
Wijnkaart / Wine List
Huiswijn Wit / Housewine White

Fles/Bottle Glas/Glass

De Martino Sauvignon Blanc, Casablanca Valley, Chili.       € 23,50 € 4,50

Jeugdige en opwekkende wijn met elegante zuren die zo kenmerkend zijn voor goed gemaakte 

Sauvignon Blanc. In geur en smaak hele plezierige aroma's van citrus.

Youthful and refreshing wine with an elegant acidity which is characteristic for a wellmade

 Sauvignon Blanc. A very pleasant aroma of citrus flavour.

Fles/Bottle Glas/Glass

Domaine Montrose Chardonnay, Côtes de Thongue, Zuid-Frankrijk. € 24,95 € 4,75

Sappige Chardonnay zonder geur van hout of extreme boterigheid. 

Mooie droge smaak met een klein vetje in de afdronk.

Juicy Chardonnay without the scent of oak or extreme butteriness. 

Beautiful dry taste with a light creamy aftertaste.

Fles/Bottle Glas/Glass

Kendermanns Riesling Kabinett, Mosel-Saar-Ruwer, Duitsland. € 23,50 € 4,50
Mooi samenspel tussen de zuren van de Riesling druif en de zoetigheid in de wijn. 

Lekkere frisse zoete wijn die niet te plakkerig is.

A lovely balance between the acidity of the Riesling grape and the sweetness in the wine.

A fresh sweet wine that's not too sticky.

Fles/Bottle Glas/Glass

Villa Fior Pinot Grigio, Delle Venezië € 27,50 € 5,00

Frisse en sappige pinot grigio met een  zacht fruitig afdronk.

Een fantastische begeleider van de Aziatische keuken

Fresh and juicy pinot grigio with a smoothe and fruity aftertaste

A great compagny with the Asian kitchen

Huiswijn Rood / Housewine Red
Fles/Bottle Glas/Glass

Clos de Belloc Merlot, Pays d'Oc, Zuid-Frankrijk. € 23,50 € 4,50

De ideale rode huiswijn. Lekker fruitig, maar toch droog. Vol van smaak en toch fris.

Ideal housewine. Fruity but still dry. Flavourful yet juicy and fresh.

Fles/Bottle Glas/Glass

Pascual Toso Cabernet Sauvignon, Mendoza, Argentinië. € 27,50 € 5,50

Volle en zachte rode wijn met een vleugje hout in de geur en smaak. Krachtig, warm, rijp donker fruit.  

A full bodied red wine with a hint of oak in aroma and taste. Warm powerful ripe dark fruit.

Huiswijn Rosé / Housewine Rosé
Fles/Bottle Glas/Glass

Domaine Montrose Rosé, Côtes de Thongue, Zuid-Frankrijk. € 23,50 € 4,50

Frisdroge rosé, boordevol rijp rood fruit en Zuid-Franse kruidigheid, met een goede droge afdronk.

Fresh dry rosé, packed with ripe red fruit and herbes de Provences, with a nice dry aftertaste.



Prosecco
Fles/Bottle Glas/Glass

Merotto Raye Brut Prosecco, Treviso Italië. € 32,50 € 7,00

Droge Prosecco van topproducent Graziano Merotto. Fijne zachte belletjes, de geur en smaak van 

rijpe peer, appel en tijm. Zo hoort goed gemaakte Prosecco te smaken. 

Dry Prosecco from the topproducer Graziano Merotto. Contains fine soft bubbles, the aroma and

flavour of ripe pear, apple and thyme. This is how a good Prosecco should taste.

Witte wijnen / White Wine
Fles/Bottle

Weingut Prechtl Grüner Veltliner, Weinviertel, Oostenrijk. € 32,50

Loepzuivere wijn van de Grüner Veltliner druif uit Oostenrijk. Kruidig, alsof ze met de pepermolen 

boven het glas hebben gehangen. Sappigheid van tropisch fruit in de zachtdroge smaak.

Flawless wine of the Grüner Veltliner grape from Austria. Spicy, as if they have used a pepper mill.

 Softdry flavour with tropical fruit juiciness.

Rode wijnen / Red Wine
Fles/Bottle

Domaine de la Roche Saint-Martin, Brouilly , Frankrijk. € 34,95

Jeugdige rode wijn uit de Beaujolais. In de neus veel rood fruit, in de mond  lichtvoetig 

met frisse zuren.

Youthful red wine from the Beaujolais. It has a lot of red fruit in the nose, lightfooted,

with fresh acidity in the mouth. 

Fles/Bottle

Bodegas Monteabellon 14 meses en barrica , Ribera del Duero, Spanje. € 44,95

Spaanse geweldenaar van de Tempranillo druif. De rijping van 14 maanden op houten vaten geeft de

 wijn geuren van vanille en kruidnagel. Volle fruitige en kruidige smaak met een lange droge afdronk.

Fantastic Spanish wine made from the Tempranillo grape. The 14 months of aging on oak barrels gives 

it the aromas of vanilla and clove. A full fruity, spicy flavour with a long dry finish.

Fles/Bottle

Buglioni, Il Bugiardo Valpolicella Ripasso Classico Superiore , Italië. € 54,95

Il Bugiardo (de leugenaar in het Italiaans) genoemd, omdat deze wijn vaak voor wordt aangezien als 

de Amarone. Geurend en smakend naar rozijnen, chocolade en zoete specerijen. Verleidelijk!!

Named Il Bugiardo ( the liar in Italian), because this wine has often been seen as the Amarone.

 Aromas and flavours of raisins, chocolate and sweet spices. Seductive!!






