
 
 

WIJNKAART 
    

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Helaas kunnen wij niet voor elke groepsgrootte  

alle bovengenoemde wijnen op voorraad houden. 

Met name voor reserveringen enkele maanden in de toekomst zijn jaartallen onder voorbehoud. 

 

CHAMPAGNES & MOUSSERENDE WIJNEN 

CHAMPAGNE TAUXIÈRES-MUTRY, MAX COCHUT, PREMIER CRU  
Huischampagne, zuiver elegante mousse, tonen van hazelnoot en fris 

citrusfruit 

€ 36,00 

JAILLANCE, BROUETTE PRESTIGE BRUT  
Bloemig en fruitig in de neus, met een lichtkruidige toon en een 

hint van toast 

€ 33,00 

CHAMPAGNE BESSERAT DE BELLEFON BRUT, CUVÉE DES MOINES  
Goudgeel van kleur, zachte bubbel, elegante neus met tonen van peer 

en lychee, zachte afdronk 

€ 96,00 

 

LICHTE WITTE WIJNEN 

SEPP MOSER, CLASSIC STYLE ORGANIC GRÜNER VELTLINER, 2017  
Vol fruitig sap, met een subtiele kruidigheid. Geurige afdronk met 

een lange finale. 

€ 29,50 

CANTINA TODINI, GRECHETTO DI TODI, 2016  
Uitbundig geurend naar verse bloemen en rijp wit fruit. De droge 

smaak is bijzonder verfrissend, heeft een fijne mineraliteit en is 

aangenaam fruitig.  

€ 29,50 

REICHSRAT VON BUHL, WEISSBURGUNDER, 2016  
Deze biologische, fijn floraal geurende, witte wijn heeft een 

frisse, pittige smaak en een aanhoudende, droge afdronk. 

€ 37,00 

DOMAINE DU TREMBLAY, QUINCY, 2017  
Een droge en sappige, fruitige wijn met een fris aanhoudende 

afdronk. 

€ 37,00 

CHABLIS 'ALAIN PAUTRÉ', 2017  
Frisse, lange zuren met een zuivere finale 

€ 49,50 

 

STEVIGE WITTE WIJNEN 

AZIENDA AGRICOLA DI LENARDO TOH!, 2017  
Vol geurend aroma, filmende aanzet, fris, tonen van abrikoos, 

aromatisch 

€ 35,00 

BODEGA RIOJA VEGA, TEMPRANILLO BLANCO, 2016  
Een aroma van tropische vruchten met een kruidige toets. 

Subtiliteiten van karamel en cederhout in de smaak. Zalvende, lange 

finale. 

€ 41,50 

CIAVOLICH, ARIES PECORINO, COLLINE PESCARESI, 2016  
Intens van kleur, geelgoud en helder. Mooi balans tussen frisse 

zuren en volle structuur. 

€ 41,50 

ASARA WINE ESTATE, CHARDONNAY, 2017  
Hinten van grapefruit, appels en honing in de neus. De finale is 

zacht met een langaanhoudende finale. 

€ 41,50 

DOMAINE LEFLAIVE, MÂCON VERZÉ 2016  
Sublieme goudgele wijn, tropisch fruit, vol van smaak, brioche, 

elegante vanilletonen 

€ 75,00 

 

  



 
 

WIJNKAART 
    

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Helaas kunnen wij niet voor elke groepsgrootte  

alle bovengenoemde wijnen op voorraad houden. 

Met name voor reserveringen enkele maanden in de toekomst zijn jaartallen onder voorbehoud. 

 

LICHTE RODE WIJNEN 

CANTINA TODINI, SANGIOVESE DI TODI, 2015  
Vol, soepel en rond. Bevat veel sappig fruit en heeft een fris 

aanhoudende afdronk. 

€ 29,50 

PRIEURÉ SAINTE CROIX, PINOT NOIR, 2016  
Helderrood van kleur, geurend naar rijpe kersen. Fruitig van smaak, 

met zachte tannines. 

€ 35,00 

SCHLOSSGUT HOHEN BEILSTEIN,GUTSWEIN LEMBERGER, 2015  
Een rode sappige wijn, met fruitig aroma’s en wat pittige 

specerijen. De wijn toont delicate tannine en een fijn mondgevoel 

vol rode en zwarte bessen 

€ 35,00 

ALBET I NOYA, LA MILANA, 2013  
Verfijnde, stevige wijn, prachtige balans van eikenhout en rijp 

rood fruit, aanhoudende finale 

€ 49,50 

CHÂTEAU MUSAR, BÉKAA VALLEY, 2009  
Helderrode wijn, bramen, zwoel, kruiden, tonen van leer, aards, 

aanhoudende afdronk 

€ 64,00 

 

STEVIGE RODE WIJNEN 

HIJOS DE JUAN GIL, JUMILLA, MONASTRELL, 2014  
Soepel, gekonfijt rood fruit, fluweel, zachte vanilletonen, lichte 

toast, rijpe tannines 

€ 41,50 

CHÂTEAU CLARKE, BARON EDMOND DE ROTHSCHILD, 2012  
Fraai, zwart fruit, geroosterd eikenhout, fluweel, cacao, leder, 

laurier 

€ 62,00 

CHÂTEAU MUSAR, BÉKAA VALLEY, 2009  
Helderrode wijn, bramen, zwoel, kruiden, tonen van leer, aards, 

aanhoudende afdronk 

€ 64,00 

DOMAINE VINCENT DUREUIL-JANTHIAL, NUITS ST.GEORGES 1E CRU "CLOS DES 

ARGILLIÈRES", 2011  
Zwoele aanzet, zacht rood fruit, rond, filmend, zachte finale 

€ 90,00 

CHÂTEAU BEYCHEVELLE, GRAND-CRU CLASSÉ, SAINT-JULIEN, GRAND VIN, 2008  
Rijke, verfijnde smaak van chocolade, bloemen en vers fruit. Een 

hint van zwarte thee en bij de afdronk een lichte anijssmaak. 

€ 120,00 

 

DESSERTWIJNEN 

MASSIMO DI LENARDO VINEYARDS, FRIULI 2014, (500 ML)  
Aroma van karamel, frisse zuren, gouden kleur, gekonfijte mango, 

zachte finale 

€ 41,50 

JUAN GIL DULCE  
Intens, ruby gekleurde zoete wijn, rijpe pruimen, rozijnen, filmend 

€ 30,00 

TSCHIDA CUVEE 'AUSLESE' 2015  
Prachtige goudgele kleur, aroma’s van gele appels, exotisch fruit 

en ananas, frisse zuren 

€ 31,50 

BODEGAS ALVÉAR, PEDRO XIMENEZ, SOLERA, 1927  
Zacht en rond, zoet en notig 

€ 45,00 

CANTINA ALICE BEL COLLE BRACHETTO D'ACQUI, 2016  
Verleidelijk geurend naar vers rood fruit zoals kersen, bessen en 

frambozen. De friszoete, licht mousserende smaak is lekker 

verfrissend 

€ 37,00 

CHATEAU GRAVAS, SAUTERNES, 2014 (375 ML)  
Frisse geur van rijp, rijk aan wit fruit, nectar, met een hint van 

honing en geconfijte perzik 

€ 41,50 

 


