
 

Zoete witte wijn 
 
Bernkasteler Kurfürstlay Kabinett - Schmitt Söhne – Rheinhessen - Duitsland  
Glas: € 5,00  Fles: € 25,00  
Lichtgeel van kleur is deze fruitige wijn gemaakt van volrijpe Riesling druiven. Lekker fris met 
een klein speels zoetje. In de geur het tropische rijpe fruit zoals passievrucht gecombineerd 
met het frisse van appel. 
 

 
Witte Wijn 
 

Sauvignon Blanc – Montespina - Rueda, Spanje 
Glas: € 5,00  Fles: € 25,00  
Uitbundig geurende wijn met levendige, frisse aroma's van rijp exotisch fruit en een soepele 
smaak met een verleidelijke, bijna jam-achtige fruitigheid van kruisbessen. 
 
 

Chardonnay – Bouchard Aîné & Fils Héritage du Conseiller – Frankrijk    
Glas: € 5,50  Fles: € 27,50  
Goudgele kleur. In de neus een parfum van rijp tropisch fruit, witte bloemen en amandelen. 
Smaakvolle wijn, iets vettige wijn met tonen van rijp tropische fruit en een vleugje honing, 
vanille en acacia. 
 
 

Viognier – Josselin – Languedoc, Frankrijk 
Glas: € 5,00  Fles: € 25,00  
Strogele heldere kleur verraadt de zonneschijn van de Languedoc. Heel fris en puur, met 
tonen van lychee en gember in de smaak, vol, lang en rond, zonder zwaar te zijn. 
 
 

Pinot Grigio Delle Venezie - Corte Giara – Veneto, Italië    
Fles: € 29,50 
Levendige wijn vol fruit. Lichtgeel in het glas met verfrissende geur van rijpe appel, peer en 
een tikkeltje citrus. Fris, rond en evenwichtig in de smaak met tonen van peer, citrus en 
druiven. Prettig drinkbaar. 
  

 
Johanniter – Jorik – Wijngaard De Kroon van Texel (De enige echte Texelse wijn)  
Fles: € 32,50 
Een droge, witte wijn met een fruitige en volle smaak. Dat smaakt naar meer. Liefdevol 
geteeld op de Texelse grond, aan de rand van het Texelse Dennenbos. Het karakter van de 
wijn kun je vergelijken met een Riesling. De Jorik is gemaakt van het druivenras Johanniter. 



 

Sauvignon blanc - Paul Buise “les parcelles” – Touraine, Frankrijk 
Fles: € 32,50 
Sauvignon Blanc uit de beste wijngaarden in Touraine. Het gematigde klimaat en de kalkrijke 
kleibodem zorgen voor complexiteit, met uitbundige aroma's van rijp wit fruit en citrus. Met 
een bloemige minerale afdronk. 
 

 
Schieffer Riesling – Nik Weis – St. Urban’s Hof – Duitsland 
Fles: € 37,50 
De druiven voor deze wijn komen van oude Riesling-stokken op verschillende leisteenbodems 
in de Moezel en de Saar. Prachtig fris, complex en mineraal van karakter, met rijpe fruittonen 
en een licht zilte afdronk. 
 
 

Albariño – Paco & Lola – Rias Baixas, Spanje 
Fles: € 38,50 
In de kleur licht geel. Expressieve geur van groene appel, peer, gecombineerd met florale 
tonen en kruidigheid. In de mond een fruitbalans van citrus- en exotisch fruit. Mooie lange 
afdronk die fris en complex is. 
 
 

Grüner Veltliner Smaragd – Himmelstiege – Wachau, Oostenrijk 
Fles: € 39,50 
Smaragd is de topcategorie van Wachau-wijnen. Deze complexe wijn is bleekgeel in het glas. 
De smaak is vol met tonen van rijp exotisch fruit gecombineerd met witte peper. Een 
opmerkelijke elegante wijn met frisse zuren. 
 
 

Bourgogne Chardonnay – Bouchard Ainé & Fils – Bourgogne, Frankrijk 
Fles: € 49,00 
Goudgele kleur. In de neus een parfum van rijp tropisch fruit, witte bloemen en amandelen. 
Smaakvolle wijn, iets vettige wijn met tonen van rijp tropisch fruit en een vleugje honing, 
vanille en acacia. 
 
 
 
 

 

 

 



 

Rosé Wijn 

 
Marival Rosé – Cinsault, Grenache, Syrah – IGP Pays d’Oc, Frankrijk 
Glas: € 5,00  Fles: € 25,00  
Prachtig zalmkleurig uitgesproken sappige rosé met delicate bloemenaroma's. Levendig met 
in zijn smaak niet alleen rood fruit en citrusvruchten, maar ook subtiele schakeringen van 
kruiden en specerijen. 

 
Rode Wijn 
 
 

Merlot – Josselin – Languedoc, Frankrijk 
Glas: € 5,00  Fles: € 25,00  
De Bordeaux druif Merlot maakt furore in de Languedoc, en een wijn als deze doet begrijpen 
waarom. Want hij is vol, met een royale dosis zwart fruit en wat specerijen. Deze Merlot is 
evenwichtig en zeer aangenaam. 

 
 
Pinot Noir – Bouchard Aîné & Fils Héritage du Conseiller – Frankrijk    
Glas: € 5,50  Fles: € 27,50  
De kersenrode Pinot Noir is een volle fruitige wijn met aroma's van kersen en koffie, 
ondersteund met een subtiele geur van geroosterde noten. Kenmerkend is de lange afdronk 
met een subtiele houttoets en een vleugje menthol. 
 
 

Cabernet Sauvignon – Josselin – Languedoc, Frankrijk  
Glas: € 5,00  Fles: € 25,00  
Donkerrode wijn met zowel in zijn geur als smaak veel fris fruit van bessen, heel kenmerkend 
voor de Cabernet Sauvignon. Zeer krachtige en gestructureerde wijn, vol en licht gekruid, 
absoluut verrukkelijk. 
 
 

Montepulciano d’Abruzzo – Villa Luisa – Italië 
Fles: € 27,50  
De druif Montepulciano is niet aangeplant bij het gelijknamige stadje in Toscane, maar is 
vooral te vinden in het gewest Abruzzen. Daar geeft hij een diepgekleurde wijn met een 
soepele smaak en zachte tannines. Soepele en sappige wijn met in zijn stevige, verwarmende 
smaak zowel toastachtige aroma’s als schakeringen van pruimen, zwarte kersen, bessen, 
laurier en kruiden. 
 
 



 

Little Yering – Shiraz  – Yarra Valley – Australië  
Fles: € 29,50  
Diep paarsrood van kleur. Zwarte kersen en bramen in de neus met nuances van leer en een 
hint van zwarte peper. De smaak is elegant met bosfruit en wordt aangevuld met kruidigheid 
en zachte rijpe tannines.  

 
 
Rioja Crianza – Muriel Fincas de la Villa – Rioja, Spanje 
Fles: € 29,50  
Karaktervolle Rioja van 100% Tempranillo. De wijn is robijnrood met in de neus tonen van 
vijg, pruim en zoethout. In de smaak een mooie fruitigheid van gekonfijte kersen en getoaste 
aroma's door 12 maanden houtrijping. 

 
 
Valpolicella Ripasso – Villa Borghetti – Italië 
Fles: € 42,50  
Uitstekende Valpolicella die in contact is geweest met de uitvergiste schillen van Amarone 
met daarin nog wat achtergebleven suikers. De naar kersen smakende wijn krijgt daardoor 
extra body en een mooie, rijke structuur. 
 
 

Les Chevaliers de l’Ordre – St. Emilion Grand Cru – Bordeaux, Frankrijk 
Fles: € 45,00  
Verleidelijke Bordeaux van de rechter oever gemaakt van Cabenet Sauvignon, Cabernet Franc 
en Merlot. Een neus van cederhout met nuances van drop, donker fruit en kruidnagel. Deze 
wijn heeft gestructureerde tannines met fraaie houttonen. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mousserende Wijn 
 
 
Prosecco D.O.C. Spumante – Pronol – Veneto, Italië 
Glas: € 7,00  Fles: € 35,00  
In Veneto wordt van de Glera-druif één van de beste Italiaanse mousserende wijnen 
gemaakt. Deze Spumante smaakt mooi fris en zuiver en heeft een aangename mousse. 
 
 

Nora Rosé Secco – Wijngaard de Kroon van Texel  
Glas: € 7,00  Fles: € 35,00  
Frisse en licht zoete rosé bubbel van lokaal geteelde Regent druif.  
 
 

Skitterend – Wijngaard de Kroon van Texel  
Glas: € 7,00  Fles: € 35,00  
Frisse, halfdroge bubbel van lokaal geteelde Johanniter druif.  
 
 

Cava Segura Viudas Brut Reserva 
Fles: € 35,00 

Elegante Cava met een frisse delicate mousse. Een bijzonder aromatische neus van 
bloemetjes, citrus, wit fruit, tropische vruchten. De 15 maanden lange rijping zorgt voor body 
en een volle smaak met een lange afdronk. 
 
 

Champagne Canard Duchene Cuvée Charles VII – Blanc de Blancs - Frankrijk 
Fles: € 75,00 

Charles VII Blanc de Blancs is een verfrissend elegante cuvée met een bleke gouden tint. In de 
neus een boeket van wit fruit, peren en een vleugje lychee. In de mond romig en zijdeachtig 
met finesse en een uitstekende balans. 
 
 

 


