
Huiswijnen 
 

Miss Anaïs Chardonnay Viognier – Pays d’Oc, Frankrijk              Per glas €4,50 
Moderne stijl witte wijn met een bloemige geur vol citrus romige              Per fles €22,00 
smaak en frisse afdronk. Heerlijk als aperitief, maar ook perfect bij  
oesters, mosselen, witvis en verse geitenkaas.  
 
Miss Anaïs Grenache Gris rosé – Pays d’Oc, Frankrijk    Per glas €4,50 
Delicate fruitige en bloemige aroma’s. Elegant en mooi rond met   Per fles €22,00 
frisse tonen van bloemen, grapefruit, bessen en kersen. Een mooi  
glas rosé om zo te drinken en perfect in combinatie met gegrilde vis! 
 
Miss Anaïs Grenache Syrah – Pays d’Oc, Frankrijk    Per glas €4,50 
Krachtige aroma’s van zwart fruit, specerijen en houtskool. In de    Per fles €22,00 
mond biedt het rijpe en zijdezachte tannines met mooie gebalanceerde 
aroma’s van zoethout en viooltjes. Perfect bij een breed scala aan vlees,  
Mediterrane gerechten, Aziatische gerechten en zachte geitenkaas.  
 
Santa Ema Reserva Sauvignon Blanc – Maipo Valley, Chili   Per glas €4,75 
In de neus complexe aroma’s van citrus, grapefruit en minerale tonen.    Per fles €23,50 
De smaak is jong en mooi uitgebalanceerd met een lange verfrissende  
afdronk. Heerlijk met ceviche, schelp- en schaaldieren en gebakken of  
gegrilde witte vis.  
 
Santa Ema Reserva Merlot – Maipo Valley, Chili    Per glas €4,75 
Heerlijke aroma’s van rood fruit zoals pruimen en kruiden met lichte   Per fles €23,50 
tonen van toast. De smaak is rijp, soepel en goed uitgebalanceerd.  
Perfect in combinatie met wit vlees, pasta’s en gestoomde groenten en kazen.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Witte wijnen 
 

Delas Viognier Vin de Pays d'Oc – Rhône, Frankrijk    Per glas: €7,00  
Intens helder bleekgeel met een gouden glans. In de neus een specifieke   Per fles: €34,50 
geur van abrikoos, perzik, exotisch fruit en citrus. De smaak is zacht en  
fris met in de afdronk nuances van gedroogd fruit. Een goede combinatie  
bij koud vlees, visgerechten, asperges en artisjokken. 
 
Domaines Schlumberger Pinot Blanc – Elzas, Frankrijk   Per glas €6,00 
Bloemige geur met citrusfruit en witte peper. Frisse smaak met appel,   Per fles €29,50 
rokerigheid en een licht bittertje. De wijn is een uitstekende begeleider  
van blauwe leng met groente en cider, een groene salade, een gebakken  
ei in brioche met erwtjes of een vers geitenkaasje, zoals Broccui.  

 
Domaines Schlumberger Pinot Gris – Elzas, Frankrijk   Per glas €6,00 
De kleur is lichtgeel met gemiddeld intense groene reflecties.     Per fles €29,50 
Het kleurverloop is helder, onvertroebeld en transparant.  
De wijn heeft een jeugdig karakter. De neus is opvallend, plezierig en een  
beetje kort. Deze wijn is een uitstekende begeleider van een omelet, getrancheerde  
kalkoen met roomsaus of een zachte gewassen korstkaas, zoals de Pied-de-Vent.  
 
Château Saint Roch Chardonnay – Limoux, Frankrijk    Per glas €7,00 
Geuren van ananas, perzik en getoast brood. Deze wijn heeft een    Per fles €34,50 
rijping gehad op Frans eikenhout van acht maanden, dit geeft de wijn  
een intense en krachtige smaak. Rijke en mineralige afdronk. Heerlijk in  
combinatie met vis, gegrild lamsvlees, varkenshaas en zachte kazen 
 
Château Saint Roch le Rosé – Limoux, Frankrijk    Per glas €7,00 
Deze rosé is mooi licht van kleur is en vol van smaak uit de Côtes    Per fles €34,50 
de Roussillon. Een goed alternatief voor de goede en bekende rosé’s  
uit de Provence en zeker betaalbaarder. De rosé wordt gemaakt van 
de Mourvedre en Grenache-gris druiven. In de geur veel rood  
fruit en ook in de smaak veel aroma’s van aardbei en framboos. 
 
Castello di Gabbiano Cavaliere D`Oro Pinot Grigio – Veneto, Italië Per glas: €7,00 
De kleur van de schil is grijs waardoor de druif meer kleur afgeeft    Per fles: €34,50 
in vergelijking met andere witte druivensoorten. Naast de kleur geeft de  
schil bijzondere aroma’s af. Heerlijk bij schaal en schelpdieren als  
langoustine en kreeft. Kan heel goed als aperitief gedronken worden,  
maar combineert ook goed bij verschillende menu’s, zoals visgerechten,  
wit vlees, olijven en jonge kazen. 



 
Remy Vincent Sancerre – Sancerre, Frankrijk     Per glas €7,00 
Intense en complexe aroma`s met tonen van citrusvrucht, acacia,    Per fles €34,50 
rabarber en goudsbloem. In de smaak een aromatische wijn met tonen  
van citrus, acacia en een hint van kruiden en specerijen. Mooi in balans  
met een frisse afdronk. Heerlijk in combinatie met geitenkaas, schaal- en 
schelpdieren en wit vlees.  
 
Chateau de chemilly Chablis 2019 – Bourgogne, Frankrijk   Per fles €75,00 
Tijdens het drinken van deze wijn proeft u aroma’s van citrusfruit,     
citroenschil, appel en peer. Perfect in combinatie met visgerechten, schaal-  
en schelpdieren. 
 
Pierre brevin pouilly fume – Loire, Frankrijk     Per fles €50,00 
Klassieke witte wijn uit de Loire. De wijn bevat minerale en frisse tonen. 
Door de vuurstenen bodem heeft de wijn ook iets rokerigs. 
 
Moët & Chandon – Champagne, Frankrijk     Fles 75 CL €85,00 
Constante kwaliteit, toegankelijk in stijl en verfijnd van smaak.    Fles 20 CL €45,00 
Het ultieme aperitief. Samengesteld uit ruim 150 verschillende wijnen  
gemaakt van Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier en afkomstig  
uit alle delen van Champagne. Expressieve neus met aroma’s van  
lindebloesem, brooddeeg en toast. Fijne, sprankelende, droge smaak.  
Harmonisch, romig, zacht en rond. 
 
Lorch Klostergold – Mosel, Duitsland      Per glas €4,50 
Een blend van Riesling, Müller-thurgau en Sylvaner uit de Mosel in   Per fles €22,00 
Duitsland. Een delicatie licht zoete witte wijn met rijpe fruittonen van  
abrikoos en perzik.  
 
Prosecco          Per glas €7,00  
Om te blijven variëren hebben wij momenteel geen vaste prosecco.    Per fles €34,50 
Bent u benieuwd naar de prosecco die op dit moment wordt geschonken? 
Vraag ernaar bij uw gastvrouw.  

 
 
 

 



Rode wijnen 
 

Degras Carmenère Reserva – Colchagua Valley, Chili    Per glas €6,00 
De wijn heeft aroma’s van rijp zwart fruit, ceder, toast, vanille en    Per fles €29,50 
een ronde, romige textuur met zachte en rijpe tannines. Een charmante  
en lange afdronk. De wijn is een goede combinatie met zoetzure gerechten, 
stoofschotels, paté en zelfs vette visgerechten. 
 

El ternero Rioja Crianza – Rioja, Spanje     Per glas €6,50 
Puur en krachtig. Donkerpaars van kleur met tonen van vanille,    Per fles €29,50 
viooltjes en rijpe kersen. Zacht en karamelachtig van smaak.  
Uitstekend bij; intense stoofgerechten en rood vlees.  
 

L’Écuyer de Coronneau Bordeaux Superieur – Bordeaux, Frankrijk  Per glas €7,00 
Robijnrode kleur met in de neus frisse aroma’s van rood fruit.    Per fles €34,50 
De smaak is evenwichtig en rond. Lekker bij: Rood vlees, barbecue en 
stoofschotels. Door het ronde karakter past deze wijn past ook prima op een feestje. 
 

Mara Valpolicella Superiore Ripasso – Valpolicella Ripasso, Italië   Per glas: €7,50 
Deze wijn wordt gemaakt met de druivensoorten: corvina, rondinella en  Per fles: €37,00  
negrara/rossignola. Na de tweede fermentatie wordt de wijn opgevoed  
in houten vaten. In het aroma geuren van zwart fruit, specerijen en vanille.  
In de mond stevige tannines en een lange afdronk.  
 
Château Laubes Bordeaux AC 2016 – Bordeaux, Frankrijk    Per glas: €6,50 
Mooie heldere granaatkleur met paarse tinten. Een klassieke neus met aroma’s  Per fles: €32,00 
van cassis, aardbeienlikeur, leer, ceder en sigarenrook. Deze wijn zit boordevol fruit:  
aroma’s van bramen die door de zuurgraad een enorme lift krijgen. De smaak is  
fris, maar toch gestructureerd met fijne tannines, licht pittig en in de afdronk  
mooie aardtonen. 
 

Casisano Brunello – Toscane, Italië      Per fles €80,00 
Mooi geconcentreerd op het gehemelte met aroma’s van rode bessen,  
frisheid en complexiteit perfect in balans. Een aanhoudende afdronk met  
en ronde body en interessante, zijdeachtige tannines. Perfect in combinatie  
met geroosterde lamsbout met rozemarijn, stoofvlees van fazant of rood  
vlees met truffels 
 

Rémi Niero Côte-Rôtie Eminence 2016 – Côte-Rôtie, Italië   Per fles €80,00 
Jeugdige, volrode tint en een fraai aroma met rijpe fruittonen van bramen,  
milde kruiden en wat peper. De smaak is vol, elegant en soepel met rijpe,  
zachte tannine in de afdronk. Fraaie, complexe rode wijn, fraai te combineren  
met verfijnd gevogelte, maar ook lamsvlees. 



Domaine du Bon Remède Ventoux Vignes Rousses – Rhône, Frankrijk  Per fles €60,00 
Volrood van kleur met licht paarse nuances; verfijnd van geur met bramen,  
donker fruit, kruiden en wat vanille in het aroma. De volle, ronde smaak  
blijft lang en evenwichtig aanhouden met een rijpe, milde tannine in de afdronk. 
Goed te combineren met wildschotels, rundvlees of stoofschotels.   
  

Dessertwijnen 
 

Om te blijven variëren hebben wij momenteel geen vaste dessertwijnen. Bent u   Per glas €7,00 
benieuwd naar de dessertwijnen die op dit moment wordt geschonken?  
Vraag ernaar bij uw gastvrouw.  
 
 

Alcoholvrije wijnen 
 

Alcoholvrije wijnen zijn een goed alternatief als u graag een lekker glas wijn drinkt, maar liever geen alcohol 
wil of mag drinken. Alcoholvrije wijnen worden op dezelfde werkwijze gemaakt als gewone wijnen, maar de wijn 
wordt aan het einde van het proces gedealcoholiseerd. Het is dus echte wijn waar de alcohol uit wordt gefilterd.  
 
Bent u benieuwd? Vraag ernaar bij de gastvrouw.   


