
Wijnarrangementen 
 

Heeft u een verrassingsmenu en wilt u uzelf laten verrassen met verschillende wijnen? Wij 
voorzien u graag van begeleidende wijnen! 
 

4 gangen: €28,50 
5 gangen: €31,00 
6 gangen: €34,50 

 

Huiswijnen 
 

Horgelus Blanc – Colombard & Sauvignon Blanc – Zuidwesten, Frankrijk  Per glas: €4,50 
Domaine de l’Horgelus. Expressief in geur - laag in alcohol – appel,     Per fles: €22,00 
meloen en kruisbes – frisse afdronk. 
 
Lorch Klostergold – Mosel, Duitsland       Per glas: €4,50 
Een blend van Riesling, Müller-thurgau en Sylvaner uit de Mosel in Duitsland.   Per fles: €22,00 
Een delicate licht zoete witte wijn met rijpe fruittonen van abrikoos en perzik.  
 
Miss Anaïs Grenache Syrah – Pays d’Oc, Frankrijk     Per glas: €4,50 
Krachtige aroma’s van zwart fruit, specerijen en houtskool. In de mond biedt het   Per fles: €22,00 
rijpe en zijdezachte tannines met mooie gebalanceerde aroma’s van zoethout 
en viooltjes.  
 

Mousserende wijnen en Champagne 
 
Crémant D’alsace Brut – Elzas, Frankrijk       Per glas: €7,00 
Domaine Bruno Sorg. Knisperende stijl, groene appel – volle geur met veel    Per fles: €34,50 
smaak – droge afdronk.  
 
Moët & Chandon – Champagne, Frankrijk       Per fles: 
Constante kwaliteit, toegankelijk in stijl en verfijnd van smaak.     75 CL: €85,00 
Het ultieme aperitief. Samengesteld uit ruim 150 verschillende wijnen     20 CL: €45,00 
gemaakt van Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier en afkomstig  
uit alle delen van Champagne.  
 
Piollot Champagne Brut Reserve – Champagne, Frankrijk     Per fles: €65,00 
Domaine Piollot. Zeer verfijnde champagne – klassieke stijl, rasse zuren   
en elegantie – lange afdronk.  
 
Piollot Champagne rosé – Cuvée les Protelles – Champagne, Frankrijk   Per fles: €85,00 
Domaine Piollot. 100% pinot noir uit de Aube – geweldige expressie  
van klein rood fruit – strak droge afdronk.  
 
Prosecco Spumante di Treviso Brut – Veneto, Italië     Per glas: € 6,50 
Sorella Bronca. Zachte, rijpe appel en peer – volle geur met veel smaak –    Per fles: €32,00 
droge afdronk.  
 
Prosecco Spumante Rosé Millesimato Brut – Veneto, Italië    Per glas: €6,50 
Sorella Bronca. Opvallende zuivere smaak met fris citrus, peer, perzik en een lichte   Per fles: €32,00 
vleug amandelen. Volfruitige afdronk. 



Witte wijnen 
 

Amayna – Sauvignon Blanc – Leyda Valley, Chili      Per glas: €8,50 
Garces Sliva. Kruisbes, rijpe meloen in de geur – rasse appeltonen,     Per fles: €40,00  
kruidigheid – verkwikkend.   
 
Binz & Bratt Riesling & Gewurtztraminer – Rheinhessen, Duitsland   Per glas: €5,50 
Weingut Dreissigacker. Expressief, floraal – goed geconcentreerde smaak, met   Per fles: €27,00 
mooie kruidigheid – spannende blend.   
 
Chablis – Rive Droite – Bourgogne, Frankrijk      Per fles: €60,00 
Domaine Testut. Top bourgogne, noten, ananas – smaakvolle wijn, brede smaak.     
Op de neus aroma's van peer, citroenschil en krijtachtige hints met hints van vuursteen  
en toast. In de mond droog, medium body met medium zuren en rond mondgevoel.  
Mooie middellange minerale afdronk. 
 
Pinot Grigio – Pfalz, Duitsland       Per glas: €7,00 
Weingut Neiss. Wit fruit, rokerig, abrikoos, peer – zachte zuren, veel smaak –   Per fles: €34,50 
verrassend lang en droge afdronk. 
 
Léon Viognier Côtes de Thongue 2020 – Côtes de Thongue, Frankrijk    Per glas: €7,00 
Condamine l’Eveque. Verrassende wijn met een volle geur van rasse, groene   Per fles: €34,50 
appeltonen. De smaak is opgewekt en mooi geconcentreerd. Dankzij de rijping op 
lie heeft de wijn een volle structuur en complexere aroma’s en pittige kruidigheid. De  
afdronk is mooi vanwege de opvallend fijne zuren die de wijn heeft. 
           
Die wonderdraai – Colombard & Chennin Blanc – Prieska, Zuid-Afrika   Per fles: €43,00 
Lowerland. Zeer verrassend – houtvergist en gerijpt – enorm vol van smaak met   
complexiteit alom.  

 
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.  

 
Domaines Schlumberger Pinot Gris – Elzas, Frankrijk     Per glas: €6,00 
De kleur is lichtgeel met gemiddeld intense groene reflecties. Het kleurverloop   Per fles: €29,50 
is helder, onvertroebeld en transparant. De wijn heeft een jeugdig karakter. 
 
Dreissigacker trocken 2020 – Rheinhessen, Duitsland      Per glas: €6,65 
Weingut Dreissigacker. In de mond is de riesling van Dreissigacker helder en sappig.   Per fles: €32,75 
Deze biologische wijn uit Rheinhessen onthult een puristische mineraliteit en kruidig  
appelfruit, gevolgd door een evenwichtige zuurgraad en een lichte adstringentie. Een  
pittige, pittige witte wijn met frisheid, pit, diepte en lengte. 
 
Lama – Chardonnay di Toscane – Toscane, Italië     Per glas: €7,00 
Fattoria il Muro. Elegante, tropisch fruit – volle smaak, geen hout –     Per fles: €32,50 
lange afdronk. 
         
Meursault – Les Grands Charrons – Bourgogne, Frankrijk    Per fles: €85,00 
Domaine Sébastien Magnien. Houtvergist en houtgerijpt – top wijngaarden –  
geweldige wijnmaker – grote wijn met klasse.  



Rias Baixas – 100% Albarino – Rias Baixas, Spanje     Per glas: €7,50 
Bodegas Eidosela. Kraakfrisse hints van rijp wit fruit – golden deliciousappels, peren,   Per fles: €35,00 
kruidigheid – citrus in de afdronk. 
 
Riesling Grand Cru – Elzas, Frankrijk       Per fles: €55,00 
Domaine Bruno Sorg. Alles wat een loepzuivere Riesling dient te hebben – rijkdom 
in de geur – fijne, rasse zuurgraad.  

 
Sancerre Blanc – Chavignol – Loire, Frankrijk      Per fles: €46,25 
Domaine Martin. Bleekgeel van kleur – wit steen fruit, peer en bloemen – weinig    
zuren – lichte afdronk.  

 
Vouvray Sec – Loire, Frankrijk        Per glas: €7,00 
Domaine Champalou. Excellente Chenin Blanc – perfecte balans tussen volle    Per fles: €34,50 
smaak overgaand in ruggegraad van fijne zuren.   

 
Rosé wijnen 

 
Paparazzi rosé – Ventoux, Frankrijk        Per glas: €7,50 
Domaines des Peyres. Deze rosé heeft een lichtroze kleur met een zoete geur            Per fles: €35,00 
van wit fruit. Het geeft tonen van perzik, nectarine en delicate, witte bloemen 
 
Castello di Radda Granbruno 2021 – Toscane, Italië     Per glas: €8,50 
De delicaatheid spat van deze rosé wijn af, en dan met name de fijne zuren en    Per fles: €40,00 
verkwikkende afdronk. De wijn is ook licht in zijn smaak met fruittonen van framboos, 
cerise en lichte kruidigheid. Een verrukkelijke wijn met klasse. 
 
Parel van Ameland Irpinia – Hollum-Ameland, Nederland    Per fles: €49,50 
Gemaakt voor 100% Aglianico, van oude stokken, met 12 uur schilweking onder 
een lage temperatuur. Een ‘echte’ rosekleur met een fruitig boeket. In de neus hints  
van rood fruit en een lichte kruidigheid. Frisse en fruitige wijn met een goede  
zuurgraad, medium structuur en een mooie aromatische afdronk. 

 
Rode wijnen 

 
Amarone della Valpolicella Classico 2017 – Valpolicella, Italië    Per fles €75,00 
De Villa Girardi Valpolicella Amarone is een klassieke wijn uit Noord-Italië. Rijk boeket  
van warme en rijpe tonen van rood fruit, pruimen en tabak. In de mond vol, rijk, complex  
en rijpe tonen van kersen en pruimen. Ideaal in combinatie met rood vlees en oude kazen. 
 
Augostino Pieri Brunello di Montalcino 2017 – Brunello di Montalcino, Italië  Per fles: €80,00 
Verleidelijke rode wijn van topklasse. Opvallend toegangelijk en complex in smaak.  
Gerijpt op Sloveens en Frans eikenhout, heerlijk bij wild of fijne oude kaas.  
 

Barolo – Piëmonte, Italië                    Per fles: €75,00 
Carlo Revelo. Gemaakt van 100% Nebbiolo, op een klassieke manier gemaakt waarbij de  
druiven 20-30 dagen op hun schil liggen te vergisten. Daarna een rijping van  
2/ 2,5 jr op Frans eiken van 2600 ltr. 

 



Boer & Brit the general 2014 – Western cape, Zuid-afrika     Per glas: €7,50 
De kleur is donderrood, vrij dik en aan de rand een verkleuring naar bruin. In de geur   Per fles: €35,00 
herken je tabak, wat rode bessen en pruimen en op de achtergrond wat eiken. De smaak is  
vol en verfijnd tegelijk. Smaken die je niet overdonderen, weer wat bessen, ceder zoete  
specerijen en een uitstekende lange afdronk.     

 
Chateau les Eyquems 2012 – Bordeaux, Frankrijk     Per fles: €30,00 
Côtes de Bourg. Aroma’s van rood fruit, hazelnoten en specerijen. De smaak is  
kruidig en zacht met tonen van donker fruit. Fijne tannines, harmonieus en een  
mooie balans. Combineert goed met wild en rundvlees. 

 
Clarendelle Bordeaux Rouge 2015 – Bordeaux, Frankrijk    Per fles: €60,00 
Deze blend heeft een mooie, heldere robijnrode kleur en zeer frisse, fruitige     
aroma’s in de neus. Goed gestructureerd en levendig met fijne, zijdeachtige tannines  
en uitgesproken mineraliteit. De afdronk is lang, rijk en geconcentreerd. 
 
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.  

 
El ternero Rioja Crianza – Rioja, Spanje       Per glas: €8,25 
Puur en krachtig. Donkerpaars van kleur met tonen van vanille,     Per fles: €40,00 
viooltjes en rijpe kersen. Zacht en karamelachtig van smaak.  

 
Les Vignes Rousses Ventoux 2016 – Rhone, Frankrijk     Per fles: €70,00 
Domaine du Bon Remède. Medaille Lyon, OR gold. Zeer full-bodied ventoux met een  
hoge zuurgraad. Geproduceerd van de syrah, grenache en mourvedre druiven.  
 
Mara Valpolicella Superiore Ripasso – Valpolicella Ripasso, Italië    Per glas: €9,50 
Deze wijn wordt gemaakt met de druivensoorten: corvina, rondinella en   Per fles: €45,00  
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.  

 
Monte da Raposinha Tinto – Alentejano, Portugal     Per glas: €7,00 
Monte de Raposhina. Diep kersenrode kleur - zeer zachte geur met fluwelig    Per fles: €34,50 
rood fruit - krachtige, zachte smaak.        
  
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.  

 
Pommard Les Perièrres – Bourgogne, Frankrijk      Per fles: €70,00 
Domaine Sèbastien Magnien In de neus heeft de wijn een intens fruitig  
bouquet met rode vruchten zoals aardbei en kersen, mooie mineraliteit  
en in de mond getoaste en gerookte tonen. Prachtige concentratie en goede  
tanninestructuur zorgen voor een lange en aanhoudende afdronk. 
 
 



Vielles Vignes Côtes du Rhône 2020 – Côtes du Rhône, Frankrijk    Per fles: €65,00 
Domaine Olivier Hillaire. Robijnrode wijn met paarse tinten. In de geur veel van rode  
bessen. Ook in de zachte smaak komt vooral het aroma van rode bessen terug, maar  
ook frambozen en subtiele kruidigheid. Elegante, soepele wijn. Betrouwbare Rhone  
met klasse! 
 
Le Blog Merlot – Tempranillo – Méditerranée, Frankrijk     Per glas: €7,00 
Deze wijn uit het Rhônedal heeft een heldere robijnrode kleur. In de neus wordt u   Per fles: €34,50 
gecharmeerd door zijn aroma's van rood fruit. Tonen van kruiden die zich vermengen  
met soepele tannines om je een mooie frisheid te geven aan het einde van de mond.   
        
 

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 wilt 
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 uw gastvrouw.   
 


