
  

Champagne en mousserende wijnen 
 
Champagne R&L Legras, brut, blanc de blancs    €49,50 
Prachtige zuivere champagne van 100 % chardonnay, mooi voor iedere gelegenheid. 
 

A. Laurence, brut rosé, cremant de loire     €24,50 
Verassend mooie mousserende rozé wijn, strak droog, zonder hardheid in de smaak.  
De mousse is romig, met kleine belletjes. Heerlijk als aperitief. Per Glas €4,75 
 

A. Laurence, brut , Cremant de Loire      €24,50 
Feestelijke bubbeltjes, een prachtige start voor uw avondje uit. 
 
Huiswijn wit 
 
J&F Lurton, Domaine des Martin, Terret / Sauvignon,  2005  €18,50 
Deze wijn is lichtgeel van kleur. Het stuivende fruit van de sauvignon- druif is in deze 
wijn fraai samengesmeed met het exotische en aromatische bouquet van de terret- druif. 
Daardoor kreeg deze wijn een verkwikkend frisse smaak, met veel fijne smaaknuances. 
 

Witte wijn 
 
Sancerre, Loire, Domaine de Saint Romble 2005    €32,50 
De geur geeft pittige fruit van de sauvignon druif, de mond geniet van een perfecte balans 
tussen het krachtige fruit en fraai zacht-fris smakende minerale wijnzuren. Past bij vrijwel 
alle voorgerechten. 
 
Pouilly Fumé, Loire, Domaine des Berthiers 2005    €34,50 
Hier excellert de Sauvignon druif. De geur is complex, met groene impressies, en de smaak 
biedt diepgang . Een uiterst aantrekkelijke grote wijn. 
 

Pinot blanc, Elzas, Domaine Paul et fils 2005    €22,50 
Ongemeen rijk in geur en smaak, een wijn met een warm, zuiver bouquet van pinot blanc met 
een vleugje van kamille en lentebloemen. De smaak is weelderig, mondvullend vol exotische 
aroma’s en heeft een mooie frisse finale. 
 

Pinot gris, Elzas, Domaine Paul et Fils 2005    €29,50 
Een volmaakt evenwichtige wijn met een elegante kruidigheid, een warme impressie in de 
mond en een meesterlijke finale. 
 

Pinot Auxerrois vieilles vignes, Elzas, Domaine Paul Blanck 2004 €28,50 
Een grote wijn, De wijn bezit souplesse van een pinot blanc en de finesse  
en rijkdom van de pinot gris. 
 



 
 
Riesling reserve, Elzas, Domaine Jean sipp 2002    €26,50 
Voor deze wijn zijn speciale riesling druiven geselecteerd. De wijn geurt naar gras en 
bloemen. Een volle, fruitige en verfijnde wijn met mooie zuren. 
 
Château Couchroy blanc, Bordeaux, Andre Lurton 2004   €25,95 
De Sauvignon druif voert de boventoon in deze sappige, witte wijn. Impressies van vers 
gemaaid gras, dille en groene tuinkruiden vullen de neus bij het opsnuiven van het bouquet 
van deze wijn. Een mooie, milde droge wijn. 
 
Chardonnay, Bourgogne, Domaine de Chaude Ecuelle 2003  €26,50 
De wijn geurt naar wit fruit en mineralen. De smaak is vol, met ingetogen fruit,  elegante 
zuren en een typische Chablisachtige afdronk. 
 
Saint Veran blanc, Beaujolais, Le Moulin du pont 2005   €27,50 
Een bouquet waarin u prachtige chardonnay tonen treft van zeer rijp fruit, maar ook boter en  
vers brood, omgeven door verfijnde houttonen. 
 

Chablis, Bourgogne, domaine B. Foulley 2004    €36,50 
Een volstrekt zuivere chablis, met de elegantie en tintelende frisheid die de beste wijnen van 
dit dorp zo beroemd maken. Heerlijk bij witte vis en zeker ook bij schaal- en schelp dieren. 
 
Meursault ‘les Tillets’ Bourgogne, Domaine Boyer Martinot 2004 €49,50 
Mooie aroma’s als vanille een duidelijk rokerige toets, de smaak is vol en krachtig. 
De afdronk is lang en intens. 
 

Viognier, Rhône, les petits Cailloux, Domaine St. Anthelme 2004 €23,75 
Frisse wijn met frisse fruittonen, mooi bij asperges en salades 
 
Pinot Grigio, Italie, Torre di Viscone 2005     €29,50 
Deze wijn komt uit de streek Modolez .Het is een volle wijn met een zachte aromatische 
smaak. 
 
Chardonnay, Langhe DOC, Piemonte 2003     €34,50 
Dit is een harmonieuze wijn, mooi rond met een bouquet van bloemen en is mooi kruidig in de  
afdronk. Vettig in het glas. Breed inzetbaar. 
 

Vernaccai Riserva, di san Gimigmano DOCG, Toscane 2003  €34,50 
Deze wijn heeft een mooie strogele kleur en heeft een volle rijpe geur. Heeft smaken van 
perzik en vanille met een licht gebrande amandel. Deze wijn is zeer breed inzetbaar. 
 

Rioja blanco, Spanje, Vina Izadi 2005     €26,50 
Zuiver gele wijn met een groene gloed. De wijn geurt naar fris groen fruit, bloemen en er zijn  
getoaste en gerookte tonen. De smaak is krachtig en fris met een elegante lange afdronk. 
 



 
 
Chardonnay, Chili Vistamar 2006      €24,50 
Een zachte chardonnay uit Chili. De smaak is vol, rond en sappig. De afdronk is mild en  
zeer aangenaam. 
 

Chardonnay ‘wild ferment’, Chili, Errazuriz 2003    €34,50 
Diep goudgeel. De geur biedt naast het chardonnay fruit ook een aantrekkelijke minerale 
tonen en impressies van boter en honing. De smaak is complex rijk en zwoel. Een echte 
topper. 
 

Sauvignon blanc, Chili, Vistamar 2005     €23,50 
Sappige frisse wijn met tonen van mint en appel. De smaak is aangenaam fris en licht fruitig. 
 

Chenin blanc, Stellenbosch Zuid- afrika, Teddy Hall 2005  €25,50 
Heerlijke crispy en frisse witte wijn. Veel tropisch fruit aroma’s complementeren de complexe 
smaak met in de afdronk een goede plezierige honing toets. 
 
Gruner veltliner, Oostenrijk, Weingut Rabl 2003    €22,50 
Zeer frisse fruitige wijn met tonen van wit fruit en aangename zuren. Iets milde afdronk. 
 
 

Huiswijn rosé 
 
Vega del Castillo, Spanje Navarra 2005     €18,50 
Mooie rosé uit de Navarra streek. Deze wijn proeft naar frambozen en zomers fruit. 
         Per glas €3,75 
 
Rosé wijn 
 
Zwiegelt rosé, Oostenrijk, Rabl 2003      €22,50 
Vol fruitige rosé. Geurt naar aardbeien, de smaak is rond en soepel. Voor de echte rosé 
drinker. 
 
Rioja rosa, Spanje, Marques de Caceres 2005    €24,50 
Een prettige combinatie van rood fruit en een geur van rozen en een aangename minerale 
ondertoon in de smaak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Huiswijn rood 
 
Campo Lindo Tempranillo “oak aged”2005     €18,50 
Mooie diep rode kleur. Zachte en complete wijn met veel fruit en iets hout. Lekker sappig met 
veel indrukken van rood fruit. 
 
 
 

Rode wijn 
 

Château de Moines, Lalande de Pomerol, 2004    €34,50 
De 72% Merlot in deze wijn zorgt voor een grote finesse. Deze wijn heeft een zachte, bijna 
fluweelachtige smaak met complexe aroma’s welke ze dankt aan haar goede basis 
 
Château Teyssier , Saint Emillion 2004     €42,50 
Zeer volle rode wijn van 70% merlot en 30% cabernet franc. Veel rood fruit en kruidige tonen  
kenmerken de geur. De smaak is vol en krachtig met verfijnde tannine en de afdronk is zeer 
lang. 
 

Château Lynch moussas, Pauillac, 5e grand cru classé 1999  €56,50 
Deze wijn geurt naar rozijnen. In de smaak hout en tonen van zwarte bessen. 
 
Château Talbot , Saint-Julien, grand cru classé 1999   €79,50 
Intens diepe kleur en ook de smaak is vol en intens. Een fantastisch bouquet van cederhout, 
tabak en andere kruidige indrukken. 
 
Château cos D’estournel, Saint Estephe, 2e grand cru classé 1998 €110,00 
Dit is een diepe, rijke vlezige topper met een groot aandeel merlot en zachte tannines. 
 
Grand vin de Château Latour, Pauillac, 1e cru classe 1997  €250,00 
Deze combinatie van 75% cabernet sauvignon, 20% merlot, 4% cabernet franc en 1% petit 
verdot is zeer compleet van smaak en geur en maakt het een genot voor de echte 
wijnliefhebber. 
 
Hautes-côtes de Nuits, Bourgogne, Dames Huguettes 2003  €35,50 
Een expressieve geur van rijp rood fruit, kruiden en tonen van hout. De smaak is robuust, 
evenwichtig en u proeft het “terroir” van de Bourgogne. 
 

Volnay, clos de Chenes, Bourgogne, Domaine Parent, 1e cru 1998 €62,00 
Transparant van kleuren met een charmante geur waarin een vleugje framboos in valt te 
bespeuren. Licht en elegant van smaak. 
 



 
 
 
Brouilly, Beaujolais, cuvee Georges Fessy 2004    €26,50 
Deze klassieke Brouilly geurt naar viooltjes. De smaak geeft tonen van jong rood fruit en 
frisse zuren. Een toegankelijke wijn met een aangename afdronk. 
 
Domaine des Tours, Vaucluse, E. Reynaud 2001    €24,50 
Het is een zeer harmonieuze en expressieve wijn die uitblinkt in elegantie en toegankelijkheid. 
De afdronk van de wijn is subtiel met belegen tonen. 
 
Château neuf du pape, Rhône, Domaine de la Solitude 2004  €36,50 
Een aangename, soepele en vriendelijke wijn, evenwichtig met overwegend rijp fruit in de 
geur. De smaak, onderbouwd met een pepertoon. 
 

Chianti, Colli Senesi DOCG, Toscane 2004     €27,50 
Deze wijn bezit een robijnrode kleur, mooie geuren van kers, bosvrucht en viool. 
Mooi in balans met zachte tannine. 
 
Primitivo, Archimado DOC, Puglia 2004     €27,50 
Bezit een intens paars, zwarte kleur met smaken van zwarte bes, ingedroogde pruimen, 
chocolade en verschillend rood fruit. Geuren van roos, geroosterd brood en appelstroop. 
 
Sangiovese, Casamatta, Toscane 2004     €29,50 
Diep rode sangiovese. Licht hout met veel tonen van pruimen. 
 
Amerone, Della valpolicella 2003      €46,50 
Diep granaatrood van kleur, uitgesproken intense geur van rijp, zondoorstoofd fruit zoals o.a. 
pruimen. Zeer vol en zwoel van smaak waarin ook het fruit samengaat met enorme kracht en 
kruidigheid. De zachte afdronk maakt deze alcohol rijke wijn verraderlijk lekker!!!! 
 

Brunello di montalcino, Sangiovese 2001     €54,50 
Robijnrode kleur die naar granaatrood neigt. Hemels bouquet met sterke houttonen. Rijpe 
pruimen in de smaak. 
 

Rioja crianza, Vina izadi 2003       €26,50 
Mooie intense ruby rode kleur. De wijn geurt naar rijp rood fruit, vanille en heeft een hint van 
hout. De smaak van de Rioja is elegant, fruitig en gebalanceerd. De afdronk is soepel en 
verfijnd. 
 
Rioja crianza, Marques de Caceres 2002 Magnum!!!   €44,50 
Gerijpt zondoorstoofd fruit met een vleugje van vanille en een zwoel parfum van specerijen. 
 
 
 
 
 
 



 
Valencia dos, Rafael Cambra 2004      €32,50 
Deze wijn wordt gemaakt van 50% cabernet sauvignon en 50% cabernet franc. Deze wijn 
geurt naar cassis, zwarte bessen en heeft toffee en vanille tonen. In de smaak geeft de wijn 
veel rijp en geconcentreerd fruit met een subtiele frisheid en soepel tannine, de afdronk is 
krachtig en toch elegant. 
 
Cabernet / Carmenere, Chili, Errazuriz 2005    €24,50 
In de geur is het vooral de kruidige carmenère die de boventoon voert, terwijl in de smaak de 
bessige cabernet zorgt voor mooi verweven zwart fruit. 
 
Pinot noir, Chili, Vistamar 2005      €26,50 
Een wijn die doet denken aan de rode wijnen van deze druif uit Duitsland. De smaak geeft in 
de aanzet jong rood fruit en een zekere kruidigheid. De smaak geeft jong rood fruit, veel sap, 
ronde tannine en een sappige soepele afdronk. 
 
Malbec Reserva, Lurton, Mendoza, Argentinië 2005   €25,00 
De smaak is krachtig, vol sappig fruit, stoer en heerlijk mondvullend. Ondanks al deze kracht 
is de tannine in de finale smeltend zacht. 
 

Merlot, Zuid-Afrika, Stellenbosch 2000     €27,50 
Diep van kleur met een rijk bouquet van rode pitvruchten. De smaak is krachtig doch zwoel,  
sappig en heerlijk fruit. 
 
Syrah, zuid-afrika, Rudera 2003      €36,50 
Een diepe rode kleur met een paarse gloed. Deze wijn geurt gerookt en kruidig met veel 
donkerrood fruit. De smaak is geconcentreerd met rijp fruit en soepele tannine. De houttonen 
zijn zeer subtiel en de afronk is rond en intens. 
 
Wakefield Shiraz, clare valley, Australië 2005    €27,50 
Donker dieprode wijn die geurt naar pruimen, wat drop en laurier. De smaak is rond en 
smeuig met rijpe maar stevige tannines. Prachtige lengte 
 
Merlot, Monterey Amerika, Hahn Estates 2005    €28,50 
Heerlijke rijke neus met rijp rood fruit, kersen, cassis en bessige smaak. Zachte tannine en  
“koude” zuren veroorzaakt door het koele klimaat zorgen ervoor dat in de finale alle smaken 
samensmelten.  
 
Fusion 5, De Toren, zuid-afrika, 2003     €48,50 
De diep rode wijn geurt naar bramen en bosbessen met achterin tonen van specerijen, koffie 
en cederhout.In de aanzet proeft men geconcentreerd rijp fruit en stevige maar verfijnde 
tannines. De afdronk is lang en intens met mooie elegante houttonen. Een absolute topper!!!! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


