
Witte wijnen

Nore Grenache- Grenache Blanc
fris - fruitig - rond - vol - Carcassonne - Frankrijk          glas 4/ fles 24
 
Finca Los Trenzones
Sauvignon - geurig - fruitig - La Mancha - Spanje          glas 4/ fles 24
 
Chardonnay d’Ardèche
Chardonnay - vol en soepel - Bourgogne - Frankrijk      glas 5/ fles 25
 
Monte Palma Verdejo
Verdejo - tropisch fruit - volle smaak -
Rueda (bij Madrid) - Spanje                                         glas 5/ fles 25
 
Grand Ardèche 
Chardonnay - Louis Latour - op hout gelagerd - 
exotische aroma’s - nootachtig - Bourgogne - Frankrijk          fles 35
 
Sancerre ‘Chavignol’
Domaine Delaporte - fruitig - geurig -
passievrucht - citrus- kruisbes - Frankrijk                               fles 39
 
 
Rode wijnen 
 
Nore Merlot/Syrah - Merlot/Syrah -  zacht - vol - rood - 
Carcassonne - Frankrijk                                         glas 4/ fles 24
 
Finca Los Trenzones Tempranillo
Tempranillo - vol rood fruit - krachtig
- La Mancha - Spanje                                                   glas 4/ fles 24
 
Le Merlot de la Chapelle
Vin de pays de l’Herault - zwarte kersen
- volle kruidige afdronk                                         glas 5/ fles 25
 
Pinot Noir 
Simonet Fèbvre - geurt naar aardbeien en kersen
- zacht en soepel - Bourgogne - Frankrijk                    glas 7/ fles 35
 
Bourgogne Gamay 
Louis Latour - Gamay druif met een kleine hoeveelheid
Pinot Noir - fruitige afdronk - Frankrijk                               fles 39
 
Château Marsauda Bellevue
Puisseguin - Saint Emilion -romig - vol
- 90% Merlot en 10% Cabernet - Frankrijk                               fles 45
 
 
Rosé   
 
Domaine Pujol-Izard - Pays d’Oc - licht gekleurd 
- fijne geur - fruitig - Frankrijk                              glas 5/ fles 25
 
 
Mousserende wijnen 
 
Boizel Brut Reserve ‘Cuvée Centenaire  
Champagne Boizel - ‘La vie est belle avec Boizel!’                      fles 69
 
Prosecco Frizzante - 100 % Gleradruif (Prosecco)
‘In het bouquet ruik je de lente, vrolijkheid
en vriendelijkheid’                                              piccolo 13/ fles 35
 
 
Dessert wijn 
 
Viña Rubican Moscatel
Heldere, goudgele, zachte zoete witte wijn uit Navarra, met een
intens aroma van rijp fruit met de fijne, delicate geur van
de Moscatel-druif                                                                glas 6

                                                           
                                                                                                                                 
We selecteren elk seizoen een aantal wijnen die we ook per glas 
schenken, zie hiervoor de kaartjes op tafel of vraag het onze gast-
vrouwen. We helpen en adviseren graag!

Heeft een voorkeur voor een speciale wijn die niet op de kaart staat? 
Laat het ons weten!

Wijnkaart


