
HUISWIJNEN 
Wit:  

Mundo de Yuntero Sauvignon Blanc-Verdejo,  La Mancha (biologische wijn), Spanje 

Druif: Sauvignon blanc en Verdejo 
Stuivende geur met aroma’s van citrusvruchten, appel wat venkel en ook bloemige tonen.  
Fris en sappig van smaak met wederom veel rijp fruit.  
Wijn en spijs: lekker bij vis gerechten, salades als aperitief  en bij schaal en schelpdieren  
Prijs per fles: 20,50  Prijs per glas: 4,00  

El Abasto Chardonnay, Mendoza Argentinië 

Druif: 100% Chardonnay 
Argentijnse Chardonnay met passioneel fruit. Heldergeel met groene tinten in het glas. Expressief van geur: zomerbloemen, 
abrikozen en gele perziken. Dat gele komt terug in de mond, met citrus en tropisch fruit. Een frisse wijn met fijne zuren. 
Fruitig van begin tot eind! 
Wijn en spijs: lekker bij salades, vis en kip gerechten en gerookte zalm 
Prijs per fles: 21,50  Prijs per glas: 4,30  

Rosé: 

Mundo de Yuntero  Rosado tempranillo, La Mancha Spanje,  

Druif: 100% Tempranillo 
Zuivere geur met aroma’s van rijp klein rood fruit als aardbeien en frambozen en wat citrus- en florale tonen. Fris en sappig 
van smaak met wederom veel rijp klein rood fruit en prettige zuren 
Wijn en spijs : lekker bij tapas, kip en vis. 
Prijs per fles: 19,50 Prijs per glas: 4,00 

 Rood: 

Callesella primitivo , Puglia, Italië 
100% primitivo 
Vrij vol en rijp van smaak met zwart bramenfruit en een snufje kruidgheid. Soepel en zacht van smaak met rijpe tannines en 
zachte zuren.  
Wijn en spijs: kip, bbq, stoofschotels  
Prijs per Fles: 19,50 Prijs per glas: 4,00  

Mundo de Yuntero, Tempranillo/Merlot/Syrah,  La Mancha Spanje (biologishe wijn)  

Druif: Tempranillo/Merlot/Syrah 
Sap met pit, zon bestoven, je proeft de warmte, maar de wijn is er niet zwaar en ondrinkbaar van geworden. Integendeel. 
Geurt naar zwart fruit en rijpe bessen, met een klein pepertje. Is verder droog, rond, toegankelijk en sappig 
Wijn en spijs: Lekker bij stoofschotels en tapas  
Prijs per fles: 22,50  Prijs per glas: 4,25 

 



Cantina Valpantena Torre de Falasco Soave, Veneto Italië (SQNPI gecertificeerd) * 

Druif: Garganega  
Soave betekend letterlijk “ liefelijk” , een perfecte omschrijving voor deze zachte witte wijn. Strogeel van kleur en delicaat 
fruitig van geur: citroen & appel. De smaak is droog, zacht en met een licht typisch Italiaans amandelbittertje in de afdronk. 
Wijn en spijs: vis & mosselen  
Per fles: 22,50 

Montgravet Sauvignon blanc, gascogne Frankrijk  

Druif: Sauvingon Blanc  
Montgravet stuift en smaakt naar vers fruit als groene appel en limoen. Het maakt de wijn tot een verrukkelijke borrelwijn en 
uitstekende begeleider 
Wijn  en spijs: aperatief, salade, sushi  
Per Fles: 21,- 

 Castel Firmian Pinot Grigio, Trentino Italië  

Druif:Pinot grigio 
Frisse en fruitige pinot grigio met geuren en smaken van Golden Delicious appel, bloesem en rijp citrusfruit. De wijn is zacht 
en verfijnd van smaak, en heeft frisse zuren 
Wijn & Spijs:  salade, kip, varkensvlees en lichte vis gerechten  
Per  fles: 32,50 

Epicerie de Castelnau blanc , Vin de Pays de l’ Hérault IGP, Frankrijk  

Druif: ugni blanc, colombard en muscat à petit grains nobles  
Expressieve geur met aroma’s van rijpe peer, perzik, citrusfruit en verse ananas. De smaak is sappig en mondvullend met 
wederom het rijpe fruit, witte bloesem en goede verfrissende zuren. De wijn is goed in balans. 
Beatrice en Christophe Muret zijn de eigenaren van dit prachtige bedrijf nabij Pézenas waar in de dertiende eeuw de 
Seigneurs de Guers al verbleven. Het is een 100 hectare tellend domaine, omgeven door garrigues en niet ver van het Etang 
de Thau. Er wordt gewerkt volgens de methode ‘lutte raisonnée’. Door de efficiënte en technisch hoogstaande 
productiemethode worden er bij dit familiebedrijf eerlijke en geconcentreerde wijnen gemaakt die hun zuiverheid en 
typiciteit behouden. De wijnen zijn voor deze streek verhoudingsgewijs vrij fris, slank en elegant.  
Wijn en spijs: gevogelte, magere vis, aperitief  
Per fles: 22,- 

 

Witte wijn 



Les Volets chardonnay , Pays de la Haute Vallée de l’ Aude, Frankrijk 

100% chardonnay waarvan 80% vergist en rijpt in rvs tanks en 20% in Franse eiken vaten. 
Deze vallei ligt tussen de Atlantische Oceaan en de Middellandse zee. De wijngaarden liggen hoog waardoor de druiven 
profiteren van het warme klimaat en het verschil in dag-en nacht temperatuur door de hoge ligging van de wijngaarden. 
Hierdoor rijpen de druiven langzamer wat gunstig is voor de aroma’s. Aroma’s van groene appel, citrus en brioche en wat 
hazelnoot en toast door de gedeeltelijke rijping in eiken vaten.  
Wijn en spijs : Vis, gevogelte, vegetarisch  
Per fles: 29,50 

Edouard Delaunay Septembre chardonnay 2018, Bourgogne, Frankrijk 
Druif:100% chardonnay, 
Enkele maanden gerijpt in gebruikte Franse eiken vaten. Ongefilterd en ongeklaard. 
Aroma’s van rijpe peer en appel, meloen, steenfruit, mineralen (vuursteen) en acacia bloesem. De smaak is vrij vol en zacht 
met een goede structuur, mooie zuren en mineraal. Lange afdronk en balans. Wijndomein Edouard Delaunay gaat terug tot 
1893. Toen Edouard in Nuits-Saint- Georges het huis van de Bourgondische leverancier van zijn vader, die wijnhandelaar was, 
kocht. In 2017 werd het opgekocht door Laurent Delaunay, de achterkleinzoon van de oprichter. Met als ambitie er een mooi 
Bourgondisch huis van te maken, waarin traditie en high-tec samenkomen.  
Wijn en Spijs: Witte vis, Krab/kreeft 
Per fles: 35,- 

Domaine William Fèvre Chablis 2018, Bourgogne, Frankrijk 
Druif: 100% chardonnay, vergist in rvs tanks 
Op en top Chablis: citrusfruit, wit fruit, florale tonen, mineralen (kalk), strak, beendroog maar wel rijp en sappig van smaak 
met mooie zuren en een lange afdronk. In 2015 heeft het domein een duurzaamheidscertificaat verkregen de ‘High 
Environmental Value’ (HVE), dit is de hoogste kwalificatie voor de eisen die gesteld worden aan het milieu.  
Wijn en spijs: oester, kreeft, gegrilde vis, sushi en sashimi, kip , Geitenkaas  
Prijs per fles: 35,- 

 



Rode wijn 

Calusari Pinot noir Roemenië 

Druif: Pinot noir 
Lichte rode wijn met heerlijk rijp klein rood fruit, veel sap weinig tannines. Puur pinot fruit. Licht gekoeld serveren. 
Wijn en spijs: rood vlees, kruidige pasta licht gekoeld lekker bij tonijn of zalm gerechten. 
Per fles: 22,50 

False Bay Old School syrah , Coastal Region, Zuid-Afrika 

Syrah Old School dus gemaakt in de stijl zoals men dat in Frankrijk doet. Niet zo gek als je bedenkt dat de eigenaar, drijvende 
kracht en inspirator van Waterkloof, Paul Boutinot, een Fransman is. Hij heeft een voorkeur voor de Zuidfranse druivenassen, 
die het in dit gebied ook erg goed doen. Deze syrah is een heerlijke volle, maar zachte wijn met veel rijp zwart fruit als bessen, 
bramen en kersen en daarnaast wat kruiden (fynbos), zachte rijpe tannines en lekkere zachte zuren.  

De False Bay wijnen worden gemaakt door Waterkloof Estate in Someset West in Stellenbosch. 
Waterkloof Estate, In 2004 werd dit schitterende wijndomein aangekocht door Paul Boutinot. Waterkloof is gelegen op de 
Schaapenberg in Somerset West, Stellenbosch, slechts drie kilometer verwijderd van de oceaan. De wijngaarden voor de 
Waterkloof wijnen zijn gelegen op de bovenste hellingen van dit domein, 300 meter boven de zeespiegel. Ze worden 
gekenmerkt door hun minerale karakter en elegante stijl op het domein word volledig Biodynamisch gewerkt. Na de persing 
rijpt de wijn enkele maanden op eiken houten vaten. 
Wijn en Spijs: gegrild vlees, lam , rood vlees en kaas  
Prijs per fles: 22,- 

Casca Wines Cascas tinto , Vinho Regional Lisboa, Portugal  

Druif: syrah, castelão en aragonez (tempranillo) 
Een droge volle rode wijn met veel (gedroogd) zwart fruit, specerijen, iets vegetaals in de geur en een behoorlijk krachtige 
smaak. Een wijn met pit en bite! CASCA WINES is een project van wijnmakers en wijnexperts uit Portugal. Zij hebben samen 
een merk neergezet dat door hoogstaande kwaliteit en met behoud van de eeuwen oude wijn tradities de meest unieke 
wijnen ontstaan. Ze gebruiken alleen de beste kwaliteit druiven van de terroirs uit het prachtige Portugal. Zo hebben ze 
wijnen gemaakt uit de Douro vallei maar ook Lisboa en zelfs uit de bijzondere grote vlaktes van Alentejo in het zuiden van 
Portugal.  
Wijn en spijs: rood vlees, kalf, gevogelte 
Prijs per fles: 25,-  

 



Bodegas Tobelos crianza 2016, Rioja, Spanje 

 
Druif:100% tempranillo,  
De wijn rijpt 12 maanden in gebruikte Franse en Amerikaanse eiken vaten (1-4 jaar oud) en aansluitend minimaal 12 
maanden op fles. 
Intense geur met aroma’s van zowel rood als zwart fruit, specerijen als kaneel, cacao en cederhout. Vol en rijp van smaak, 
mondvullend met rijpe tannines, mooie zuren en een lange afdronk.  
Wij en spijs: lam, tapas, rood vlees  
Prijs per fles: 30,- 

Château de Santenay pinot noir vieilles vignes , Bourgogne, Frankrijk 

 100% pinot noir, gerijpt in Franse eiken vaten  
Château de Santenay is één van de grootste wijndomeinen in Bourgogne. Het imposante kasteel stamt uit de 9de eeuw en 
was gedurende een deel van de 14de eeuw in bezit van Philippe le Hardi, Hertog van Bourgondië. Hij was degene die een 
decreet uitschreef dat de basis vormt van de monocépage wijnbouw in Bourgogne, wat heeft geresulteerd in het gebruik van 
Pinot Noir i.p.v. Gamay.   
Château de Santenay bezit 90 Ha wijngaarden, verdeeld over de Côte d’Or en de Côte Chalonnaise. In totaal maken zij wijn in 
14 appellaties, o.a. Mercurey, Aloxe- Corton, Santenay, Pommard en Saint-Aubin. Het château is Terra Vitis gecertificeerd sinds 
2004.  Een verfijnde rode Bourgogne. De geur is gemiddeld expressief en heeft tonen van rode bessen, bramen en wat 
kruiden. De smaak is verfijnd, met afgeronde tannines, de wijn komt elegant en gebalanceerd over.  
Wijn en spijs: gevogelte, kalf  
Prijs 

 per fles : 39,- 

Mousserende wijn 

Simonsig Kaapse vonkel, brut methode cap classique, Stellenbosch Zuid-Afrika  

Druif: Pinot noir, chardonnay , pinot meunier  
Rijke geur met citrusaroma’s, biscuit en geroosterd brood, Romige mousse, volle en tegelijk complexe smaak met 
aangename zuren  
Weetje: Simonsig was de eerste die een mousserende wijn op de markt bracht, hij is talloze malen bekroond. 
Prijs per fles: 49,50  Prijs per glas: 8,50

 


