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MOUSSERENDE WIJNEN & CHAMPAGNES 
 
Dom Potier Cava Brut, Vilarnau, Penedès, Spanje    € 6,50  € 35,00 
Druiven: Macabeo, Parellada, Xarel.Lo 
Heerlijke mousserende wijn met kleine bubbels. Toegankelijke en intense neus met aroma’s van divers fruit zoals 
groene appels. Heerlijk als aperitief en mooie bij wit vis, schelp en schaardieren, salades en zachte kazen. 

 
Prosecco Spumante, ‘La Delizia’, Friuli, Italië       € 33,00 
Druif: Glera (prosecco)  
Deze Prosecco heeft de klasse van een mooie mousserende wijn. Een open geur van bloemen, peer, appel een hint 
van mango. Een levendige en frisse smaak met een mooie zachte afdronk. Een feest in een glas. Ideaal als aperitief 
en lekker bij oesters of een salade met zeevruchten. 
 

Boschendal, Grande Cuvee Brut, Stellenbosch, Zuid-Afrika     € 45,00 
Druiven: Pinot Noir, Chardonnay 
Verkozen tot beste ‘vonkelwijn’ van Zuid-Afrika. Heerlijk mousserende wijn met delicate bubbels en een 
verleidelijke geur met tonen van citroencreme, amandelen en sinaasappelschil. Ronde en romige smaak die een 
mooie balans kent tussen het fruit en de mineralen. Heerlijk als aperitief en bij schelp- en schaaldieren. 
 

Nicolas Feuillatte Réserve Exclusive Brut, Champagne, Frankrijk    € 70,00 
Druiven: Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay 
De Nicolas Feuillatte Brut Réserve staat ook wel bekend als Brut Blue Label en als champagne de meest verkochte 
champagne in Frankrijk. Aroma's van appel, peer en perzik met pittige en bloemachtige vleugjes. 
 

Pol Roger Brut Rose 2006, Champagne, Frankrijk      € 125,00 
Druiven: Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay 
Rosé Champagne met een lichte en crèmige mousse. Fraaie dieproze kleur. In de neus hints van rijp rood fruit als 
aardbeien en frambozen. Maar ook gedroogd fruit en abrikoos. Elegant en verkwikkend met een eindeloze 
afdronk. Mooie combinatie met onze sashimi, fruits de mer of zelfs sabayon.  
 

"Abyss" Champagne Grand Cru Blanc de Blancs Extra Brut, Champagne, Frankrijk  € 250,00 
Druif: Chardonnay 
Het bijzondere zit hem in de rijping, na 48 maanden in de kelder van ‘M. Hostomme’ gaat deze Champagne reeds 
in de fles de Atlantische Oceaan in op 60 meter diepte voor de kust van Bretagne, bij het eiland “Ousseant.” Tonen 
als gekarameliseerde perzik, geroosterde amandelen en een zeer verfrissende mineraliteit. Wereldwijd 500 flessen 
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WITTE WIJNEN 
 
ZOET 
 
Mainzer Domherr, Rheinhessen, Duitsland     € 4,20  € 22,00 
Druif: Müller thurgau 
Aangename, zoete Duitse wijn. Lekker als aperitief of bij salades, vis en kaas. 

 
 
LICHT & FRIS 
 

Verdejo 'Pecatis Tuis', Castilla ,Spanje      € 4,20  € 22,00 
Druif: Verdejo  
Deze Verdejo Pecatis Tuis is gemaakt van een zorgvuldige selectie van de inheemse druif variëteit Verdejo, geoogst 
op het moment dat de druif perfect rijp is. Een fijne smaak met hints van groene appel en venkel. Een zacht 
smaakpalet, fris en droog met een lange afdronk. 

 
Sauvignon Blanc 'Clos de Corten', Cahul, Moldavië    € 4,80  € 25,00 
Druif: Sauvignon Blanc  
Een moderne Sauvignon Blanc met een licht grassige ondertoon, zoals we die ook kennen van de bekende Nieuw-
Zeelandse Sauvignon Blanc. Tonen als grapefruit, passievrucht en vlierbloemen. Opwekkende wijn met veel sap en 
mooie afgeronde frisheid. Aangenaam aperitief of heerlijk bij sardines, salades en of onze vitello tonato. 
 

Pinot Grigio delle Venezie 'Ponte', Veneto, Italië    € 5,60  € 29,00 
Druif: Pinot Grigio  
De Pinot Grigio, in het Frans Pinot Gris, heeft zich naadloos aangepast aan de omstandigheden in dit deel van 
Veneto. Het levert een wijn op die de typische kracht en volheid heeft van een Pinot gris, maar ook een zekere 
mineraligheid en frisheid. Heerlijk peer en perzik, bloemen en een vleugje honing, fris en opwekkend. Lekker bij 
vissalades, krab en kreeft. 
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WITTE WIJNEN 
 
 
Albariño 'Martín Códax', Rías Baixas, Spanje         € 31,00 
Druif: Albariño 
Wijnproducent ‘Martin Códax’ werd genoemd naar de mythische dichter ‘Martín Códax’, een middeleeuwse 
Galicische troubadour die leefde in het laatste deel van de 13e eeuw en bewandelde de pelgrimsroute naar 
Santiago de Compostela. Eeuwenlang trokken pelgrims langs deze route naar het graf van de apostel Jacobus in 
Santiago. Vele prijzen heeft deze Albariño gewonnen. Geurig en bloemig, sappig en pure elegantie en mineraliteit. 
Een feest bij frisse gerechten en met name zeevruchten. 
 

Riesling Réserve. E. Boeckel, A.C. Alsace, Alsace, Frankrijk,     € 31,00 
Druif: Riesling  
Delicate, aangename Riesling waarin frisheid overheerst. Vriendelijk, licht en adembenemend. In de geur typische 
herkenning van wit fruit en lichte tinten van petrol. Niet te droog, met in de afdronk verfijnde zuren. Een ideale 
partner voor oesters en diverse varianten van sashimi. 
 

Grüner Veltliner Spiegel Reserve, Weingut Karl Steininger, Kamptal, Oostenrijk  € 38,00 
Druif: Grüner Veltliner  
Een zeer fruitige, klassieke witte wijn met een intrigerend pepertje in de smaak. Zachte zuurstructuur en een 
opmerkelijke vruchtengeur. Levendig, elegant met mineralen in de afdronk. Deze wijn is een finale wijn geweest bij 
oesterwedstijd in Breskens! 
 

Château de Sancerre, A.C. Sancerre, Loire, Frankrijk      € 49,00 
Druif: Sauvignon Blanc  
In de typische Sauvignon Blanc geur domineren de florale tonen die finesse en elegantie geven, gevolgd door frisse 
fruitaroma’s van citrusvruchten. In de zuivere en frisse smaak hoofdzakelijk tonen van abrikozen en perziken, 
welke de mond heerlijk vult. Goede lengte en een aromatische afdronk. Fantastische combinatie met fruit de mer, 
oesters, sashimi, kabeljauw of dorade.  
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WITTE WIJNEN 
 
FRUITIG & AROMATISCH 
 

Rachel’s Chenin Blanc, Boschendal, Stellenbosch, Zuid Afrika     € 29,00 
Druif: Chenin Blanc   
In de geur van deze fruitige, goed gebalanceerde wijn zijn de aroma’s van de mango, ananas, en abrikoos duidelijk 
te herkennen. In de fruitige smaak tonen van noten en honing. Een fijne partner voor diverse salades, coquilles, 
fruit de mer, kreeft en octopus. 
 

Monte Blanco Verdejo, Ramon Bilbao, Spanje       € 31,00 
Druif: Verdejo   
De wijn heeft een gouden kleur met een glinstering die aan citroenschil doet denken. Prachtige geuren met 
authentieke aroma’s van de verdejo druif. Samen met passievrucht, anijs en venkel. Tropische aroma’s en een 
aangenaam bittertje op de achtergrond. Heerlijk om ze van te genieten. Voor de ideale wijn-spijs combinatie moet 
u denken aan onze vitello tonato of sardines. 
 

Nord Sud Viognier, Laurent Miquel, Lanquedoc, Frankrijk     € 31,00 
Druif: Viognier   
Goud-geel van kleur met een groene schittering. In de neus herkent men florale tonen en subtiel fruit. Prachtige 
structuur en rijk van smaak met fris exotisch fruit, perzik en een hint van noten. Te drinken bij onze carpaccio en 
gerechten met kreeft. 
 

Parallèle 45, Paul Jaboulet, Côtes du Rhône, Frankrijk      € 31,00 
Druif: Bourboulenc, Grenache Blanc, Marsanne, Viognier 
Een frisse, geurige wijn met hinten van rijpe peer en verfrissend citrusfruit. De zuurgraad is zacht en verfrissend en 
de afdronk lang en elegant. Heerlijk als aperitief, maar ook erg lekker met gegrilde riviervis of tong. 
 

Albariño 'Lías' ‘Martin Codax’, Rías Baixas, Spanje        € 45,00 
Druif: Albariño 
Wijnproducent ‘Martin Códax’, eerder genoemd in onze wijnselectie ‘Licht en Fris’. Alleen deze Albariño  is 
gemaakt met meer kracht en diepgang. De druiven worden na de gisting gerijpt op de fijne lie voor 10 maanden, 
welke regelmatig door de wijn worden geroerd, voor extra smaak en diepgang. Hierdoor meer kracht maar toch 
fris blijft en zijn fruit optimaal behoud. Een hint van perzik, peer en honing. De smaak is fris en levendig met goede 
mineralen. Een feest bij frisse gerechten en met name zeevruchten. 
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WITTE WIJNEN 
 

INTENS & RIJK 
 
Abbotts & Delaunay Chardonnay, Languedoc, Frankrijk   € 6,50  € 33,50 
Druif: Chardonnay   
Levendige goudgele kleur. Complex, elegant en fruitig met delicate houtaroma’s. In de geur fruitaroma’s van 
abrikoos, appel en peer naast tonen van witte bloemen, hazelnoten en een klein botertje. Lange rijke harmonieuze 
afdronk met subtiele tonen van vanille, hout en citroen.  
 
Salentein Barrel Selection Chardonnay, Mendoza, Argentinië     € 37,00 
Druif: Chardonnay   
Door het minerale karakter en de natuurlijke zuren ontstaat er een unieke wijn. Met intense en complexe aroma’s 
kunt u heerlijk genieten van deze wijn. Zwoele aroma’s van honing-karamel en een elegante volle smaak. 

 
Vintner’s Reserve Chardonnay, Kendall Jackson, Californië, VS     € 45,00 
Druif: Chardonnay   
Knapperige, frisse elegante wijn. Aroma’s van tropisch fruit als mango en ananas gecombineerd met aroma’s van 
perzik, appel en peer. Mooi in balans. Licht geroosterde kenmerken in de afdronk. Aanbevolen bij zeetong of 
dorade. 
 

Jean-Marc Brocard Chablis, Chablis, Frankrijk       € 49,00 
Druif: Chardonnay  
Force, fraicheur, précision; dat zijn de kernwaarden van Jean-Marc Brocard en dat vinden wij terug in al zijn 
wijnen. Kracht, frisheid en finesse. Heerlijk vol van smaak maar met de kenmerkende Chablis frisheid en de lange 
elegante afdronk. In de neus elegante, frisse citrus tonen. Elegante frisse smaak met tonen van limoen en perzik. 
Smakelijk en verfrissend met een mineralige toets.  
 

Meursault Olivier 2015 Leflaive, Bourgogne, Frankrijk      €108,00 
Druif: Chardonnay   
Een rijke en elegante geur aroma’s van appel, amandel en hazelnoot. Daarnaast een rijke en romige structuur 
gecombineerd met florale tonen en wat perzik en honing. De afdronk is zeer lang en complex. Pastpast uitstekend 
bij schaal en schelpdieren, romige kazen en bijvoorbeeld gevogelte.  
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ROSE WIJNEN 
 
FRUITIG & RIJK 
 

Cazal Viel, Laurent Miquel,Saint-Chinian, Frankrijk    € 4,20  € 22,00 
Druiven: Merlot, Grenache, Syrah, Cinsault   
Een levendig boeket, fris met de aroma’s van kleine rode vruchten en wilde bloemen. Droog maar met een zekere 
vettigheid en rondeur. Een perfecte rosé wijn. Lekker bij zomerse gerechten, wit vlees of om zo op het terras te 
genieten. 
 

Coteaux d'Aix-en-Provence Rosé aoc 'Avec No.3', Provence, Frankrijk    € 30,00 
Druiven: Cabernet Sauvignon, Syrah, Grenache Noir, Cinsault, Rolle, Sauvignon Blanc   
Voor de Provence is rosé de belangrijkste wijn. Niet zo gek, want hier wordt rosé gemaakt die tegelijk krachtig en 
subtiel is. De Avec is zo’n heerlijke rosé uit de Provence. Gemaakt op basis van de lokale druiven Cinsault, 
Grenache en Syrah. Cinsault levert rondeur en sa p, Grenache zorgt voor zacht fruit en room, Syrah geeft de wijn 
een pepertje en goede zuren. In de geur bloemen, aardbeien, frambozen, peer en perzik, roze grapefruit, mooi 
zacht van smaak, mild en sappig, fijne zuren, droog maar niet te zuur of te streng. Krachtige, droge rosé. Lekker op 
een terras, bij tapas, olijven, gegrilde kalkoen of dorade. ‘AVEC’ (betekenis ‘ MET’), met wie drink jij deze mooie 
rose? 
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RODE WIJNEN 
 
LICHT GEKOELD 
 
Pinot Noir 'Deakin', Deakin Estate, Red Cliffs-Victoria,  Australië   € 5,60  € 29,00 
Druif: Pinot Noir   
Het estate is vernoemd naar Alfred Deakin, eerste minister van Australië aan het einde van de 19e eeuw. Gelegen 
in de regio Murray Darling in het noordwesten van Victoria. Hier weeft de machtige Murray River over het land en 
brengt het leven naar de regio en naar de wijnstokken. Vruchtbare bodems en een warm, zonnig klimaat creëren 
een perfecte omgeving om heerlijke wijnen te maken. Elegant zoals de Pinot Noir is, maar met een krachtige geur 
en smaak van aardbeien, zwarte kersen, gerookte thee en een vleugje kruiden en vanille. Heerlijk soepel. 

 
Les Jamelles Pinot Noir, Les Jamelles, Lanquedoc, Frankrijk     € 31,00 
Druif: Pinot Noir   
Les Jamelles wijnen zijn kenmerkend in de rijke verscheidenheid van terroirs; sommige wijnen zorgen voor fruit, 
andere wijnen voor structuur en rondheid en weer andere voor de frisheid. Voor deze pinot geld in de geur 
aroma’s van rode en zwarte bessen gemixt met wat florale tonen, delicaat hout en vanille.  Een complexe rijke 
smaak met aroma’s van zwarte bessen, bramen en kersen. Heerlijk bij lichte kazen, gerookte kalkoensalade en 
wagyu carpaccio.  
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RODE WIJNEN 
 
LICHT & SOEPEL 
 

Sangiovese Merlot 'Nespolino', Nespoli, Emilia Romagna, Italië  € 4,20  € 22,00 
Druiven: Sangiovese, Merlot 
Deze wijn heeft al meerdere prijzen gewonnen en is zelfs te vinden bij de allerbeste restaurants in Italië. Dankzij 
het verouderingsproces van de Merlot in barriques geeft het een zacht gevoel aan het gehemelte. De belangrijkste 
fruitaroma's zijn kersen en violet, typisch voor de Sangiovese, samen met kruiden en chocoladearoma's van de 
Merlot. In de mond zacht, sappig, fruitig en opwekkend. Heerlijk te combineren rood vlees, lamskotelet of medium 
gerijpte kaas. 
 

Chianti Classico docg 'Brolio', Barone Ricasoli, Toscane, Italië     € 39,00 
Druif: Sangiovese 
Het twee na oudste wijnhuis van de wereld! Sinds 1141 heeft familie Ricasoli al bezit van het kasteel van Brolio en 
gelinkt aan de wijnen. De eerste export van 14 vaten Brolio-wijn vond plaats in 1690 en was bestemd voor 
Nederland. In 1841 formuleerde Baron Bettino Ricasoli, ook wel de IJzeren Baron genoemd, de ideale 
druivensamenstelling voor de Chianti wijnen. Zijn recept werd in 1963 door het Chianti consortium overgenomen 
en de Chianti DOCG werd geboren. Voor de Chianti Classico is gekozen voor een mengsel met voornamelijk 
klassieke Sangiovese, aangevuld met een kleine hoeveelheid Canaiolo, dit resulteert in een heerlijke geur, met het 
accent op het fruit, kersen, frambozen, rozen, met een lichte vanilletoon op de achtergrond, de smaak is elegant,  
gekenmerkt door de nodige levendigheid en frisheid, met kersen en aangename zuren.  
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RODE WIJNEN 
 
STEVIG & ROMIG 

 

Tormaresca Neprica, Tormaresca, Puglia, Italië       € 31,00 
Druiven: Negroamaro, Primitivo, Cabernet Sauvignon 
Het gebied Puglia is inmiddels één van de beroemdste D.O.C. gebieden van Italië. De naam Tormaresca heeft een 
directe link met de rijke historie van het gebied. Tormaresca, oftewel toren aan zee, verwijst naar de vele 
wachttorens die nog steeds de kustlijn van Puglia sieren. De overheid speelt een stimulerende rol om in het zuiden 
van Italië wijnen te ontwikkelen en vroeg jaren geleden oa de beroemde familie Antinori hun expertise hier op los 
te laten. Aroma's van rood fruit, kruiden en viooltjes. Zachte aanzet met smaken van kersen. Goed evenwicht 
tussen rijpe tannines, zuren en structuur.  
 

Crianza Tempranillo, Ramon Bilboa, Rioja, Spanje      € 33,00 
Druif: Tempranillo 
Een complexe, dieprode wijn met aroma’s van zwart fruit, pruimen, sandelhout en hints van balsemiek, kokosnoot 
en drop. De smaak is zwoel en vol met rijpe tannine. Een prachtige elegantie, minerale afdronk. Een prachtige 
dinerwijn! Komt vooral goed tot zijn recht bij gebraden vlees (bavette, entrecote). 

 
COMPLEX 
 

Malbec Reserve, Salentein, Mendoza, Argentinië    € 6,80  € 37,00 
Druif: Malbec 
De Malbec druif is de trots van Argentinië. Salentein Reserve Malbec is dan ook typisch Argentijns: intens en 
smaakvol! Met de aangename aroma’s van rijpe pruimen, cacao en een hint van vanille. De ideale wijn bij 
rundvleesgerechten (cote de Boeuf, Black Angus), heerlijk na de maaltijd bij bijvoorbeeld harde kazen. 
 

Fougueyrat St. Emilion Grand Cru, Fougueyrat 2016, Bordeaux, Frankrijk    € 43,00 
Druif: Merlot, Cabernet Franc 
De uitstekende terroir waar de wijngaarden gedijen, getuigen van grootse klasse. Met prestigieuze Grand Cru 
Classé buren als Cap de Mourlin, Soutard, Larmande en Dassault valt dat moeilijk tegen te spreken. Dankzij het 
overwicht van de merlot druif is Château Fougueyrat al jong op dronk, maar kan het uiteraard meerdere jaren 
kelderrijping tegemoet gaan. Heerlijk zwoel in de geur, lichte kruidigheid, laurier, vanille en rokerig. Mooie volle 
rode wijn met smakelijke tannines.  
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RODE WIJNEN 
 
Amarone della Valpolicella docg 'Marne 180', Tedeschi, Veneto, Italië    € 64,00 
Druiven: Corvinone, Corvina 
Het wijnhuis Azienda Fratelli Tedeschi is een van de onbetwiste toppers van de Valpolicella CLassico. Tedeschi, 
samen met andere producers, zet zich in voor strengere regels voor bijvoorbeeld Valpolicella en de Amarone. 
Terecht is men van mening dat wijnen op basis van te hoge opbrengsten, afkomstig uit de vruchtbare Po-vlakte, de 
DOC Valpolicella totaal onwaardig zijn. En deze wijnen passen zeker niet bij het perfectionisme van bijzondere 
Valpolicella-producenten als Fratelli Tedeschi. Marne betekent mergel, de wijn is vernoemd naar de grondsoort en 
het feit dat de wijngaarden in een halve cirkel van 180 graden richting de zon staan aangeplant. Amarone, een wijn 
op basis van gedroogde druiven uit de Valpolicella streek. Zwoel en krachtig, doet in de geur even denken aan 
port, met kersenpitten, krenten, rozijnen, vijgen en pruimen. De smaak is machtig, het is een mondvol wijn, met 
een rijke en levendige smaak, overtuigend, met een bitter (‘amaro’) na. Fantastisch bij gerijpt rundvlees, 
wildgerechten en krachtige kazen. 
 

Gevrey-Chambertin 2013 Grand Vin, Bourgogne, Bordeaux, Frankrijk    € 79,00 
Druif: Pinot Noir 
De wijn is helder en doorzichtig met elegante aroma's van rijp zwart fruit en viooltjes met een hint van kruiden. De 
complexe wijn is rijk en levendig met een fraaie structuur en een soepele en zijdezachte smaak. Heerlijk bij rijke en 
gerijpte vleesgerechten, wildgerechten, gevogelte en rijpe romige kazen. 
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DESSERTWIJNEN 
 

Muscat de Rivesaltes Blanc, Domaine Cazes, Roussillon, Frankrijk  € 6,00  € 33,00 
Druif: Muscat de rivesaltes Blanc 
Frisse, zoete witte wijn met heerlijke aroma’s van citrusvruchten, exotische vruchten, perzik en abrikoos. Zeer 
complex, zonder log te worden. De wijn blijft aantrekkelijk en heeft een hele fraaie, rijke smaak. Serveer de wijn bij 
desserts met Sabayon en fruit. Tevens erg lekker bij blauwschimmelkazen. 
 

Muscat Grenat Rouge, Domaine Cazes, Roussillon, Frankrijk   € 6,00  € 33,00 
Druif: Muscat Grenat Rouge 
Cazes Rivesaltes Grenat Rouge is een heerlijke elegante, rode dessertwijn van het bekende Domaine Cazes uit de 
zuidfranse wijnstreek Roussillon. Een heerlijke elegante dessertwijn met aroma's van wilde aardbeien en fruit. 
Drink dit met blondie maar ook bij chocolade heel bijzonder. 
 

Pedro Ximenez Cosecha, Montilla, spanje     € 6,50  € 49,00 
Druif: Pedro Ximenez 
Nectar van rijp en gedroogd fruit in het aroma. Zijdezacht en soepel in de mond. Heerlijk bij gebak, gedroogde 
vruchten of ijs. Ook bij lichte rijpe kaassoorten, noten, dadels en vijgen is het genieten van deze wijn. 
 

Moscato d'Asti docg 'Casarito', Acquesi, Piemonte, Italië   € 6,50  € 49,00 
Druif: Moscato 
Het wijnhuis Acquesi is opgericht in 1952. Acquesi werd groot in de verwerking van de muskaatdruiven van de 
streek en heeft een grote naam in de productie van de Moscato d’Asti, een zachtere en fijnere variant van de 
mousserende muskaatwijn dan de bekende Asti Spumante. De mousse is iets lichter, zodat het druivige karakter 
van de muskaat mooi naar voren komt. Mooie subtiele smaak, licht zoet van verse druiven. Een zachte fantastische 
muskaatwijn van heerlijk vers fruit en frisse zuren na. Leuk als aperitief bij feestelijke gelegenheden, gerookte 
forel, krabcocktail, zoete nagerechten of vers fruit. 
   
 

 


