
OPEN WIJNEN 
 
Witte wijn          Glas Fles
 
Frankrijk Vin de pays terroir Landais, Domaine de Laballe 2005  € 3,50 17,50 
  Frisse, droge, aromatische wijn uit het zuid-westen  van Frankrijk 
 
Hongarije Dunavar, Chardonnay     2005  € 3,50 17,50 
  Milddroge, volle chardonnay met veel smaakelementen  
 
Rode wijn 
 
Frankrijk Les Amandiers, Domaine du Vieux Parc  2005  € 3,50 17,50 
  Milde, volfruitige wijn uit het zuiden van Frankrijk 
 
Spanje  Légitimo, Crianza, Carinena        2002  € 3,50 17,50 
  Volle, zondoorstoofde wijn, met een lichte vanilletoon 
 
Rosé wijn 
 
Frankrijk Vin de Pays d’Oc, Domaine de Sauvigny  2005  € 3,50 17,50 
  Frisse rosé, vol met mooie fruittonen 
 
Mousserend 
 
Frankrijk Champagne Gruet, Brut Sélection     € 6,50 42,50 
  Frisse, levendige champagne, mineralig en vol in de mond 
 
Spanje  Cava, Rosell Formosa, Brut Nature     € 4,75 32,50 
  Mooie, droge mousserende cava, prikkelend aperitief 
 
 

Wijnarrangement: 
Graag serveren wij bij uw gerechten een passend wijnarrangement 

 
3 Gangen:  € 17,50 
4 Gangen:  € 22,50 
5 Gangen:  € 27,50 

 
Vraag ook  naar een bijpassend glas wijn, € 5,00 per glas 

 
 

Onze tafelwaters: 
 
Voss Still en Voss Sparkling:     Per fles  € 6,50 (80 cl) 
Ons speciale huiswater, zeer zacht tafelwater, afkomstig uit Noorwegen, 
Proef dit nieuwe water, met of zonder koolzuur en laat u verrassen! 
 
Panna en San Pellegrino:     Per fles  € 4,50 (75 cl) 
Italiaans bronwater, met en zonder koolzuur 
 

Wijnkaart van De Swarte Ruijter in Holten 



 
CHAMPAGNE         Fles 
 
Frankrijk   
 
Moët & Chandon, Brut Imperial       € 60,00 
Verfijnde, frisse champagne met een roomzachte mousse 
 
De Sousa & Fils, Brut Tradition       € 75,00 
Volle, stevige, romige champagne die een korte houtlagering kent   ½ Fles € 45,00 
 
   
ROSÉ WIJNEN 
 
Frankrijk  
 
Côtes du Provence, Roseline      2005  € 19,50 
Mooie, krachtige roséwijn met een verfrissend karakter 
 
 
WITTE WIJNEN 
 
Frankrijk, Elzas, wit 
          
Domaine Frey-Sohler, Tokay Pinot Gris    2004  € 29,00 
Geurige wijn met een volle druivige smaak, boordevol exotisch  2004 ½ fles € 16,50 
fruit, met een heerlijk lange afdronk 
 
Domaine Marcel Deiss, Riesling Saint Hippolyte   2003  € 53,00 
Het wijnhuis Marcel Deiss behoort tot de top van de Elzas, volle 
mineralige riesling met mooie zuren, goed in balans 
 
 
Frankrijk, Loire, wit 
 
Sancerre Fleur du Roy, Domaine Reverdy Ducroux   2005  € 38,00 
Knapperig frisse loirewijn van de sauvignon druif,    2004 ½ fles € 21,00 
elegante, mineralige wijn met fruitigheid en body 
 
Quincy, Jean Tatin       2005  € 29,50 
Volle, stevige wijn van de sauvignon druif, combinatie van jonge druiven 
stokken en oude druivenstokken, dit geeft deze wijn veel karakter 
 
 
Zuid-Frankrijk / Rhône, wit 
 
Rhône, Crozes Hermitage, Domaine de Remiziers   2003  € 42,50 
Stevige, volle wijn van de marsanne druif, wijn met een 
korte houtlagering, prettig bittertje in de afdronk 
 
Provence, Chateau Sainte Roseline, Cru Classé   2004  € 49,50 
Zeer uitgesproken ronde witte wijn van de Rolle druif, zeer verrassend 
door de vanilletonen die ontstaan zijn door 10 maanden houtlagering 
 



 
Frankrijk, Bourgogne, wit        Fles 
      
Macon Chanes, Cornin      2005  € 39,00 
Deze volle ronde chardonnay uit de Macônnais is een verrassende 
aanrader, zeer zacht met toch een mooi frisheid 
 
Chablis Premier Cru, Domaine Barat    2003  € 45,00 
Droge, fris mineralige, pittige wijn van de chardonnaydruif, 
afkomstig van één van de betere wijngaarden die de Chablis rijk is 
 
Meursault, Domaine Caillot      2001  € 69,00 
Één van de meest gerenommeerde witte bourgognes met een enorm 
rijke geur en smaak van noten, een botertje en zachte fruittonen 
 
Duitsland, wit           
 
Hochheimer Hölle, Weingut Künstler, Riesling   2004  € 35,00 
Verfijnde, zeer frisse wijn, met een elegant karakter, fraaie 
citrustonen en sprankelende zuren 
 
Riesling trocken, Weingut Muller-Catoir, Pfalz   2005  € 47,50 
Zeer delicate wijn, met een uitstekende balans en zuiverheid, 
laat u verrassen door deze Duitse kwaliteitswijn met vele smaakextracten 
 
Oostenrijk, wit 
 
Neumeister Sauvignon Blanc, Steierische Klassik   2005  € 42,00 
Frisse fruitige wijn met de uitgesproken smaak van de Sauvignon druif, 
zeer stuivend en aromatisch 
 
Pittnauer, Weisse Reben      2005  € 29,00 
Zeer aromatische bijzondere wijn uit Burgenland, combinatie van 
Chardonnay, Grüner Veltliner en Sauvignon Blanc 
 
Italië, wit 
 
Verdicchio dei Castelli di jesi Classico, Santa Barbara  2005  € 21,00 
Droge wijn met lichte tonen van citrusfruit en amandel, met een 
aangenaam bittertje in de afdronk 
 
Gewürztraminer, St. Michael Eppan     2005  € 29,00 
Zeer aromatische volle wijn uit de Alto Adige, Süd Tirol, 
zeer zwoel, kruidig en bijna zoet in de afdronk 
 
Chili, wit 
 
Rosario Estate, Maipo Valley, Sauvignon Blanc   2006  €  22,00 
Zeer uitgesproken sauvignon blanc met een stuivend karakter, 
een prachtig groen, grassig aroma en verrassende frisheid 
 
Argentinië, wit 
 
Bodegas Salentein, Mendoza, Chardonnay    2005  €  32,00 
Wijn van de Nederlandse wijnmaker Mijndert Pon, kwaliteitswijn uit 
wijngaarden gelegen aan de voet van de Andes. Prachtig houtgelagerde  chardonnay 



RODE WIJNEN         Fles 
 
Frankrijk, Beaujolais, rood 
 
Fleurie, Grille Midi, Domaine de Vert-Pre    2005  € 31,50 
Mooie cru-wijn uit de Beaujolais met een aroma van rood fruit,  2004 ½ fles € 18,00 
zachtfrisse zuren en een rijke verfijnde geur 
 
Frankrijk, Bourgogne, rood 
 
Côtes de Nuits Villages, Domaine Potel    2000  € 45,00 
Volle rode wijn van de pinot noir druif, met een complexe, rijke 
smaak en een lange afdronk 
 
Beaune Toussaints1er cru, Albert Morot    2002  € 68,00 
Prachtige pinot noir met mooie fruittonen en een lichte aardse 
ondertoon, zeer zacht met frisse harmonieuze zuren 
 
Chassagne Montrachet, Hubert Lamy    2004  € 59,00 
Zeer breed smaakpalet, zeer verfijnde klassieke bourgogne, die u  
zal verrassen door zijn intense smaak 
 
Frankrijk, Bordeaux, rood 
 
Médoc, Château Labadie, Cru Bourgeois 2000  € 37,50 
Een vrij stevige, complexe médocwijn, met een aangenaam aroma van  2003 ½ fles € 21,00 
vanille en zwarte bessen      
 
Saint Emilion Grand Cru, Clos des Menuts    2003  € 57,50 
Mooie, gebalanceerde wijn van merlot, cabernet franc en cabernet 
sauvignon druiven, complex smaakpalet met zachte tannines 
 
Pessac Léognan, Chateau Louvière     2000  € 65,00 
Mooie wijn van de gerenommeerde wijnmaker Lurton, aangenaam 
zachte bordeaux, door voornamelijk gebruik van Merlot druiven 
 
Chateau Giscours, 3e Grand Cru Classé, Margaux,   2004  € 87,50 
Volle krachtige margaux met mooie tannines, en een zeer verfijnde    
geur en smaakimpressie 
 
 
Zuid Frankrijk, Rhône, rood         
 
Costières de Nîmes, Château Mas Neuf    2004  € 21,50 
Wijn uit het Franse zuiden, zongerijpte, stevige wijn met tonen 
van bosvruchten en specerijen 
 
Côte Rôtie,  Domaine Garon      2001  € 68,00 
Krachtige Rhône wijn van de Syrah druif, heel vol en intens, 
prachtige kruidigheid en veel kracht, perfect op dronk 
 
 
 
 



Duitsland, rood         Fles 
 
Spätburgunder, Christmann, Pfalz     2004  € 42,00 
Deze biologische wijn uit de Pfalz kent vele smaakaroma’s, maar heeft een 
licht karakter 
 
Oostenrijk, rood 
 
Pinot Noir, Johanneshof Reinisch     2005  € 31,50 
Wijn uit de Thermenregion van de Pinot Noir druif, frisse smaakvolle wijn, die 
ook licht gekoeld gedronken kan worden 
 
Spanje, rood           
 
Sardon de Duero, Abadia Retuerta, Rivola    2003  € 39,00 
Wijn met een dieprode kleur en duidelijke aroma’s van rood fruit en 
jasmijn, ronde wijn met een lichte toon van munt 
 
Marques de Murrieta, Rioja, Gran Reserva, Rioja   1995  € 54,00 
Mooie, gerijpte wijn van de tempranillo druif met zachte vanilletonen, 
een krachtige smaakbeleving en een heerlijk lange afdronk 
 
Italië, rood 
 
Bonera, Mandrarossa, Sicilia      2004  € 25,00 
Geconcentreerde robijnrode wijn van het eiland Sicilië, mooie  
aroma’s van rijp fruit, kruiden en eikenhout 
 
Chianti Montalbano, Tenuta Cantagallo    2004  € 29,00 
Prettige, zachte chianti van de Sangiovese druif, 
veel smaaktonen, verrassend veelzijdig 
 
Brunello di Montalcino, Fanti Filippo    2000  € 79,00 
Zeer krachtige rode wijn uit Toscane met indrukken van fruit, 
kruidigheid, vanille en karamel, behoort tot de besten van Italië 
 
Libanon, rood 
 
Château Musar, Gaston Hochar, Bekaa Valley   1998  € 62,00 
Prachtige, krachtige wijn van het op Bordeaux georiënteerd wijnbedrijf van 
de familie Hochar, gemaakt met de druivenrassen cabernet sauvignon, 
cinsault en syrah,  deze wijn heeft 2 jaar op franse eiken vaten gerijpt  
en heeft hierdoor een volle smaak met zachte vanilletonen 
 
Zuid-Afrika, rood 
 
Wamakersvallei, Pinotage      2005  € 25,00 
Explosieve fruitigheid in de neus, mooie volle smaak waarin het fruit 
tot leven komt, gecombineerd met een stevige smaak en verfijnde tannines 
 
Australië, rood 
 
Yalumba Winery, Barossa Valley, Shiraz/Viognier   2004  € 37,50 
Stevige, krachtige wijn met zwarte bessen tonen, gecombineerd met 
een verfijnde kruidigheid en een subtiele houttoon, Australië op en top 
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