
 
          GLAS  FLES
          

CAVA RESERVA CONDE DE CABALT, MACABEO     5.50  27.00    

Penedès, Spanje - Een zuivere, milddroge bubbel met wit fruit en 

een frivole maar elegante afdronk. Elegant en een verrukkelijk aperitief!

MOËT & CHANDON BRUT                                                                             65.00 

Champagne, Frankrijk - De wel bekende uit de Champagnestreek, 

Moët wie kent hem niet? En fris droge bubbel met een middellange afdronk. 

Heeft een klein zuurtje en tonen van groene appel

MOËT & CHANDON BRUT ROSÉ                                                                             75.00

Champagne, Frankrijk - De rosé champagne van Moët & Chandon is een 

zuivere champagne. Het is een frisse en zomerse champagne mede dankzij de 

soepele en zuivere smaak van rood fruit

MOËT & CHANDON ICE                                                                                                                         75.00

Champagne, Frankrijk - Moët Ice Impérial is de eerste en enige champagne gemaakt 

om te drinken met ijs! Een nieuwe Champagne ervaring met de onderscheidende 

stijl van Moët & Chandon, dus met veel fruitigheid, frisheid en elegantie

 

  



 
          GLAS  FLES
          

CIELO BLUSH, PINOT GRIGIO        4.25        21.00

Veneto, Italië - Fruitige smaakvolle droge rosé met een klein zoetje 

op het eind

M BY MONGRAVET, GRENACHE ROSÉ       5.50  27.00

Languedoc, Frankrijk - Fruitig en sappig met framboos, aardbei, peper, 

specerijen en een volle afdronk

MIP PREMIUM,  GRENACHE, SYRAH        38.00

Provence, Frankrijk - Prachtig licht rose van kleur, qua smaak bloemig 

en geel fruit. Dit is een top rosé

CIELO, PINOT GRIGIO, ITALIE         4.25    21.00

Veneto, Italië – Deze wijn neemt je mee naar Italië, veel rijkdom van 

witte bloesem en granaatappel. De smaak is fantastisch, rijp en rond met veel wit fruit

NAHE VON DER LEYEN, RIESLING (ZOET)      4.25  21.00

Nahe, Duitsland - Bloemige geur met een fruitige afdronk. De wijn heeft 

tonen van Muscat en tropisch fruit. Goed in balans met een aangenaam zoetje

ROSE WIJNEN

WITTE WIJNEN X FRIS & FRUITIG



 
          GLAS  FLES
          

MONTGRAVET, SAUVIGNON BLANC        4.75       24.00

Cotes de Cascogne, Frankrijk - Stuivend en opwekkend met de smaak 

van verse appel en citrus, en exotisch fruit zoals lychees en perzik

METAIRIE, CHARDONNAY         5.00      26.00

Languedoc, Frankrijk – In de neus is deze Chardonnay verfrissend maar 

ook verrassend complex. Milde aroma’s van linde, acacia en jasmijn vallen op. 

Vervolgens ontdek je duidelijk tonen van wit fruit, perzik, citrus en een vleugje amandel

DUQUESA DE VALLADOLID, VERDEJO        5.50  27.00

Rueda, Spanje - Aroma’s van rijpe appels en perzik. Knapperige frisheid 

die karakteristiek is voor Verdejo. De afdronk is levendig en uitstekend in balans

VALLEE BLANCHE, VIOGNIER         30.00

Lanquedoc/Roussillon, Frankrijk – Indrukwekkend tropisch fruit zoals 

mango en banaan. Witte bloessem en een frisse afdronk

LETH, GRÜNER VELTLINER                                                 32.00

Kamptal, Oostenrijk – Duidelijke kenmerken van peer en groene appel. 

Heeft subtiele hinten van steenvruchten, citrus en groene kruiden. De wijn is 

sappig en verfrissend. Mineralig in de afdronk        

 

PIERRE RIFFAULT, SAUVIGNON BLANC        38.00

Sancerre, Frankrijk – Sauvignon Blanc - Witte wijn van de kalkrijke mergel bodem van 

Sancerres. Lichtgeel van kleur. Geur van kruisbes en stuivende bloemen. Frisse en lange afdronk
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CYPRESS VINEYARD, CHARDONNAY        38.00

Californië, Amerika – Stevige chardonnay met frisse neus en volle smaken. 

Strogeel met aroma’s van witte perzik, narcis, sinaasappelmarmelade en 

rijpe nectarine. Heerlijk romig maar tegelijkertijd fris met aantrekkelijke zuren

AOTEAROA, SAUVIGNON BLANC        42.00

Marlborough, Nieuw Zeeland – Deze wijn stuift door het glas met een boeket 

van passievrucht, citrus. Daarnaast de frisse herkenbare geur van vers gemaaid 

gras en een zuivere lange afdronk

OROPASSO BISCARDO, CHARDONNAY, GARGANEGA      6.50  32.00

Veneto Italië - Vol fruit zoals perzik, nectarine en andere steenvruchten. 

Tevens heeft deze wijn iets romigs en proef je duidelijk vanille. Wals de wijn 

nogmaals door de mond en het kruidige karakter van deze wijn komt naar boven

KINGS BASTARD, CHARDONNAY        49.00

Marlborough, Nieuwe Zeeland - Aroma’s van levendige citrusvruchten, 

honingdauw en meloen. De levendige wijn laat smaken zien van citrusvruchten 

met een romige, notige textuur

 

  

WITTE WIJNEN X VOL & KRACHTIG
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LOUIS JADOT “MEURSAULT”, CHARDONNAY        85.00

Cote d’ Beaune, Frankrijk – Een echte klassieke chardonnay. De wijn ruikt 

naar boter, bloemen en honing. De wijn heeft duidelijke witte vruchtentonen, 

kruiden en hazelnoot in de mond

ANTINORI CERVARO DELLA SALA, CHARDONNAY       95.00

Umbrië, Italië  – Met smaken als vanille en butterscotch. De wijn heeft een prachtige 

strogele kleur met groene highlights. Lichte toast in de neus, samen met citrus fruit 

en tropisch fruit met verfrissing van kamille en witte bloemen

  

WITTE WIJNEN X STEVIG & UITGESPROKEN



 
          
          

BOSCHENDAL CHARDONNAY PINOT NOIR        36.00

Franschhoek, Zuid Afrika - Aantrekkelijke diepe gouden kleur met een kopertint. 

De Chardonnay druif domineert en zorgt voor de geur en smaak van steenvruchten en peer. 

De Pinot Noir voegt fruit en elegantie toe met hints van aardbeien en tonen van rijp rood fruit. 

De houttonen geven een elegante en lichte kruidige smaak aan deze originele blend 

gemaakt van de 2 druiven waarvan ook de traditionele champagnes gemaakt worden.

Een ‘stille champagne’ dus!

BOSCHENDAL 1685 SAUVIGNON BLANC GRANDE CUVÉE      36.00

Franschhoek, Zuid Afrika - Strogele kleur. In de geur aroma’s van kruiden en 

tropisch fruit met tonen van kalk en groene vijgen. Deze complexe aroma’s

 leiden naar een romige, harmonieuze smaak met een lange afdronk vol mineralen

BOSCHENDAL 1685 CHARDONNAY              36.00

Franschhoek, Zuid Afrika - Prachtige wijn met in de geur en smaak aroma’s van 

rijp tropisch fruit, citrusvruchten, kaneel en nootmuskaat. Doordat een deel van de 

druiven is gerijpt in houten vaten krijgt deze Chardonnay een mooie balans in fruit en 

houttonen en is de afdronk romig en rond

BOSCHENDAL 1685 SHIRAZ              36.00

Franschhoek, Zuid Afrika - Donkere robijnrode kleur met een paarse gloed. 

In het bouquet royaal rood fruit, zwarte bessen en tonen van zwarte peper.

Weelderige smaak waarin geconcentreerde moerbeien en vlezige pruimen volledig 

tot hun recht komen, naast witte peper en kruidige houttonen. 

Lange fruitige afdronk met zachte tannine

Maggie’s Favorites Boschendal 1685 
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FONVENE ROUGE, MERLOT, SHIRAZ       4.50  23.00

Ardèche, Frankrijk - Aangenaam palet van zacht fruit deze lichte 

rode wijn biedt een aangenaam palet van zacht fruit en subtiele verfijning

IL MURI, NEGROAMARO        5.00  25.00

Puglia, Italië - Rijp zwart fruit is dominant in de geur, in de smaak kom 

je aardbeien en besjes tegen. Met hinten van toffee en karamel in de afdronk

CULEMBORG, CABERNET SAUVIGNON                                                                           5.00          25.00

West Kaap, Zuid-Afrika - Combinatie van zachtheid en romigheid. In de 

geur een boeket van aardbei, kersen en bramen. Zeer fruitig en licht

ZOLLA, PRIMITIVO                                                                          6.00  30.00

Puglia, Italië – Boordevol zwart fruit met intens veel diepgang. 

Elke slok proef je iets anders, kruiden, vanille, chocola



 
          GLAS  FLES
          
LAN CRIANZA, TEMPRANILLO        6.50   32.00
Rioja, Spanje – Karaktervolle Crianza. De geur zit barstensvol rood fruit. Bessen, 
aardbeien en frambozen. De smaak is intens en krachtig. Blijf deze rode wijn 
proeven en je herkent van alles; kruiden, tabak, vanille en iets van cederhout

VIGNOBLES VELLAS, “LITTLE F*CK”, MALBEC       39.00
Cahors, Frankrijk – Een Malbec met een volle en aromatische van geur met 
indrukken van bramen, kersen en vanille. Nuances van zwart fruit op de tong 
met een mooie kruidigheid in de afdronk

BISCARDO NEROPASSO ROSSO, CORVINA VERONESE     7.00  35.00
Verona, Italië – De geur is fantastisch, en je kunt haast niet wachten om 
het glas aan je lippen te zetten. Bomvol zwart fruit, kersen en iets van chocolade. 
Je proeft van alles, rood fruit zoals kersen en bessen en iets van pruimen. 
Hints van chocolade en vanille zijn duidelijk aanwezig

                                           

ANTONIO CASTAGNEDI, CORVINA, RONDINELLA EN MOLINARA                                            95.00
Amarone, Italië - Een intense rode wijn uit het zeer geliefde Amarone gebied met 
aroma’s van drop, chocolade en zwarte peper. De geur is vol rood fruit begeleidt 
door zoethout. De smaak is geconcentreerd, vol droog, mooi van structuur en 
verfijnde met enigszins zoete tannines.         
 
TIGNANELLO ANTINORI, SANGIOVESE, CABERNET SAUVIGNON                     119.00
Toscane, Italië – Een perfect uitgebalanceerde rode wijn met 80% Sangiovese 
met 15% Cabernet Sauvignon en 5% Cabernet Franc. Hij is complex en perfect in balans. 
Je proeft rood fruit, zoethout en chocolade


