
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

WIJNKAART 
  



Sparkling 
 
 
Cava MIM Brut Reserva   €6,- per glas   €33,-  
Vins el Cep, Penedès, SP – Xarel.lo,  Macabeo  
Wijngaarden liggen in Sadurni d’Anoia en Villobi de Penedès, ten 
zuiden van Barcelona. Dit is hét Grand Cru gebied van de cava regio. 
Een zeer verfijnde mousserende wijn van biologische druiven. 
Heerlijk als aperitief, maar ook lekker om door te drinken!   
 
Cava MIM Rosé 2014   €6,- per glas  €33,- 
Vins el Cep, Penedès, SP – Pinot Noir 
Wijngaarden liggen op 400 m hoogte op een kalkrijke bodem. 
Komen uit het Grand Cru gebied van de cava. Zuivere, strakke rosé 
bubbel met één vleugje rood fruit.  
 
Champagne 2009       €69,- 
René Collet, Champagne, FR – Chardonnay Blanc de Blancs 
Een mooie strakke frisse Champagne. Mooie tonen van wit fruit. 
Helder en erg verfijnd. Wijnhuis was van de broers Collet, maar na 
verkoop van alle wijnstokken, is René Collet in 2002 voor zichzelf 
verdergegaan.  

 
 
 
 
 
 
 

Duitsland, Oostenrijk & Luxemburg 
WIT  
 
Grüner Veltliner Ried Theyerner Berg 2018   €28,- 
Dockner, Traisental, OOS – Grüner Veltliner  
Wijngaard aangeplant in 2005. Fijne zuren, mooie combinatie van 
zoet en zuur, fris. Iets ziltig, fijne bitter en mooi aromatisch.  
 
Vitus 2017        €39,- 
Dr. Heger, Baden, DL – Weissburgunder   
Voornamelijk kalkstenen grond. Vergist op staal en daarna gerijpt 
op barrique voor 4-5 maanden. Rijk, romige wijn. Toast, rijp fruit en 
gedroogd gras.  
 
Trittenheimer Steillage Riesling 2017    €29,- 
Weingut Bernhard Eifel, Mosel, DL – Riesling  
Stokken zijn aangeplant in begin jaren ‘90. Droge wijn met een zoet 
en zuur spel.  
 
Pinot Blanc Barrique 2015     €63,- 
Domaine Henri Ruppert, Schengen LUX – Pinot Blanc 
Deze wijn heeft 12 maanden houtrijping mee gekregen, waardoor 
de druif een verrassende vanille toon heeft ontwikkeld en een 
boterige afdronk. Volgens vele “een Meursault”aan de Moezel! 
 
 
 
 
 
 



ROOD  
 
Ahrweiler  Spätburgunder 2016    €30,- 
Weingut Adeneuer, Ahr, DL – Spätburgunder  
Selectie van jonge stokken. Na vergisting op staal rijpt de wijn nog 
2-4 maanden op grote eikenhouten vaten. Rijke smaak, vol en zacht. 
Mooi sappig en kruidig.  
 
Becker 2014        €32,- 
Weingut Becker, Rheinhessen, DL – Spätburgunder  
Wilde tonen van rode bessen, aardbeien en muskaatnoot. Gerijpt 
op hout en een volle afdronk.  
 
August Ziegler Cuvée 2011     €38,- 
August Ziegler, Pfalz, DL -  Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Cubin, Cabernet  
Dit familie bedrijf is opgestart in de 18e eeuw en is nu in de handen 
van de twee broers, Harald en Uwe Ziegler. Smaken van donker 
fruit, kruiden, warme tonen en een volle lange afdronk. Een fijne 
knipoog naar de klassieke smaken uit de Bordeaux. 
 

Italië 
WIT 
 
Le Tre Rie 2018       €27,- 
Monte dei Roari, Veneto - Pinot Grigio 
Vergist op staaltanken en daarna 3 maanden sur lie. Bloemige, 
frisse wijn met een zachte afdronk.  

 
 

 
 
Castore  2017     €5,- per glas  €24,- 
Cincinnato, Cori, IT – Bellone  
Vulkanische bodem. Vergisting en 6 maanden rijping op staaltank. 
Pittige wijn, frisse zuren en mooi rijp fruit. Kleine bitter, spannende 
wijn.  
 
ROOD 
 
Barbera d’Alba Barriques 2017     €28,- 
Fiore Vini, Piemonte – Barbera  
Wijngaarden bevinden zich in Alba. Vergist op beton en daarna 
gerijpt op Frans en Slavonisch eikenhout. Tonen van mokka, cassis 
en braam. Stevig tannine en volle afdronk. 
 
Valpolicella 2015      €40,- 
Aldo Adami, Veneto, IT – Corvina, Covione, Rondinella  
De Valpolicella is een fruitige, robijnrode wijn met aroma’s van 
kersen en bramen. Fluweelzacht, kruidig en voldoende zuren.  
 
Primitivo di Manduria Soffio 2015    €36,- 
Colle Al Vento, Puglia – Primitivo  
Druiven worden kort vergist op 27 graden om het maximale extract 
en kleur te krijgen. Daarna rijpt de wijn minimaal 8 maanden op 
eikenhouten vaten en daarna nog 3 maanden op fles. Tonen van 
gedroogd fruit, zwoel en een warme volle afdronk.  
 
 
 



Frankrijk 
WIT 
 
Fleur Chardonnay 2017    €5,5 per glas   €26,- 
Domaine  la Colombette, Languedoc, FR – Chardonnay  
Rijpe, romige wijn. Combinatie van amandel, toast, boter. Smeuïge 
afdronk. 10% rijpt op eikenhout, de rest op staal.  
 
La Paradis 2017       €42,- 
Domaine du Nozay, Sancerre, Loire– Sauvignon Blanc  
Kalkbodem, vergisting vind plaats op staal. Deel rijpt op staal/beton 
en een deel rijpt op eikenhouten vaten. Fris pallet, stuivend, en 
tonen van wit fruit zoals appel.  
 
Saint Aubin 1e cru Chateniere 2017    €64,- 
Gerard Thomas et Filles, Bourgogne – Chardonnay  
La chateniere is een van de betere 1e cru’s van Saint-Aubin. 
Gelegen hoog boven het dorp richting de befaamde grand cru 
heuvel van Puligny. Gerijpt op eikenhouten vaten, deels nieuw en 
deels 2e fill. Veel diep gang in de wijn en een breed pallet aan 
smaken. 
 
Meursault ‘Vieux Clos du CH. De Citeaux’ 2015  €73,- 
Domaine Phillipe Bouzereau, Bourgogne, FR – Chardonnay  
Vergist en gerijpt op eikenhout. Romig en een mooie volle aanzet. 
Fijne zachte zuren. Tonen van toast en amandel.  
 
 
 
 

 
ROOD 
 
Bourgogne Chitry ‘Vau de Puits’ 2017    €37,- 
Olivier Morin, Bourgogne – Pinot Noir  
Deze wijn wordt vergist en gerijpt op oude eikenhout vaten voor 15 
maanden. Erg aromatisch, fijn en zacht in combinatie met aardse 
tonen.  
 
Tamarius Rouge 2017   €5,- per glas  €24,-  
Mas Cremat, Roussillon, FR – Syrah, Grenache & Marselan  
Warme geur van kruiden, laurier en drop. Mooie combinatie van 
volheid en zachtheid.  
Domaine Mas Cremat wordt geleid door mevrouw Mongeard en 
haar kinderen. De wijn wordt traditioneel gevinifieerd, maar wel 
onder een strakke moderne controle.  
 
Bordeaux schatten 
 
Chateau Labegorce Margaux 1995 
Chateau Labegorgce zédé Margaux 2000 
Chateau Poujeaux Moulis-Medoc 2000 
Chateaux Poujeaux Moulis-Medoc 2001 
Chateau Haut Lariveau Fronsac 1999 
 
Vraag naar de extra informatie en prijzen 

 
 
 
 



Spanje 
WIT 
 
Lias Finas Salnes Old Vines 2017     €36,- 
Attis, Salnes- Rias Baixas, SP – Albarino  
Wijngaarden aan de kust, hierdoor zand en graniet bodems. Een 
rijping van 6 maanden. Verfijnde, strakke wijn met een mooie 
diepgang, licht rokerig. Verschillende tonen van citrus en een klein 
vetje.  
 
Majuelo del Chivitero 2016      €40,- 
Isaac Cantalapiedra, Catilla y Léon, SP – Verdejo  
Druiven komen van oude stokken, 35 jaar+ . Volledig vergist en 
gerijpt voor 9-10 maanden op Frans eikenhout. Mooie diepe zuren, 
intens rijpe smaken. Complexe wijn door de combinatie van romig, 
abrikoos, ziltig en wilde bloemen.  
 
Lagar de Pangua 2015      €35,- 
Lager de Pangua, San Asensio, Rioja, SP – Viura  
Deze wijn heeft 8 maanden in eikenhouten vaten gerijpt. Rijp fruit, 
kruidig en licht nootachtige tonen. Voor een witte rioja een flinke 
body.  
 
Flower and the Bee 2018      €28,- 
Coto de Gomariz, RIbeiro – Treixadura  
Afkomstig uit de noordwestelijke gelegen Spaanse Provincie Galicië. 
Volledig op staal vergist. Frisse wijn met voldoende body en een 
klein vetje.  
 
 

 
ROOD 
 
Montreaga ‘La Espera’ 2008      €37,- 
Bodegas Montreaga, Cueca – Cabernet Sauvignon, Merlot  
Deze wijn heeft 18 maanden in getoast Frans- en Amerikaans eiken 
vaten mogen rijpen. Het resultaat is zachte en elegante wijn met 
een kruidige en warme afdronk.  
 
Lagar de Pangua Autor 2015     €37,- 
Lagar de Pangua, San Asensio, Rioja, SP – Tempranillo  
100% Tempranillo druiven. Rijke wijn met veel aroma’s. Mooi 
krachtig en stevig. Tonen van zwart fruit en een lange afdronk.  

 
Portugal 

WIT 
 
Esporão reserva blanco 2016     €36,- 
Esporão, Alentejo, PG – Semillon, Antão Vaz, Arinto, Roureiro 
Een volle, dikke, romige witte wijn. Verfijnde tonen van perzik en 
mandarijn, rijp fruit en mineralen.  
 
ROOD 
 
Esporão reserva 2015     €40,- 
Esporão, Alentejo, PG – Trincadeira, Cabernet Sauvignon, 
tempranillo  
Een krachtige body door 12 maanden in eikenhouten vaten te 
rijpen en vervolgens nog 8 maanden op fles. Mooie specerijen, 
kruiden en donkerrood fruit. Stevig maar niet storende tannine.  



Australië 
WIT 
 
MH ‘Piccadilly Valley’ 2017     €49,- 
Murdoch Hill, Piccadilly Valley, AUS – Chardonnay  
Vergist en gerijpt op eikenhout. Rijke romige wijn. Tonen van rook, 
toast en fijne zuren.  
 
ROOD 
 
Massale 2016       €44,- 
Kooyong, Mornington Peninsula, AUS – Pinot Noir    
Rijping voor 11 maanden in Franse eikenhout. Rijpe Pinot. Mooi 
aromatisch, zachte en fijne zuren, erg verfijnd.  

 
Zuid-Afrika 

WIT 
 
One man Band White 2017      €42,- 
Iona, Elgin – Semillon, Sauvignon Blanc  
Wordt vergist op eikenhout met 20% nieuw hout. Romige, 
aromatisch smaken in combinatie met frisse zuren. Licht bloemige 
afdronk.  
 
Aristargos 2016       €51,- 
David & Nadia, Swartand - Chenin Blanc, Semillon, Viognier 
Afkomstig van 14 percelen tussen de 40 en 49 jaar oud. De wijn 
wordt vergist en gerijpt op eikenhout, oude vaten voor 12 maanden. 
Krachtige, intense wijn met fijne, diepe zuren. Zacht en romig. 
 

 
 
 
Sophie Te Blanche 2017      €29,- 
Iona, Elgin, ZA – Sauvignon Blanc  
Fruit afkomstig van Langerug Farm in Elgin, gelegen op 400m 
hoogte op 5 km afstand van de Atlantische Oceaan. Hierdoor de 
koelste wijngaarden en daarmee perfect geschikt voor de 
Sauvignon Blanc. Stuivende witte wijn met aroma’s van appel, 
limoen, ananas, grapefruit en peer.  
 
ROOD 
 
One Man Band Red 2012     €45,- 
Iona, Elgin, Zuid-Afrika – Syrah, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, 
Mourverdre  
18 maanden rijping op eikenhout. Rijke, volle, vlezige wijn. Mooi 
ontwikkeld, type reserva. Donker rood fruit en licht spicey.  
 
Family Red 2016   €5,50 per glas  €27,- 
Joostenberg, Paarl, ZA – Syrah, Mourvedre & Viognier   
De verschillende druivenrassen worden eerst apart vergist en 
daarna rijpen ze samen in eikenhouten vaten voor 12 maanden. 
Tonen van mocca, bramen en kruiden. Rijpe tannine maar wel 
smooth.  
 
Wij hebben een afwisselend assortiment aan open flessen, vraag 
een van onze collega’s voor meer informatie.   


