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Huiswijnen 
 
Wit Glas Fles 
Darling Cellars 
Zuid-Afrika, Sauvigon blanc, verfrissend en helder, tropisch fruit, in 
balans 

€3,95 €23,50 

“Cape Maidens” 
Chardonnay, botertje, amandel, makkelijk, exotische aroma’s 

€4,25 €25,50 

   
Rosé   
Luc Pirlet, Belvy rosé 
Languedoc, helder rosé, frisse fruiten, licht aardbei, heerlijk soepel 

€4,25 €5,50 

   
Rood   
Darling Cellars, cabernet Sauvignon 
Zuid-Afrika, Merlot, helder rood, frisse aroma’s, soepel, toegankelijke 
afdronk 

€3,95 €23,50 

“The Capeman” Darling Cellars 
Zuid-Afrika, Granache, Shiraz, Mourvèdre, soepel en zacht, easy 
drinking 

€5,00 €28,50 
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Wijnen per glas 
Wit 
 Glas Fles 
Pinot Grigio 
Toscane, voor vele gelegenheden, salades, aperitief, kalfsvlees 

€7,00 €34,50 

Domaine Astruc Viognier 
Languedoc, vers en gedroogd fruit, rijk en aromatisch, lange afdronk 

€6,50 €32,00 

Rioja Blanco , Baron de Ley 
Spanje, fris en aromatisch, mooie balans tussen romigheid en zuren, 
limoen 

€6,25 €29,50 

Salentein 
Argentinië, Sauvignon blanc, intens, rijp aroma, kruidige tonen, 
zeldzame klasse 

€7,50 €36,00 

 
 
Wijnen per glas 
Rood 
 Glas Fles 
Fuedo Arancio 
Sicilië, Nero d’Avola druif, geur van rode bes, lichte vanille, milde tanine 

€5,75 €28,50 

Errázuriz 
Chili, Carmenère, dieprode kersenkleur, fijne kruidigheid en goede body 

€5,75 €28,50 

Domaine Astruc 
Languedoc, pinot noir, elegante neus, zachte kruiden, delicate aroma’s 

€6,50 €32,00 

Rioja Reserva, Baron de Ley 
Spanje, romige wijn, satijnzachte structuur, verse paddenstoelen, 
koffie, chocola 

€7,50 €35,50 

Salentein Bodegas. Malbec Barrel Selection 
Argentinië, Malbec, trots van Argentinië, intens, smaakvol, rijpe 
pruimen, cacao 

€7,50 €36,00 
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Wijnen per fles 
Wit 
 Fles 
Sancerre, La Croix du Roy 
Sauvignon Blanc, licht geel, fantastische geur, Sancerre van nostalgische klasse 

€39,50 

Bernardus Chardonnay 
Verenigde Staten, hints van appel, citrus, fruit, crème brulée 

€44,50 

Little Beauty, Nieuw-Zeeland 
Sauvignon Blanc, goud, intens aroma, bijzonder mooie zuren, lange afdronk 

€38,00 

Joseph Drouhin, Rully 
Bourgogne, getoaste fruitige neus, verfijnd, elegant 

€41,50 

Bargyuls, Blanc 
Syrië, geweldige zuurtegraad, citroen, bloedsinaasappel, bloemen, honing  

€42,50 

 
 
Wijnen per fles 
Rood 
 Fles 
Joseph Drouhin, Santenay 
Bourgogne, intens robijnrood, kersen, bramen, zeer aangenaam 

€44,00 

Bargyuls, Rouge 
Syrië, Syrah, Merlot, Cabernet, uitstekende zuurgraad, vijgen, pruimen 

€49,50 

Antinori, Chianti Classico  
Italië, Sangiovese, indrukwekkend, gerijpt rood fruit, elegantie, beste van het 
beste op Chianti Classico gebied 

€62,50 

 
 
Wijnen per fles 
Rosé 
 Fles 
Caprice Rosé 
Provence, in balans, licht van kleur, lavendel, rozemarijn, heerlijk frisse afdronk 

€29,50 

Aix Rosé 
Côtes de Provence, Grenache, Syrah, geweldige smaak, volle rosé, bosfruit 

€35,00 
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Mousserende wijnen 
Per fles 
 Fles 
Prosecco, Sciantis DOC 
Italië, zachte mousse, florale tonen, fris en fruitig 

€30,00 

Salentein, Sparkling 
Argentinië, Pinot Noir, Chardonnay, aanhoudende bubbels, harmonieus, aroma 
van appel, citrus en hint van geroosterd brood 

€32,50 

Louis Roederer Champagne 
Pinot Noir, Pinot Meunier, een van de meest prestigieuze huizen, hoogst 
gekwalificeerd, volheid, diepte, koninklijk aperitief, aangename afdronk 

€68,50 

Louis Roederer, Rosé Champagne 
Chardonnay, Pinot Noir, topkwaliteit, mooie, complexe neus, gedroogde 
zuidvruchten en rozijnen, sappig en breed 

€87,50 

 


