
In deze wijnkaart staan de wijnen nauwkeurig beschreven, zodat u een goede indruk 

van de smaak krijgt. Maar het uiteindelijke oordeel is natuurlijk aan u!

De kaart begint met de huiswijnen. Vervolgens krijgt u een overzicht van de wijnen 

die uitstekend bij onze menukaart passen. De wijnkaart eindigt met onze ‘vaste’ wijnen, 

de wijnen die het hele jaar op de kaart staan. Tevens kunt u de wijnen tegen slijtersprijzen 

bij ons kopen of bestellen. Deze wijnen zijn niet verkrijgbaar bij de betere slijterij. 

Informeert u bij de bediening of de receptie.

De kaart is met zorg voor u samengesteld 

in samenwerking met dhr. Siert Vos, wijnadviseur en vinoloog.

Gerie ten Cate

  Fles Glas
Kopke port

Port wordt gemaakt door alcohol toe te voegen aan nog niet 
helemaal vergiste wijn en mag natuurlijk alleen uit Portugal komen. 
De verschillen ontstaan door de opvoeding, zoals hieronder beschreven.

Kopke fine tawny port  4,50

Kopke witte port  4,50

Onderstaande portwijnen zijn niet van een oogstjaar, maar gegarandeerd is 
dat de port minimaal 10 resp. 20 jaar oud is. De portwijnen hebben lang 
op vat gelegen en ontwikkelen dan een geur van rozijntjes en hout. 
Heerlijk bij kaas.

Kopke 10 Years old  5,50

Kopke 20 Years old  7,50

Kopke Colheita 1998  9,00
Colheita port is port van een enkele jaargang en ligt lang op vat. 
Pas vlak voor de verkoop wordt de wijn gebotteld. Er staat daarom 
ook altijd een botteljaar op de fles. Hoe langer op vat, hoe beter!



Dessertwijnen
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Moscato d’Asti 2003 24,50
Balbi Soprani, Italië
Mousserend en zeer licht (6% alc) is dit een ideale afsluiter. 
Natuurlijk geurend naar muskaat, lekker bij ieder dessert.

Bimbadgen Botrytis 2005 32,50  6,50
Hunter Valley, Australië                                                          (0,500 l ) 
Deze streek is door de vele mist ideaal voor de ‘pourriture noble’,
de edele rotting die deze wijn zijn typische karakter geeft.
Licht in alcohol en heerlijk rond en zoet.

Rietvallei Rooi Muscadel 2005 30,50 4,50
Robertson, Zuid-Afrika
Een rode muskaatwijn, vol klein rood fruit. Heerlijk bij alle desserts 
met datzelfde fruit, maar ook stevig genoeg voor bij chocolade.

Brachetto Piemonte ‘Grappoli Rossi’ 2005 24,50
Piemonte, Italië
Een ‘rode moscato’, heerlijk bij rood fruit en lekker licht, 
maar vol smaak !
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 Huiswijnen 
Saumur Sec ‘Reserve des Vignerons’ 2005  Frankrijk 19,50 3,50
Milton Park Chardonnay  South Australia  24,50 4,10
Schiava Valdadige ‘Brume di monte’ 2004  Italië 19,50 3,50
Château Vermeil 2004  Frankrijk 19,50 3,50
Alicante ‘MO’ Monastrell 2006  Spanje 24,50 4,10
 Seizoenswijnen
Wairau River Sauvignon Blanc 2006  Nieuw-Zeeland    33,50 
Rijk’s Chenin Blanc 2005  Zuid-Afrika    39,00  
Johanitter 2006  Nederland 27,50  
Five Roses 2005  Italië 31,50 
Regent Rosé 2006  Nederland 27,50 
Tinto Roble Bodegas Laus 2005 
Achterhoekse wildwijn 2008  Spanje    25,00 3,50
Valpolicella ‘Ripassa’ 2006  Italië  34,00
Château Massiac 2006  Frankrijk 31,50
Regent 2006  Nederland 27,50
 Vaste wijnkaart
Prosecco Frizzante Legato 2004  Italië 22,50 4,50
JM Gobillard et Fils  Frankrijk 49,50     8,50
Chablis premier cru Beauroy 2002  Frankrijk  35,00
Laus flor de gewürtztraminer  Spanje 34,50     
Saint Veran Cuvée Prestige 2006  Frankrijk 32,00
Sancerre La Moussière 2004  Frankrijk 38,00
Pouilly fumé – Domaine de Riaux 2006  Frankrijk 33,00
Meursault ‘ Les Grands Charrons’  Frankrijk 51,00
Grüner Veltliner Kammerner Renner 2006  Oostenrijk 38,50
Leyda Falaris Hill Chardonnay 2005  Chili 31,00
Rioja Blanco ‘Barrel Fermented’ 2006  Spanje 29,50
Bourgogne 2004  Frankrijk 31,50
Domaine du Cayron 2004  Frankrijk 42,50
Chassagne-Montrachet ‘Vieilles vignes’ 2003  Frankrijk 43,00
Château Peyredoulle Maine Criquau 
‘Vieilles Vignes’ 2004  Frankrijk 32,50 
La Salle de Poujeaux 2000  Frankrijk 38,50
Reservé de la Comtesse 2003  Frankrijk  58,00
Fleurie ‘Clos de la Chapelle des Bois’  Frankrijk 32,50
Pinot Nero/Blauburgunder 2004  Italië  31,00
Foradori Teroldelgo  Noord-Italië                                  37,50
Chianti Classico Querciabella 2005  Italië 38,50
Amarone delle Valpolicella Classico Barriques  2003 Italië 53,50
Rioja Vallobera Crianza 2004  Spanje 31,50
Middelvlei Pinotage Merlot 2005  Zuid-Afrika 25,50
Weinert Carrascal 2002  Argentinië 24,00
Henschke Henry 7 2002  Australië  42,50
Milton Park Shiraz 2006  Australië  29,50
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Amarone delle Valpolicella Classico Barriques 2003 53,50
Fratelli Zeni, Bardolino, Italië
Amarone wordt gemaakt van druiven die in open schuren 
een winter lang hebben gedroogd. Dit geeft een enorme intensiteit 
aan de wijn. Absolute top!

 Spanje

Rioja Vallobera Crianza 2004 31,50
Bodegas San Pedro, Laguardia, Spanje
Deze 100% tempranillo heeft 14 maanden gerijpt in eikenhouten 
vaten, veel langer dan de voorgeschreven 6. Dit geeft de bekende 
rioja-smaak van vanille en hout, die veel mensen heerlijk vinden.

 Nieuwe Wereld

Middelvlei Pinotage Merlot 2005 25,50
Fa. Momberg, Stellenbosch, Zuid-Afrika
Lekker soepel maar toch met een kleine pinotage-toets, 
die de bijnaam van deze druif bevestigt: Formule-1 wijn. 
Pinotage ruikt vaak een beetje naar rubber. Hier absoluut 
niet storend, juist typisch Afrikaans!

Weinert Carrascal 2002 24,00
Bodega y cavas de Weinert,  Argentinië
Een wijn op basis van malbec, soepel en makkelijk. 
Bij gevogelte, kalf of rund: het maakt deze wijn niet zo veel uit, 
hij is een alleskunner. Laat u verrassen!

Henschke Henry 7 2002 42,50
South Australia, Australië
Henschke is een van de twee tophuizen in Australië (Penfolds 
is het andere). De Henry 7 is gemaakt van syrah en grenache 
met een beetje viognier (wit). Zeer complex en krachtig!

Milton Park Shiraz 2006  29,50
Adelaine Hills, Australië
Deze wijn werd in het najaar van 2006 gekozen tot Proefschrift-
wijn van het jaar! Een geweldige prijs-kwaliteit verhouding, 
vol fruit, jammy, met het typisch Australische eucalyptus-toontje.

Huiswijnen
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WIT
 
Saumur Sec ‘Reserve des Vignerons’ 2005 19,50 3,50
Loire, Frankrijk
Een strakdroge wijn gemaakt van de chenin-blanc druif. 
Mooie zuren en lekker veel fruit maakt dit tot een prima aperitief

Milton Park Chardonnay  24,50 4,10
Angaston, South Australia 
Deze chardonnay werd gedurende 18 dagen vergist in roestvrij 
stalen tanks op een temperatuur van 13 à 15°C met behulp van 
geselecteerde Franse gist. Tijdens de gisting werd Frans hout gebruikt.
Licht goudgeel van kleur. Een frisse, ronde smaak met tonen 
van tropisch fruit dat mooi verweven is met de lichte houttoets. 
Bij visgerechten en gerookte vis, bijvoorbeeld gerookte zalm 
een perfecte begeleider.

ROSÉ

Schiava Valdadige ‘Brume di monte’ 2004 19, 50 3,50
Ca’Vit, Trentino, Italië
Een soepele rosé uit Noord-Italië, met veel rood fruit. 
Voor op het terras, als aperitief of aan tafel. 

ROOD

Château Vermeil 2004 19,50 3,50
Costières de Nîmes, Frankrijk
Dit gebied ligt ten zuiden van de Côtes du Rhône en 
de wijnen zijn net zo warmbloedig. Gemaakt van 80% syrah
is deze wijn vol en kruidig, maar toch soepel.

Alicante ‘MO’ Monastrell 2006 24,50 4,10
Alicante, Spanje  
Het bedrijf ligt aan de voet van de prachtige heuvelrug ‘ Sierra Salinas’. 
De helft van de wijngaard is aangeplant met oude monastrell naast 
garnacha tintorera (alicante bouchet), cabernet sauvignon, syrah en 
een klein beetje petit verdot. Dominique Boucher is de wijnmaker 
en zoekt een moderne stijl met behoud van de terroir van dit gedeelte 
van Alicante. Dieprode kleur. Geur van bramen, vijgen en chocolade. 
Zwoele smaak met lichte tonen van hout, jong sappig rood fruit als 
Amarene kers, licht rokerig.
Deze wijn serveren we graag bij rood vlees, gegrild vlees en stevige kazen.



Seizoenswijnen

  Fles Glas
WIT

Wairau River Sauvignon Blanc 2006    33,50 
Marlborough, Nieuw-Zeeland
Eeen typische Nieuwe Wereld Sauvignon, met aroma’s van
asperge en kruisbes. Strak en fris, maar met voldoende vulling.    

Rijk’s Chenin Blanc 2005    39,00  
Tulbach, Zuid Afrika
De chenin is de trots van Zuid-Afrika op witte wijngebied
en Rijk’s wint de ene na de andere prijs met deze wijn. 
Dik en vol door lagering op hout, met mooie zuren.

Johanitter 2006    27,50  
Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers, Lievelde, Nederland
Deze witte wijn heeft een fruitig aroma, goede zuren 
en lijkt een beetje op een rieslingwijn, Heeft een Bronzen Medaille!
Bij vis en asperges.

ROSÉ

Five Roses 2005 31,50 
Salento, Italië
Een krachtige rosé uit het zuiden van Italië. 
Zondoorstoofd laat hij zich niet afschrikken door vis 
of licht vlees, zoals de carpaccio.

Regent Rosé 2006 27,50 
Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers, Lievelde, Nederland
Volfruitige rosé. Heerlijk als aperitief.
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 Overige wijnen Frankrijk

Reservé de la Comtesse 2003  58,00
Château Pichon Longueville, Pauillac, Frankrijk
Comtesse de Lalande is een tweede wijn, maar behoort zeker 
tot de meest prestigieuze wijnen van de Bordeaux en van 
de wereld. 
Krachtige, maar fijne Pauillac met dik zwart fruit in de geur 
en in de smaak. Past zeer goed bij mals rood vlees en 
wildgerechten of Hollandse kazen.

Fleurie ‘Clos de la Chapelle des Bois’ 32,50
Fernand Verpoix, Fleurie, Frankrijk
Herkenbare Fleurie met een licht boersig karakter. Fruitig, fris, 
zuiver en elegant en redelijk vol van smaak, gaat heel goed samen 
met lamsvlees, gevogelte of blank vlees.

 Italië

Pinot Nero/Blauburgunder 2004  31,00
Caldaro, Italië
Uit het tweetalige deel van Italië, Südtirol, komt deze Pinot noir.
Lekker als hij licht gekoeld wordt.

Foradori Teroldelgo                                  37,50
Trentino, Noord Italië
Trentino is een langgerekt wijngebied in Noord-Italië met de steden 
Trento en Rovereto als centrum. Wijnbouw kent het gebied al sinds 
1.000 jaar voor het begin van de jaartelling. De meeste wijngaarden 
liggen in het dal aan de oevers van de rivier de Adige, die van noord 
naar zuid het gebied doorstroomt. Door het koele klimaat bezitten 
de wijnen uit Trentino een opmerkelijke frisheid, fijne zuren 
en een zeer zuivere smaak. Dieprode kleur, in de neus rood fruit. 
Warme, volle inzet met rijp fruit, iets eiken, rijk en krachtig en 
tevens verfijnd, gezond fruit, milde zuren, alles goed in balans. 
Gaat erg goed bij vleesgerechten, eventueel gegrild.

Chianti Classico Querciabella 2005                                  38,50
Toscane, Italië
Querciabella is een begrip onder wijnliefhebbers. Het staat voor
de hoogste kwaliteit! Alle wijnen van dit domein zijn volledig
biodynamisch geteeld. De wijn verrast door zijn elegantie,
geen krachtpatser maar een verleider.
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Rioja Blanco ‘Barrel Fermented’ 2006 29,50
Bodegas Muga, Spanje                                                                          
Zoals de naam al zegt, een op hout gegiste en kort gerijpte wijn. 
Het hout geeft een dikte en tonen van vanille, de druiven viura 
en malvasia geven de zuren.

ROOD

 Bourgogne
  
Bourgogne 2004 31,50
Bernard Morey, Chassagne-Montrachet, Frankrijk
Een topproducent die deze mooie typische pinot noir maakt. 
Vol fruit, maar ook echte pinot-aromas zoals tabak en cederhout.

Domaine du Cayron 2004 42,50
Gigondas, Frankrijk
Het archetype van een klassieke Gigondas met een puur, onopge-
smukt karakter. Het is krachtige en robuste wijn met pure druiven-
aroma’s in een gespierd volle smaak en heel kruidig genuanceerd. 
In rijke oogstjaren ontwikkelen ze geuren van truffel.
Past bij gerechten met paddestoelen, wildzwijn, haas en wild konijn.

Chassagne-Montrachet ‘Vieilles vignes’ 2003 43,00
Bernard Morey, Côtes de Beaune, Frankrijk
Helder- tot dieprode kleur. Aroma’s van zwarte bessen. 
Gezonde wijn met een complex en rijk karakter, licht mineralig, 
waarbij klein rood fruit mooi verweven is in de subtiele en 
verfijnde smaak. Serveren we graag bij rood vlees, stevig gevogelte.

 Bordeaux

Château Peyredoulle Maine Criquau 
‘Vieilles Vignes’ 2004 32,50
Premières Cotes de Blaye, Frankrijk
Een klassiek gemaakte Bordeaux, twaalf maanden gerijpt 
op hout. Merlot voert de boventoon. Deze wijn is goed 
op dronk. Lekker bij tournedos! 

La Salle de Poujeaux 2000 38,50
Moulis-en-Medoc, Bordeaux, Frankrijk
De tweede wijn van het wijnhuis Château Poujeaux. 
Deze rijpe wijn uit het topjaar 2000 heeft mooie aardse tonen 
van paddestoelen en truffels.

  Fles Glas

ROOD
                                    
Tinto Roble Bodegas Laus 2005 
Achterhoekse wildwijn 2008  25,00 3,50
Somontano, Spanje
Dit gebied is in het verleden een toevluchtsoord voor wijnmakers 
uit de Bordeaux geweest en de wijnen zijn als zodanig herkenbaar. 
Cabernet sauvignon, merlot en tempranillo geven samen met 
de houtrijping (Roble betekent hout) een zachte maar toch 
krachtige wijn! 

Valpolicella ‘Ripassa’ 2006  34,00
Zenato,Veneto, Italië
Deze wijn wordt bereid door aan de ‘normale’ persing van
amarone valpolicella-schillen toe te voegen. Deze schillen 
gisten nog eens, waardoor er een zeer intense wijn ontstaat. 

Château Massiac 2006 31,50
AOC Minervois, Frankrijk
Minervois is afgeleid van Minerve, een van vestingen van waaruit 
de Romeinen Zuid-Frankrijk bestuurden. De legioenen dronken zich 
vol met minervoiswijn die ook in Rome en bij Cicero zeer geliefd was. 
De geur van garrique, thym, rozemarijn, lavendel en salie, een toets 
van geneverbes en aarde, bosbes en zwarte bes, bescheiden en met 
verfijning geparfumeerd in een royale, genereuze smaak met volle 
rondingen, sappig fruit, warmbloedig rijp met frisheid, en een hint 
van zoethout.

Regent 2006 27,50
Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers, Lievelde, Nederland
Krachtig, fruitige wijn heeft een goede kleur en geur en is compleet. 
De nog jonge wijn heeft nog wat tannine. 
Gaat goed bij gevogelte. 



Vaste wijnkaart
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MOUSSERENDE WIJNEN

Prosecco Frizzante Legato 2004 22,50 4,50
Valdobbiadene, Italië
Prosecco is het druivenras dat in Noord-Italië zorgt voor 
heerlijke zachte frizzantes. Licht mousserend en zacht, 
is dit een eerlijk aperitief. Ook lekker op het terras. 

JM Gobillard et Fils 49,50     8,50
Hautvillers, Champagne, Frankrijk       
Het plaatje waar Dom Pérignon rond 1681 de eerste
champagneparels deed fonkelen.                                  
Fijne en elegante neus, soepel en evenwichtig in de mond.
Heerlijk als startende begeleider in uw menu keuze!

WIT

Chablis premier cru Beauroy 2002  35,00
Thierry Hamelin, Chablis, Frankrijk
Een eerste cru van de beste wijngaarden van Chablis,
op kalkgrond. Droog en complex, heerlijk bij rode poon.

Laus flor de gewürtztraminer 34,50     
Aragón, Spanje                                                                                    
De wijngaard Bachimaña geheten ligt op een hoogte van 700 meter. 
De gebruikte druivenrassen zijn voor rood en rosé voornamelijk 
merlot, cabernet sauvignon en tempranillo, terwijl chardonnay en 
gewurztraminer de witte rassen zijn. Wijnmaker is de getalenteerde 
Jesús Mur Sublas. Alle percelen worden apart gevinifieerd. Houtgebruik 
is subtiel, het bedrijf heeft 2.000 barricas van Frans en 2.000 van 
Amerikaans eiken. De gewürztraminer is machinaal geoogst in de 
tweede week van augustus, bij nacht om het subtiele fruit te behouden. 
De opbrengst en productie zijn zeer beperkt. Nederland is het enige land 
dat naast Spanje deze wijn voert. Fonkelend geel van kleur. Geur van 
roos en lychee, licht kruidig. In de smaak een explosie van exotisch fruit, 
frisse zuren en een fijne kruidigheid. Voor gewürztraminer vrij droog 
in de afdronk. Als begeleider van gerechten met zuurkool, gevogelte 
en rood bacterie kazen.
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Saint Veran Cuvée Prestige 2006 32,00
Vincent Guerrin, Bourgogne, Frankrijk
Een volbloed Bourgogne, 100% chardonnay. Mooi vettig en vol 
dankzij de houtlagering. Dankzij dit vettige karakter is deze wijn 
heerlijk bij bijvoorbeeld roodbaars met botersaus.

Sancerre La Moussière 2004 38,00
Alphonse Mellot, Sancerre, Frankrijk
Deze wijn behoort tot de besten uit de streek. Typisch Sancerre, 
maar met meer lengte en finesse. Deze wijn verdient de beste 
gerechten als begeleider, zoals zeetong of zwezerik.
  
Pouilly fumé – Domaine de Riaux 2006 33,00
Jeannot père et fils, Pouilly-sur-Loire, Frankrijk
Een boerse Pouilly-fumé, met veel smaak. 100% sauvignon, 
gemaakt door vader en zoon Jeannot. Een heerlijke wijn bij 
lichte gerechten, maar ook bij kabeljauw!
  
Meursault ‘ Les Grands Charrons’ 51,00
Côtes de Beaune, Bourgogne, Frankrijk
Meursault is een wijngemeente binnen de Côte de Beaune. 
Er wordt hoofdzakelijk witte wijn gemaakt (90%). Het is dan ook 
de witte wijn die Meursault een wereldwijde faam heeft gegeven. 
Rijke, krachtige wijn met een stevige neus waarin verfijnde aroma’s 
van fruit, noten en hout. Complexe smaak, rijp wit fruit, amandelen, 
een aangename frisheid omlijst met bescheiden tonen van eikenhout 
en een ronde afdronk. Goede balans en heel zuiver gemaakt.
Past bij stevig wit vlees, smaakvolle vis.

Grüner Veltliner Kammerner Renner 2006 38,50
Schloss Gobelsburg, Langenlois, Kamptal, Oostenrijk
Grüner Veltliner verovert de wereld! Mineraal, met mooi 
citrusfruit maar ook een beetje witte peper. De wijngaard ‘Renner’
geeft elegantie en dikte aan de wijn. Zeer gastronomisch, de wijn
past zich als een kameleon aan bij het gerecht.

Leyda Falaris Hill Chardonnay 2005 31,00
Leyda wineries, Leyda Valley, Chili
Uit het koelste gebied van Chili komt deze houtgelagerde 
chardonnay. Een mooi botertje maar ook mooie zuren maken 
deze wijn tot een heerlijke eetwijn bij allerlei soorten vis.


