
 

 

 

 

 

Wijnkaart 

 

Huiswijnen wit 

 
 
 
Valdelagunde Verdejo DO          
Valdelagunde Verdejo is fris, mooi droog en vol en heeft een lange afdronk. 
Deze wijn is afkomstig van Bodegas Pedro Escudero uit het stadje La seca. 
Lekker als aperitief, visgerechten, wit vlees of bij de borrel   € 3,95  € 20,-- 
 
 
 

Tarapaca Chardonnay, Central Valley, Chili 
Tarapaca Chardonnay is een vollere, fruitige witte wijn met aroma’s van citrus, meloen, ananas en mango. 
Zacht in de mond met een verfrissende en evenwichtige zuurgraad. 
Lekker bij vis of kip gerechten, salades en kaas. Voor de liefhebber van wat stevigere witte wijn ook een 
aanrader om op zich van te genieten. 
         € 4,50  € 22,50 
 
 

Romanuskellerei, Kaiserschoppen, Trittenheim/Mosel 
Dit is een zoete en zachte wijn. Makkelijk te drinken al aperitief, lichte gerechten of een tapas 
         € 3,95  - 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Huiswijn rosé 

Vignoble Ferret ‘Rosé de Pressée’ IGP, Côtes de Gascogne 
Stuivende geur van rijp, rood fruit met een frisse balans.  
Afkomstig van wijnhuis Domaine de Guillaman, een klein familiebedrijf uit Gondrin wat ligt tussen de Bordeaux 
en Toulouse.  
Lekker als aperitief, bij de borrel, gegrild of gebakken vis en harde kaassoorten. 
         € 3,95  € 20,-- 
 
 
 
 

Huiswijnen rood 

 
 

Les 5 Vallees, Merlot/ Grenache Noir  
Dieppaarse kleur met robijntinten. Complex bouquet met aroma's van bramen, pruimen en kruidige smaken. 
Het palet is rijk en zacht met rijpe tannines. Met een medium tot full body en een langdurige afdronk.  
Lekker bij gegrild vlees, lams –of kalfsvlees en zachte kazen. 
         € 3,95  € 20,-- 
 
 

Feudi di San Marzano, Gran Trio Rosso, Salento Italië 
Een zonovergoten wijn gemaakt van de lokale druivenrassen Primitivo, Malvasia Nera en Negroamaro. 
De neus geurt naar aroma’s van rijpe kersen en pruimen, chocolade en specerijen. De aanzet is vol en rijk, 
gevolgd door een sappige, zachte en lange afdronk. 
Lekker bij rood vlees, gegrilde vleesgerechten en rijpe kazen. 
         € 4,50  € 22,50 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Seizoen wijnen wit 

        
Simonsig Chenin blanc, Stellenbosch, Zuid Afrika 
Deze fraaie fruitrijke Chenin Blanc wijn werd gemaakt door François en Johan Malan. De wijngaarden liggen 
zoals de naam van het Estate al aangeeft dicht bij de Simonsberg een van de sub-regio’s van Stellenbosch. De 
kleur is bleek geel, aroma van rijpe peer, abrikoos en een vleugje honing, de smaak is droog, fruitvol en mond 
vullend. Verleidelijk glas wijn!    
Lekker bij stevige visgerechten, maaltijdsalades en asperges. 
         € 4,95  € 25,-- 
 

Domaine de la Baume Viognier, Frankrijk 
De Viognier van Domaine  de la Baume is een  prachtig voorbeeld hoe mooi en weelderig witte wijn van deze 
druif kan zijn,  die oorspronkelijk uit de Rhône afkomstig is. Door op het juiste moment te plukken (‘s-nachts) 
heeft de wijn aroma’s van mandarijnschil, verse abrikoos en gekonfijte sinaasappel. Zeer aromatisch o.a. 
lentebloesem en weelderige textuur in de mond met de kenmerkende volle smaak van abrikozen, perzik die 
overgaat in een lange, frisse en kruidige finale. 
Lekker bij wit vlees, gevogelte, witte schimmelkazen of als aperitief. 
         € 4,95  € 25,-- 
 
 

Seizoen wijnen rood 
 

Domaines Paul Mas Cabernet Sauvignon - Syrah, Frankrijk 
De geschiedenis van Domaine Paul Mas begint ruim een eeuw geleden, toen Auguste Mas 9 hectare wijngaard 
bewerkte in de midi. Tegenwoordig wordt het Domaine bestuurd door de twee zoons van Paul: Jean Claude en 
Michel. De Vignes de Nicole is een volle, complexe wijn met aroma’s van pruimen, rode bessen & specerijen. 
Tonen van drop en vanille komen naar voren en de wijn heeft goede balans met zachte, maar aanwezige 
tannines. Deze wijn heeft een lange afdronk met nuances van cacao.  
Lekker bij gegrild vlees, wild en harde kazen. 
         € 4,95   € 25,-- 

 
 

Tarapaca Gran Reserva Carmenere, Chili 
De Carmenere Gran Reserva van Tarapaca is eveneens verbluffend goed. Wat een power, rijkheid, kracht en 
een intense smaak. Ik omschrijf deze Carmenere altijd als een ‘Beest van een Wijn’. Stoer qua smaak, geur en 
uitstraling. De beste druiven van een single vineyard worden geplukt, gekneusd en vergist alvorens de wijn 12 
maanden rijpt op kleine Franse houten vaten. 
Smaak: Rijpe rode kleur en kruidige aroma’s van laurier, koffie, karamel, kaneel. In de smaak rijpe pruimen en 
tonen als leer en tabak. Heel intens met mooie balans tussen hout en fruittonen en indrukwekkend 
lange afdronk. 
Lekker bij gestoofd wildvlees, wild zwijn, Franse kazen en rood vlees. 
         € 5,95   € 30,-- 


