMPANHA 
_BRAZILIË
Intense Braziliaan met grote complexiteit.

€ 34,00

ZWEIGELT CLASSIC  _ESTERHÁZY _BURGENLAND 

_OOSTENRIJK
Deze wijn heeft geen uitleg nodig.

 € 35,00

PER FLES

PER FLES

DORNFELDER TROCKEN  _WEINGUT MARTINSHOF _

RHEINHESSEN _DUITSLAND
Ongecompliceerd en harmonieus.

 € 36,00

CABERNET SAUVIGNON CUVÉE ALEXANDRE 
_LAPOSTOLLE _CENTRAL VALLEY _CHILI
Puur, biodynamisch, eerlijker krijg je ze niet.

 € 39,00

CHIANTI CLASSICO PÈPPOLI  _ANTINORI _TOSCANE 
_ITALIË
Zijdezacht rood fruit met vanille door 9 maanden hout.

€ 40,00
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