
 
                                                          

 
 
 

                                          Onze Wijnen 
 

 Onze wijnkaart bestaat uit bijzondere wijnen met karakter volle, zuivere en gastronomische  
 kenmerken. Ten eerste bieden wij al onze wijnen per glas aan. En ten tweede willen wij helder 
 calculeren: Op elke wijn hanteren wij een vaste opslag van € 17,50 op de inkoop. 
 In de getoonde prijzen zit de opslag al verrekend.  
 
 

 Ter verduidelijking van onze wijnkaart hebben wij de wijnen onderverdeeld in karkakterindicatie   
             * Licht elegante wijn ** Ronde vriendelijke wijn *** Rijke geconcentreerde wijn  
 
 

 
 
                             Mousserende Witte Wijnen 

 
* Il Grigio Spumante Brut per fles € 28,50 
Casa Vinicola E. Collavini, Friuli, Italië  per glas €   5,00 
Gemaakt van Prosecco en Chardonnay. De smaak is prachtig zacht met een subtiele mousse en een gemiddelde 
lengte.  
 
 
** Gosset Brut Exellence per fles €  57,00 
Gosset, Champagne, Frankrijk per glas €   9,50 
Het oudste Champagne huis met een uitgesproken kwaliteit. Het klassieke karakter heeft een complexe geur van 
subtiel brood en frisse appel. De mousse is zeer verfijnd.  
 
 
** Gosset Grand Rosé per fles €  75,00 
Gosset, Champagne, Frankrijk per glas € 12,50 
Een blend van Chardonnay (56%), Pinot Noir (35%) van Grand Cru wijngaarden en 9% gewone rode wijn van 
topwijngaarden uit Bouzy en Ambonnay. De wijn bezit een prachtige, subtiele fruitigheid die van geur tot afdronk 
aanwezig is. 

 
 
 
 
 
 

 
                                                              wijnarrangementen 

 
Bij als onze gerechten kunnen wij een bijpassende wijn per glas serveren.  

Onze gastvrouw/ gastheer verrast u graag. 
 
 
 
 



                                                       
 

                                                 Witte Wijnen 
 
 

** Corbieres Cres blanc 2003/2004 per fles €  28,15 
Domaine du Grand Crès, Rouissillon, Frankrijk per glas €     5,00 
Beperkt geproduceerde wijn van met name Viognier en Muscat. De wijn heeft een volle, rijpe geur met tonen van 
abrikoos en subtiel muscatfruit. In de mond voelt de wijn rond en zacht en komt het gastronomische karakter goed 
naar voren. 
 
 
*** Riesling Ungeheuer 2004 per fles € 45,50 
Grosses Gewächs per glas €    7,95 
Weingut Mosbacher, Pfalz, Duitsland 
 
 
* Tocai Italico 2005 per fles € 17,00 
viticoltori riuiti del colli euganei , veneto, Italië per glas €    3,00 
Elegante wijn met eerlijke  geur – en smaakpallet . frisse appel en zachte bloemengeur maken de geur. De wijn 
is niet te zwaar en opwekkend van smaak met knisperende zuren.. 
 
 
* Picpoul de Pinet 2005 per fles € 22,50 
Domaine Jourdan, Languedoc, Frankrijk per glas €    3,75 
Een helder geel-groen wijn. Vol smaak met aroma's van bloemen, citrus fruit, anijs en venkel. In de mond de 
typerende zuurgraad van de Picpoul de Pinet is heel verfrissend. 
 
 
** Pacherenc de Vic Bihl sec 2004 per fles € 24,50 
Domaine Labranche-Laffont, Madiran, Frankrijk  per glas €   4,25 
Deze wijn is gemaakt van schaars voorkomende druivenvariëteiten, met een bijzondere kwaliteit. De wijn heeft een 
verfijnde geur van bloesem, peer en licht muscat. De smaak is verrassend smaakvol en elegant. Een echte 
ontdekking! 
 
 
** Pinot Gris ‘Cuvée Réserve’ 2005 per fles € 28,75 
Domaine Martin Schaetzel, Elzas, Frankrijk per glas €    5,00  
Naast een stevige ronding in de smaak en een zalvende volheid, bepaalt een rokerig zweem het intrigerende 
karakter van de Tokay d’Alsace. Biologisch geteelde druiven. 
 
 
** Rymill sauvignon blanc 2005 per fles € 27,50 
Rymill Estate, Coonawarra, Zuid-Australië per glas €    4,75 
Kraakfris en stuivend glas wijn met strakdroog karakter. Fantastisch glas wijn wat zich uitstekend kan meten met 
Franse tegenhangers als Sancerre.  
 
 
*** Saint Véran 2004 per fles € 28,75 
Domaine Corsin, Mâconnais, Frankrijk  per glas €   5,00 
Uit Saint-Véran in het zuiden van de Bourgognestreek komen van een overwegend kalkachtige bodem, elegante 
wijnen met een bloemrijk parfum. 
 
 
***       Bouchard Finlayson chardonnay kaaimansgat 2004   per fles € 29,50 
Zuivere smaak met verfijnde houtrijping ( complexe wijn. )  per glas €    5,25 
 
 
*           Riesling Harth “Cuvée Tradition" 2001 per fles € 33,00 
Domaine schoffit, elzas, Frankrijk  per glas €   6,25 
Complexe, evenwichtige smaak van zacht fruit o.a. peer en zuidvruchten en een voor riesling kenmerkende 
frisheid. 
 



 
 
 

** Sancerre 2004 per fles € 30,50 
Domaine Bailly-Reverdy, Loire, Frankrijk per glas €    5,50 
Complex, mineralig met prachtig nerveuse kalktonen. De smaak zit vol fruit met een lange afdronk knisperend en 
diep. De wijn bezit alle facetten die men van een grote Sancerrre mag verwachten: hij is puur, knisperend en 
fruitig maar heeft bovendien een schitterende mineraligheid. 
 
 
* vin de pays Viognier/ Chardonnay per fles € 28,50 
Le Chevalier Georges, Languedoc, Frankrijk per glas €   5,00 
Bijzondere en schaars type wijn wat zich mag verheugen in een grotere belangstelling. De wijn heeft een droog 
karakter en veel body. Het aroma kenmerkt zich door wit fruit.  
 
 
*** Pouilly-Fuisse 'les crays' 2003 per fles € 47,75 
Domaine Michel Forest, Bourgogne, Frankrijk per glas €     7,95 
Michel Forest is een zeer kleine producent in volume maar een meester op het gebied van kwaliteit. Zijn wijnen 
sieren ook de wijnkaart van 3-sterren Michelin Chefkok George Blanc. 
 
 
** Chardonnay ‘alto adige’ 2004 per fles € 23,50 
Aloïs Lageder, Alto Adige, Italië per glas €   4,00 
Bijzondere, elegante Chardonnay met een niet te zware afdronk. De wijn stuift het glas uit en geurt naar bloesem 
en zacht tropisch fruit. De wijn heeft geen vatrijping ondergaan. 
 
 
* vin de pays Viognier per fles € 22,50 
Le Chevalier Georges, Languedoc, Frankrijk per glas €   3,75 
Bijzondere en schaars type wijn wat zich mag verheugen in een grotere belangstelling. De wijn heeft een droog 
karakter en veel body. Het aroma kenmerkt zich door wit fruit.  
 
 
** Chasselas “Vieilles Vignes" per fles € 29,00 
Domaine schoffit, elzas, frankrijk per glas  €   5,50 
Soepele aandronk, rijke smaak, waarin naast fruit iets van noten en oranje appel. Zuiver en rijk in de mond, 
aangenaam droog met een intense finale.  
 
 
** Grüner Veltliner ‘gobelsburger steinsetz’  2005 per fles € 27,50 
Schloss goebelsberg,, Kamptal, Oostenrijk per glas  €   4,75 
Een kleine molligheid in combinatie met zachte zuren. Het is een fruitrijke wijn. 
  
 
 
 



         
 

 
 

                                           Rosé Wijnen 
 

** Enate Rosado cabernet sauvignon’  2005 per fles €  26,50 
Bodegas Enate, Somontano, Spanje per glas €   4,50 
Prachtige lichtrode kleur, een stevige rosé met veel smaak. Het fruitpallet knalt het glas uit en bestaat uit rijpe 
bessen en aardbei.  
 
 
 
                                           Rode Wijnen 

 
** Guelbenzu Vierlas  2004 per fles € 24,00 
Bodegas Guelbenzu, Navarra, Spanje  per glas €   4,25  
Combinatie van 5 druivenvariëteiten en een zeer bijzonder stuk wijngaard (genaamd Vierlas). Een mooie krachtige 
wijn met een sappig karakter en veel body. Een verrassend glas wijn.  
 
 
* Barbera d’ Alba 2004 per fles €  23,00 
Patrizi, Piëmonte, Italië  per glas €     4,00 
Lichte wijn van de Barbera druif met lichtpaarse nuance in de kleur. De geur is een mooie combinatie van zacht 
kersenfruit en een lichte aardsheid. De afdronk is aangenaam licht. 
 
 
** Rioja ‘Glorioso’ Crianza 2002 per fles € 26,00 
Bodegas Palacio, Spanje  per glas €   4,50  
Herkenbare Rioja met een omlijsting van zachte houttonen en rijp rood fruit in geur en smaak. Deze wijn past zich 
makkelijk aan bij vleesgerechten van het varken en het rund.  
 
 
** Enate Tinto cabernet sauvignon - merlot 2004 per fles € 25,50 
Bodegas Enate, Somontano, Spanje per glas €    4,25 
Stevige en tevens fruitrijke wijn uit Noord-Spanje. De wijn heeft een rijp karakter waar de sappige bessen goed in 
naar voren komen. De Merlot geeft de wijn haar zachte kant. 
 
 
** Crozes-Hermitage 2004 per fles € 32,00 
Maison J. Vidal-Fleury, Rhône, Frankrijk  per glas €    5,95 
Helderrode wijn met veel diepte, bessig van smaak, heerlijk kruidig en complex. Gemaakt van de Syrah. Het 
wijnhuis Vidal-Fleury staat onder regie van het wereldberoemde Guigal. 
 
 
* Corbieres ‘Chateau de Villefalse’ 2004 per fles €  18,50 
Chateau de Villefalse, Roussillon, Frankrijk  per glas €    3,50 
Ruim in het fruit zittende wijn en gemaakt van de klassieke druivenvariëteiten Syrah, Grenache en Carignan. De 
afdronk is redelijk stevig met een vurige kruidigheid. 
 
 
** Bourgogne Pinot Noir 2005 per fles € 28,50 
Merlin à la Roche Vineuse, Mâconnais, Frankrijk  per glas €    5,15  
Geen supergepolijste wijn, maar eentje met sappig fruit, gezonde tanninestructuur en lichte aardse aroma's  
(paddestoel, bosgeur). Gastronomisch karakter en een goede balans.   
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 



 

*** L’eclos de Château Lesongars 2002/2003 per fles €  34,00 
 Premières Côtes de Bordeaux, Bordeaux, Frankrijk per glas €   6,50 
Gemaakt van oude wijnstokken en voorzien van een modern karakter. De wijn is voor 100% op houten vaten 
gelagerd en voorzien van fris bessenfruit, zachte tannines en veel concentratie. 
 
 
** Saint-Chinian ‘camprigou’ 2004 per fles €     24,75 
Domaine Tabatau, Saint-Chinian, Frankrijk  per glas €         4,25 
Een combinatie van Syrah, Grenache en Carignan ligt aan de basis van een bijzondere wijn met een lokaal 
karakter. De wijn heeft een aangename kruidigheid, wat stoofpeer fruit en een robuuste afdronk die goed  
in balans is.  
 
  
** Pangolin shiraz 2004 per fles € 22,50 
Stark Condé, Stellenbosch, Zuid-Afrika  per glas €   4,10 
Krachtige Zuid-Afrikaan van Shiraz met diepe kleur en mooi ontwikkeld aroma met tonen van aardsheid en zwarte 
kersen. De smaak is stevig en enigszins boers. 
 
 
** Laderas de el Seque 2005 per fles € 24,50 
Bodegas Artadi, Alicante, Spanje  per glas €   3,95 
Gestructureerd glas wijn waarin het fruit domineert, het hout is prachtig verweven op de achtergrond. Het warme 
klimaat is terug te proeven in het gestoofde fruit van pruimen en dadel, maar ook fris kersenfruit is duidelijk 
waarneembaar. De afdronk is robuust, maar uiterst gebalanceerd. Een echte trouvaille. 
 
 
** Carrascal ‘malbec, cabernet sauvignon, merlot’  2003 per fles € 28,00 
Bodegas y Cavas de Weinert, Mendoza, Argentinië per glas €   4,75 
De wijngaarden van Weinert liggen op 900 (!) meter hoogte en geven hoge kwaliteit fruit. Lekkere dikke wijn met 
veel smaak, stevig alcohol en krachtige afdronk. 
 



 
 
                                                     
 

 
 
                                     Bijzondere Wijnen 
 
 
Een wijnlijst met gerijpte wijnen is een aanvulling op onze bestaande wijnkaart. Wijnen welke flesrijping nodig 
hebben worden schaarser. Tegenwoordig worden er vaker wijnen gemaakt die minder lang in de kelder hoeven te 
liggen om zachter te worden. Klassieke wijngebieden als Bordeaux, Bourgogne en Rhône hebben een geschiedenis 
als het gaat om bewaarwijnen. Maar ook minder bekende wijngebieden als Languedoc, Toscane, Rioja, Bandol, 
Duitsland, Loire hebben wijnen die uitstekend kunnen rijpen. Naast het zachter worden van de wijnen, ontwikkelen 
de aroma’s zich in andere geurimpressies dan hetgeen in jonge wijnen wordt ervaren. Een uitdaging dus! De 
onderstaande wijnen zijn nu op dronk.  
 
   
 
 
1986 Château La Tour de By  €   45,00 
Médoc, Bordeaux  
   
   
1999 Château Batailley  € 65,00 
Pauillac – vijfde grand cru classé     
héritiers castéja 
 
 
1988 Château Haut-Bags Averous  €   47,50 
2de wijn van Château Lynch-Bages  
Pauillac, Bordeaux 
 
 
1988 Château Labegorce Zédé   €   58,00 
Margaux, Bordeaux 
 
 
2000 Château Cordet   €   55,50 
Margaux, Bordeaux 
 
 
1997 Domaine Capmartin  € 49,50 
Madiran 
 
 
1999 L’ Esprit La Bastide  € 54,00 
Cabardès 
 
 
1999 Rustenberg  € 66,00 
Simonsberg-Stellenbosch 
 
 
2001 Morey-Saint-Denis  €   59,00 
Domaine Beaumont, Bourgogne 
 
 
2002 Gevrey Chambertin Premier Cru ‘ Les Cherbaudes’   €   75,00 
Domaine Beaumont, Bourgogne 
 
 
 



 
 
 
 
 
2001 Chianti Classico  €   45,00 
Castello di Rampolla, Toscane 
 
 

2001 Barolo  €  55,00 
Patrizi, Piëmonte 
 
 
2002 Pesquera Ribera Del Duero Reserva  € 65,00 
Bodegas Alejandro Fernandez, Ribera del Duero 
 
 
2003 Tokay Pinot Gris Grand Cru Rangen de Thann  € 77,50 
Intense, zeer rijke smaak, iets vettige structuur, tropisch fruit, Oosters, zwoel, abrikoos met een verkwikkende 
frisheid. 
 
 
 



        
 
 

 
 

 
                                         Dessertwijnen 
 
 
 
 
* 2004 Moscato d’Asti ‘Bricco Riella’ Per glas €    5,00 
Casina Pian d’Or, Piemonte, Italië  
 
 
* 2004 Malvira Birbet Per glas €    5,60 
birbet, piemonte, Italië 
  
 
*** 2000 Banyuls Blanc Rivage Per glas €    5,50 
Domaine Vial Magnères, Roussillon, Frankrijk   
 
 
*** 2004 Don PX sherry  Per glas €    4,95 
Bodegas Toro Albala, Montilla-Morales, Spanje 
 
 
** 2004 Coteaux de Layon Per glas €    4,95 
Domaine de Baumard, Loire, Frankrijk 
 
 
** 2004 Bimbadgen  Per glas €    6,00 
Pokolbin,Hunter Valley, Australië  
 
 
*** 1998 Gewurztraminer Grand Cru Rangen de Thann 50 cl. € 69,00 
Sélection des Grains Nobles 
Domaine Schoffit, Elzas, Frankrijk 
Zeer intens zwoel aroma, waarin kruidnagel. In de mond duidelijke botertonen en uiterst geconcentreerd fruit, een 
perfecte rijpheid met een natuurlijke frisheid. 
 
 
***  1997 Château Raymond-Lafon 37,5 CL. € 55,00 
SAUTERNES, Bordeaux, Frankrijk 
De wijngaarden van deze ongekroonde premier cru  classe liggen naast die van Château d’Yquem. Complexe wijn 
met onnavolgbare diepte en sublieme complexiteit. De wijn is bijna een gerecht op zich. 


