
wijnkaart



Huiswijnen 

Chardonnay, Drostdy-Hof,  per glas | fles  € 3,50 | € 17,50
(Zuid-Afrika)
Deze lichtgele wijn met zijn geelgouden fonkeling heeft het frisse van citrusfruit, het exo-
tische van rijpe ananas en mango en het zachte en zwoele van vanille. Het is een ronde, 
romige wijn met een zachte, pittige afdronk. Een milddroge borrelwijn die ook geschikt is 
om bij lichte gerechten te serveren. Lekker bij gebakken vis, kip en kazen.

Sauvignon Blanc, Drostdy-Hof,  per glas | fles  € 3,50 | € 17,50
(Zuid-Afrika)
De sappige, lekker lichte Drostdy-Hof Sauvignon Blanc heeft een transparante tint met 
een groengele fonkeling. Aroma’s van passievrucht, meloen en ananas worden aangevuld 
met het pittige van groene paprika en citroengras. Deze crispy, fruitige wijn is geschikt om 
zo te drinken.

Merlot, Drostdy-Hof,   per glas | fles  € 3,50 | € 17,50
(Zuid-Afrika)
Helderrood met karakteristieke merlot tonen van kersen en bessen. De Kaapse herkomst 
voegt daar de aroma’s van gedroogd fruit als pruimen en vijgen aan toe. Middelzwaar, 
makkelijk met een soepele afdronk. Licht gekoeld ook lekker. 
Lekker bij gevogelte, biefstuk en lamsvlees.

Tempranillo, Vino Embeleso,  per glas | fles  € 3,50 | € 17,50 
(Spanje)
Een droge, helderrode wijn met een frisse, fruitige smaak en een zachte, ronde afdronk. 
Lekker bij rundvlees en wild.

Rosé, Drostdy-Hof,  per glas | fles  € 3,50 | € 17,50
(Zuid- Afrika)
Fonkelend zalmroze met de fruitige geur en smaak van aardbei, rode bessen en 
 granaatappel. Fris, milddroog en makkelijk. Op een lekkere manier licht en met inhoud. 
Heerlijk bij zalmfilet, gamba’s en kip.

Adelpracht, Drostdy-Hof, per glas | fles  € 3,50 | € 17,50 
(Zuid- Afrika)
Een friszoete wijn gemaakt van laat geoogste, suikerrijke chenin blanc. De strogele wijn 
heeft intense aroma’s van exotisch fruit. De balans tussen zoet en zuur houdt de wijn 
opwekkend en doordrinkbaar. Door die zoet-zuurbalans is de Adelpracht een aanrader bij 
curry’s en Chinese gerechten, bij pittige (blauwe) kaas en frisse  fruitdesserts. Voor liefheb-
bers van een zoetje is dit een wijn om zo van te genieten.

Speciaal wijnen wit 

Albariño con un par   per glas | fles  € 5,25 | € 26,50 
(Rias Baixas, Spanje)   
Druivensoorten: Albariño                        
Deze Albariño heeft een heel eigen, energiek en verfrissend karakter met veel geuren en 
smaken zoals mandarijn, oranjebloesem, wit fruit (peer, meloen, witte perzik) en citrus. De 
mooie zuurgraad zorgt voor pit en de juiste balans. ‘Con un Par’ is Spaans voor ‘Met een 
Paar’ en de producent geeft op speelse wijze aan dat deze wijn ideaal is om te drinken 
‘Met een Paar Vrienden’, ‘Met een Paar Oesters’ of ‘Met een Paar Kreeften’. Dat is zeker 
waar, maar ook eenvoudigere gerechten laten zich graag begeleiden door deze heerlijke 
wijn.

Pascal Jolivet Pouilly Fumé Montagu  per glas | fles  € 7,50 | € 37,50 
(Loire, Frankrijk)  
Druivensoorten: Sauvignon Blanc                  
Domaine Montagu bezit ook wijngaarden op diverse hellingen aan de overkant van de 
Loire: in de Pouilly Fumé Appellatie. Hier staat ook Sauvignon Blanc die vroeger in deze 
contreien Blanc Fumé werd genoemd. Na de oogst worden de druiven handmatig 
 gesorteerd. De druiven van de onderscheidende percelen worden apart verwerkt zodat 
de specifieke eigenschappen tot hun recht komen. Na een  rustperiode wordt vervolgens 
de uiteindelijke blend samengesteld. Rijke verfijnde wijn met minerale tonen.

Finca La Linda: Gala3 per glas | fles  € 8,25 | € 40,50 
(Luján de cujo, Mendoza, Argentinië) 
Druivensoorten: Viognier, Chardonnay, Riesling                                  
Deze goudgele, volle witte wijn wordt gemaakt van drie druivenrassen: viognier, 
 chardonnay en riesling. De viognier zorgt voor de florale aroma’s, chardonnay geeft 
de wijn zijn wit-fruittonen en rondeur, de riesling voegt de frisse zuren toe. De vleug 
vanille en koffie verwijzen naar lagering op vaten van nieuw Frans eikenhout. Een volle, 
 evenwichtige, rijke wijn met een opwekkende afdronk.   

Speciaalwijnen rood   

Beringer Founders estate Cabernet Sauvignon  per glas | fles  € 5,75 | € 28,50 
(Californië, Verenigde Staten)
Druivensoorten: Cabernet Sauvignon                                             
Barstend van sappig, donker fruit en intense cassisgeuren die de bakkruiden en 
 vanillearoma’s aanvullen. Door de gestructureerde tannines en de lange afdronk is dit 
onmiskenbaar een Californische cabernet, om onmiddelijk van te genieten. 
Te combineren met alles, van een elegant eendgerecht tot een hartige barbecue van 
varkensribben.

Bouchard père & fils Hautes-cote de beaunes  per glas | fles  € 7,00 | € 34,50 
(Bourgogne, Frankrijk)
Druivensoort: Pinot Noir                                               
Hautes-Côtes de Beaune is de appellatie voor het wijngebied dat ligt op de  heuvels ten 
westen van de beroemde Côte de Beaune. In de Hautes-Côtes worden eerlijke wijnen 
gemaakt van een goed niveau. De wijn heeft aroma’s van zwarte bessen en lichte terroir 
tonen. De smaak is fruitig en levendig met een goede structuur.

Casa Amarone Valpolicella   per fles  € 55,00
(Veneto, Italië) 
Druivensoorten: Corvina, Rondinello, Molinara                                  
De wijnen van CASA komen uit het prachtige Veneto, Italië. Rond het Gardameer  liggen 
de wijngaarden waar met de grootst mogelijk aandacht heerlijke wijnen worden gemaakt. 
De CASA Amarone is een topwijn uit de Valpolicellastreek. Deze intens donkerrode wijn 
geurt naar vanille, toast en hout en in de verte ook naar  kruiden. De smaak is krachtig, vol 
en wordt mooi afgerond met veel finesse en  elegantie. Truffel, leer, chocola zijn elementen 
die eveneens zijn terug te vinden. 
Een prachtwijn met een grote complexiteit

Prosecco 

Follador, Prosecco Frizzante  fles klein | fles groot  € 6,95 | € 19,00 
(Veneto, Italië)                 
Een milddroge, zacht mousserende wijn met ingetogen aroma’s van appel, peer en 
citroen. Een lichte, verfrissende dorstlesser en feestwijn. Ook aan te raden als aperitief.

Cava MVSA Semi Seco  per glas | fles  € 4,00 | € 22,50 
(Penedes, Spanje)                 
Deze Cava is opgedragen aan de Muzes, die Spanje’s grootste kunstenaars inspireerden: 
Salvador Dali, Pablo Picasso, Joan Miro en Francisco de Goya. De vier gekleurde blokjes 
op het etiket staan voor hen symbool. MVSA Semi-Seco is een elegante mildzoete wijn 
waarvan het volfruit aroma vooral herinnert aan rijpe peren en perziken. 

Wisselwijn per glas | fles  € 4,50 | € 22,50 
Zowel rood, wit of rose serveren wij een wisselende wijn.
Vraag een van de medewerkers naar deze wijnen.


