DE WIJNKAART VAN RESTAURANT IN GEUREN EN KLEUREN
Met veel zorg hebben wij deze kaart samengesteld met een voorkeur naar volle, zuivere smaken en
inheemse druivenrassen om land, regio en cultuur goed tot zijn recht te laten komen.
De wijnkaart bestaat uit onvervalste klassiekers aangevuld met kwaliteitswijnen die wat ons betreft
extra aandacht verdienen omdat ze op duurzame en/of biologische wijze gemaakt zijn.
De wijn is vervolgens ingedeeld op de aanwezige fruitaroma's en mate van intensiteit.
Witte wijn gaat van friszuur & fruitig tot rijp & vol. Rood van fris & sappig naar rijp & vol.
Verder hanteren wij een vaste 'opslag' van €16 op elke fles waardoor vooral de topwijnen zeer
betaalbaar blijven. Een wijn kopen of bestellen voor thuis? Informeer naar de mogelijkheden!

WIJNEN PER GLAS
Naast de wijnkaart schenken wij ook een flink aantal wijnen per glas. Deze hebben wij apart vermeld
op onze 'open wijnen' kaart. Uiteraard adviseren wij graag bij het maken van een keuze.

MOUSSERENDE WIJNEN
Spanje
Cataluña
CAVA d'ARCIAC 'Selecció Brut'
CELLERS DE L'ARBOÇ, L'Arboç
Modern gemaakt van de xarello, macabeo en parellada druif. Bloemen en rijp fruit in het
aroma. Zachtdroge mousse in de mond met iets appel, peer en citrusfruit in de smaak, goede
vulling, elegant en zuiver.

25,00

Italië
PROSECCO TREVISO 'Terre di Marca' Extra Dry
CORVEZZO, Cessalto
Fraaie witte mousse, fijne smaak met zachte tonen van accacia, was en honing.
Frisse impressies van citrus en gist. Zacht-droge afdronk met iets mineraliteit.

Veneto

28,50

CHAMPAGNE DELOT 'Grande Réserve Brut'

Champagne

48,50

Frankrijk

DELOT PÈRE ET FILS, Celles sur Ource
Gemaakt van pinot-noir met soms iets chardonnay. Bleekgeel van kleur.
Ingetogen aroma, waarin wit fruit, toast. Frisse, elegante inzet met een zachte mousse,
schoon en zuiver in de mond, aangenaam droog, redelijk breed en complex.

ROSÉ WIJNEN
ROSÉ TROCKEN MOSBACHER

Duitsland

Pfalz

31,00

WEINGUT GEORG MOSBACHER, Forst
Fris, sappig en krachtig. Rosé van 70% garnache, 20% viura en 10% mazuelo met korte
lagering op oude vaten waardoor er geen nuances in de smaak worden overgebracht.

CÔTES DE PROVENCE CHÂTEAU PAQUETTE
Frankrijk
Provence
FAMILLE PAQUETTE, Fréjus
In de neus perzik, gekonfijte abrikoos, witte bloemen. Zachte en elegante smaak,
heerlijk fris met milde zuren en een lange finale.

31,00

KLASSIEKE WITTE WIJNEN
SANCERRE 'Grande Cuvée' 2015

Frankrijk

Loire

46,50

JEAN-PAUL BALLAND, Bué
Helder gele sauvignon blanc, milde geur met exotisch fruit als lychee, ananas en kruiden.
Intense smaak, mooi zuiver en fris. Mineraal, iets fruit en toast van licht eikenhout.
Duitsland Mosel
RIESLING 'Volz' Grosses Gewächs 2015
WEINGUT VAN VOLXEM, Wiltingen
Rijp fruit in de geur. De inzet is zuiver/schoon met veel spanning en dikte met mineraliteit,
kruidigheid, hintje zoet en een licht aardse toets. Lange volle afdronk met veel spanning.

63,50

Italië
Veneto
SOAVE 'Danieli'
GIOVANNI FATTORI, Monteforte d'Alpone
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.

29,50

VERDEJO 'Oro de Castilla'

28,00

Spanje

Rueda

BODEGA HNOS DEL VILLAR, Castilla y León
Groengele kleur. Fruitige, stuivende neus met venkel en rijp fruit.
Extractrijke smaak met tonen van anijs en kruiden. Rijp fruit is mooi verweven in de structuur
van deze kenmerkende Verdejo-wijn.
Oostenrijk Kamptal
GRÜNER VELTLINER Ried Renner Erste Lage Kamptal
SCHLOSS GOBELSBURG, Langenlois
Geelgroen van kleur. Rijke, complexe, gekruide geur met een hint van abrikoos, mango en
witte peper. Geconcentreerde, krachtige smaak en een complexe structuur met een gezonde,
intense fruitsmaak, schitterende zuren en een minerale toets.

50,50

SAINT-VÉRAN Vieilles Vignes

39,00

Frankrijk

Bourgogne

GILLES ET JEAN-JACQUES CORSIN, Davayé
Mooi heldergeel van kleur. Mooie, complexe chardonnay met een goede balans, finesse,
rijkheid en kracht. Fijne tonen van noten en zacht tropisch fruit. Bescheiden gebruik van
eiken vaten geeft de wijn extra ronding en finesse.

MEURSAULT 'Les Grands Charrons' 2015

Frankrijk

Bourgogne

80,00

MICHEL BOUZEREAU ET FILS, Meursault
Rijke, krachtige wijn met een stevige neus van verfijnde aroma’s van fruit, noten en hout.
Complexe smaak, rijp wit fruit, amandelen, een aangename frisheid omlijst met bescheiden
tonen van eikenhout en een ronde afdronk. Goede balans en zuiver gemaakt.

CONDRIEU 'de Brèze' 2016

Frankrijk

Rhône

LOUIS CHÈZE, Pangon-Limony
Goudgeel van kleur. Een fijne geur waarin wat marmelade, kamperfoelie en abrikoos.
De smaak is verleidelijk met een rijpe fruitstructuur van perzik en peer ondersteund door een
fijne houttoon. Een filmende afdronk met veel lengte.

78,00

BIOLOGISCHE & DUURZAME WITTE WIJNEN

KNAPSE WITTE

Nederland Berg en Dal

30,50

WIJNHOEVE DE COLONJES, Groesbeek
In onze achtertuin gemaakt door Adam Dijkstra met de helios en riesèl druiven die zijn
aangeplant op de voor dit gebied kenmerkende löss-grond. Veel mineraliteit, frisse zuren en
aroma's van appel en peer.

BOURGOGNE ALIGOTÉ

Frankrijk

Bourgogne

34,50

GHISLAINE ET JEAN-HUGUES GOISOT, St. Bris le Vineux
In de geur delicate tonen van peer en noten. Zuiver en sappig van smaak, intens met een
heerlijke frisheid. In tegenstelling tot de meeste aligoté's die vaak nogal straffe zuren hebben,
drinkt deze wijn soepel en gemakkelijk.
Frankrijk
CHABLIS 1er CRU 'Montée de Tonnerre'
DOMAINE GERARD DUPLESIS, Chablis
Zuivere, volle chablis. Mooie zuren verweven met iets pittigs, gele pruim en
iets bloesem. Complex en tegelijkertijd goed doordrinkbaar.

Bourgogne

51,00

PINOT BLANC Auxerrois Vieilles Vignes

Elzas

32,00

Portugal

VinhoVerde

31,50

Frankrijk

Bordeaux

29,50

Frankrijk

BERNARD ET ROBERT SCHOFFIT, Colmar
Stevig aroma, waarin appel en bloemen. Vol en redelijk complex in de mond.
Heel zuiver, lichte gisttonen, mooie balans van rijp fruit en frisse zuren.

ALVARINHO PROVAM
ABEL CODESSO, Monção
Helder citroengeel van kleur. Elegant en rijk met mineralen.
In de smaak fruitige citrustonen, fris en een lange afdronk.

CHÂTEAU SIMON Graves Sec

JEAN-HUGUES DUFOUR, Barsac
Volle, frisse witte wijn met aroma's van tropisch fruit. In de geur is iets terug te
vinden van vanille en hout. De wijn heeft een volle smaak waarin de rijpe tonen in
mooie balans zijn met de frisse zuren.

VOUVRAY 'Cuvée Silex' Sec

Frankrijk

Loire

34,00

VIGNEAU-CHEVREAU, Chançay
Droge en volle witte wijn waarin de zuren in perfecte balans zijn met de aanwezige restsuiker
wat zorgt voor een zachte afronding. Mineraal van karakter met tonen van kruiden en
vuursteen. Rijk en delicaat.
Australie
SouthPAXTON 'The Guesser' White
PAXTON, Mclaren Vale
Australie
Lichte gele kleur. Tropisch fruit in geur en smaak, kruidig en een frisse,
droge afdronk door de sauvignon blanc. Lichtvoetige wijn met veel drinkplezier.

31,50

KLASSIEKE RODE WIJNEN
BOURGOGNE PINOT NOIR

Frankrijk

Bourgogne

36,50

VINCENT ET SOPHIE MOREY, Chassagne-Montrachet
Transparant rode kleur. In de neus aardbei, kersen en iets hout.
Gezonde wijn met een volle smaak, plezierig, soms iets aards, klein rood fruit, herkenbare
zuren met eiken door rijping op eikenhouten vaten.

SPÄTBURGUNDER Trocken

Duitsland

Pfalz

46,00

WEINGUT GEORG MOSBACHER, Forst
Gedroogd fruit met een zweem van kaneel en gebrande koffie in de geur.
Zeer sappig en uitbundig met rood fruit en een kruidige toon. Handmatig geoogst en een
rijping van 15 maanden op kleine eikenhouten vaten.
Spanje
Rioja
RIOJA MUGA 'Reserva'
BODEGAS MUGA, Haro
Kastanjebruin van kleur. Rijk en zacht aroma van fruit en vanille. Complexe ontwikkelde
smaak, zachte tannines, licht tabak, gekonfijt fruit en ceder. Zeer toegankelijk met een milde
afdronk.

43,00

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 2010

89,00

Italië

Veneto

GIOVANNI FATTORI, Monteforte d'Alpone
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.

BRUNELLO DI MONTALCINO 2009

Italië

Toscane

87,50

POGGIO ANTICO, Montalcino
Dieprood. Intens bouquet. Zachtkruidige, ronde inzet, rijk en vol in de mond.
Naast bosbessen ook laurier, omlijst door zachte tonen van hout. Zeer lange afdronk.

BAROLO 'Bussia'

Italië

Piëmonte

49,50

GIACOSA FRATELLI, Neive
Helderrood. Brede geur waarin impressies van teer en rozen. Volle, warme smaak,
fluweelzacht met een intens karakter. Rood fruit, houttonen (eiken en vanille) en frisse zuren
op de droge afdronk.

LEYDA CARMENÈRE 'Talhuen' Single Vineyard
Chili
VIÑA LEYDA, San Antonio
Donker paarsrood van kleur. Intens, maar elegant in de neus. Rijpe bramen,
zwarte peper en een kruidige toon, kenmerkend voor carmenère.
Weelderig, donker fruit met ronde tannines en volmaakt van lengte.
RIJK'S PINOTAGE 'Private Cellar'

ColchaguaValley

Zuid Afrtika CoastalRIJK'S PRIVATE CELLAR, Tulbagh
Region
In de geur het typische zondoorstoofd aroma van de pinotage, wat bananenblad en
rijpe kersen. De smaak heeft een touch van vanille, is kruidig met kersen en
een enorme concentratie met ronde, rijpe tannines. Zeer lange afdronk.

32,00

57,00

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 'Les Clefs d'Or'

Frankrijk

Rhône

51,50

JEAN DEYDIER ET FILS, Châteauneuf-du-Pape
Klassieke en gespierde Châteauneuf-du-Pape, gemaakt volgens de traditionele
vinificatiemethode. Diep en intens van structuur, een zacht gekruide geur en een brede,
warme smaak van gestoofd, rijp fruit.
Frankrijk
Bourgogne
POMMARD 1er CRU 'Les Rugiens' 2006
DOMAINE DE COURCEL, Pommard
Dieprood met gezond rood en zwart fruit in de neus. Duidelijke Pommard stijl, dik in fruit,
krachtig, geconcentreerd, diepte, met intense aroma's van rood en zwart fruit, specerijen,
ceder en rijpe tannines. Krachtig, maar ook met een bepaalde verfijning.

145,50

BIOLOGISCHE & DUURZAME RODE WIJNEN

Frankrijk
Bourgogne
AMPELIDA 'P.N. 1328'
AMPELIDAE, Manoir de Lavauguyot, Marigny-Brizay
Frisse organisch geproduceerde pinot noir van de eigenzinnige wijnmaker Frédéric Brochet.
Geurig, een hint van bosaardbei en een verrassend soepele en lange afdronk.

37,00

CÔTES DU RHÔNE MAS DE LIBIAN 'Khayyâm'

35,00

Frankrijk

Rhône

FAMILLE THIBON-MACAGNO, Saint Marcel d'Ardèche
Donkerrode wijn met in de geur impressies van myrtilles, rozen en iets peper.
Ook in de smaak duidelijk donker fruit zoals bosbes en braam en een kruidige
toon, rijpe tannines en een zuivere afdronk. Ongefilterde wijn van biologische teelt.
Italië
CHIANTI CLASSICO
QUERCIABELLA, Ruffoli de Greve
Robijnrood, royaal bouquet van fruit. Zachte, zeer verfijnde smaak, krachtig en
vol, waarin tonen van hazelnoot en zoethout.

Toscane

45,50

Spanje
Castilla y
RIBERA DEL DUERO 'Pícaro de Águila' Viñas Viejas
DOMINIO DEL ÁGUILA, La Aguilera
León
In de geur mooi rijp rood fruit, kers, bes en blauwe pruim.
In de smaak veel vurig jong fruit, bessig, licht balsamico, vol en verfijnd krachtig.
Het voornamelijk Franse hout is mooi verweven met het fruit en de zachte, rijpe tannines.
Frisse, opwekkende zuren en in balans. Modern gemaakte Ribera zonder glad te zijn.

48,50

PAXTON 'AAA' Shiraz-Grenache

SouthAustralië

35,00

CataluñaMontsant

27,50

Australië

PAXTON, McLaren Vale
Intens donker rood van kleur. De kruidige geur is vol met rood fruit, nieuw
leer en een toets hout. Elegante wijn met fijne zuren en gebalanceerde
smaken van bessenfruit, verse vijg en peper.

MONTSANT 'Les Taules de Flor en Flor'

Spanje

CELLER DE CAPÇANES, Capçanes
Gezonde geur van lekker sappig rood fruit van bes en kers. In de smaak fruitig,
kruidig met voldoende doordrinkbaarheid. Zachte tannines, romig en rond van structuur.

