
Wijnkaart
Mousserend
Cava         €6,25|€37,50 
Spanje|Penedes   
Aangenaam lichtvoetig in de smaak, niet heel 
droog, een opwekkend bitter, peer, heel zacht en 
toegankelijk

Champagne Philiponnat       €77,50 
Frankrijk|Champagne
Breed en open, licht getoast, aangenaam 
rokerig, met een vleugje tabak en wat noten. 
In de finale een hint van citrus

Rosé
Shiraz|Grenache                  €4,75|€27,50
Frankrijk|Languedoc-Roussillon 
Mondvullend, sappig, frambozen, aardbeien en 
verleidelijk 

Pinot grigio blush              €5,25|€29,50
Italie|Veneto 
Fris, droog, fruitig en elegant van smaak met een 
subtiele ‘grigio’ kruidigheid 

d’Aix-en-Provence                     €35
Frankrijk|Provence
Bloemen, aardbeien, frambozen, peer, perzik, roze 
grapefruit en een vleugje peperigheid 

Zoet
Moscato                   €4,75|€27,50
Australie|Red Cliffs Victoria
Lekkere zoete aanzet, met een aangename 
tinteling, verse druiven, een elegante, aangenaam 
zoete muskaatwijn, met lekker sap en vers fruit, 
maar ook frisse zuren na 

Wit
Verdejo          €4,75|€27,50
Spanje|Castill-La Mancha   
Fruitige wijn, goede balans tussen rijp wit fruit en 
zuren met tonen van kruisbes en appel 

Sauvignon blanc         €5,25|€29,50
Chili|Central Valley
Krachtige smaak, heerlijk fris en sappig met tonen 
van groene peper en kruisbessen 

Chardonnay           €6|€35
Frankrijk|Languedoc-Roussillon 
Acaciabloesem, amandelen, breed en open, rijp en 
mollig, zacht met een klein vetje 

Pinot Grigio       €33 
Italie|Trentino 
Levendige pinot grigio. De smaak is verfijnd, 
harmonieus en heeft een goede balans tussen de 
mineralige toetsen en rijp fruit 

Viognier        €35 
Zuid-Afrika|Cape South Coast
Rijke, fruitige wijn met een romig mondgevoel, 
aroma’s van wit fruit en bloemen, aangevuld met 
knisperende mineraliteit

Coppola Chardonnay      €40 
Verenigde Staten|Californie
Een droge en soepele smaak, met een beetje vet en 
boter, maar vooral heerlijk tropisch fruit, een 
vleugje karamel en vanille, romig en krachtig 

Sancerre                €47,50 
Frankrijk|Loire
Rijp en exotisch sauvignon, ananas, grapefruit, 
witte bloemen, passievrucht. Mooi rijp, sappig en 
smaakvol, rijk en vol, lekker droog, helemaal niet 
streng, door zijn zachte zuren 



Rood
Tempranillo        €4,75|€27,50  
Spanje|Rioja  
Rijp rood en zwart fruit met subtiele hints van 
specerijen die doen denken aan vanille en karamel

Cabernet Sauvignon               €5,25|€29,50
Zuid-Afrika|Western Cape
Kersen en cassis, bessen, aangenaam kruidige toon 
van eiken en vanille, karamel en rijpe pruimen

Merlot                   €6|€35 
Chili|Colchagua 
Intens zwart fruit, zwarte bessen, peper, bramen, 
een herlijk vleugje vanille, koffie en karamel 

Malbec                €35 
Argentinie|Mendoza
Concentratie en diepgang, zwarte bessen en vleugje 
chocola, mooi hout, fijn vanille en zwarte peper, 
mooie zuren, lekker stevig en smaakvol

Carmenere        €35 
Chili|Colchagua Valley
Ideale mix van kruidigheid, chocola, tabak en mooi 
fruit, heerlijk vol en intens in de smaak, met een 
fluwelen afdronk, peperig en romig tegelijk. Gran 
reserva

Copppola Pinot Noir      €45 
Verenigde Staten|Californie 
Fruit gedreven met elegante tonen van donker rode 
kersen, krenten, geroosterde amandelen, bloesem, 
kruidige appeltaart, leer en eikenhout 

Rioja                    €47,50 
Spanje|Rioja
Heerlijk zwoel en breed van smaak, veel kracht, 
mooi zuidelijk, butterscotch, karamel, mooi vanille 
en een vleugje chocolade. Gran reserva 

Dessert
Muscat de Rivesaltes        €7
Frankrijk|Languedoc-Roussillon   
Krachtige maar tegelijk subtiele smaak, krachtig 
zoet, sinaasappelschil, verse druiven, mooi in 
balans me teen goede frisheid

Pedro Ximenez             €7
Spanje|Jerez   
Noten, rozijnen, gedroogde vijgen en dadels, intens 
zoet en prachtig complex 

Port
Fine Ruby Port            €4,50
Portugal|Douro   
Heerlijk zacht en fruitig, met wat zoete kersen, 
bitter, fruitig, vurig en sappig 

Fine White Port                €4,50
Portugal|Douro   
Licht zoet in balans met rozijnen, abrikoos, 
hazelnoten, een goede kracht, waarbij het zoet mooi 
in balans is met het zuur in de afdronk 

Fine Tawny Port                    €6
Portugal|Douro   
Een stevige mooi gerijpte tawny, noten, 
chocola, met een aangenaam bitter, mooi 
kersenfruit en heerlijke levendigheid 
 
Late Bottled Vintage Port               €7,50
Portugal|Douro   
Zacht en vol van smaak rijp rood- en zwartfruit, 
rozijnen en cacao maar ook heerlijk fruitig 

10 Years Old Tawny Port               €8,50
Portugal|Douro   
Prachtig gerijpt maar ook gedroogd fruit, heerlijk 
chocola en kruiden, noten, kersen, een vleugje 
sinaasappel, wat bitter en zuren voor de frisheid 


