
Wijnen zijn voor ons belangrijk. Om de mooiste wijnen te ontdekken hebben wij 
contact met verschillende importeurs en we gaan ook zelf van tijd tot tijd op onder-
zoek uit. Op die manier vinden we soms toevallig de beste wijnen. En door de lange 
vriendschappen met wijnbouwers uit meerdere landen kunnen we unieke wijnen 
toevoegen. Het resultaat is een mooie wijnkaart waarop niet alleen de klassiekers te 
vinden zijn, maar ook verrassende nieuwe vondsten.

Wij bieden u een keuze uit een groot aantal 
open wijnen, dit geeft u de gelegenheid veel 
verschillende wijnen te proeven. Vraag onze 
medewerkers naar de open wijnen. Wij geven 
u graag advies bij uw wijnkeuze, zodat uw 
lunch of diner een complete ervaring wordt.

U kunt ook kiezen voor een wijnarrange-
ment. U krijgt dan de perfecte combinatie 
van een passende wijn bij elk gerecht dat u 
heeft gekozen.

Culinair genieten van wijn en spijs

wijnkaart



witte wijnen
Stoneleigh Sauvignon Blanc 
Nieuw - Zeeland | Marlborough € 35,00
Deze Marlborough Sauvignon Blanc is in de neus 
vol met geuren naar passievrucht en grapefruit.  
De smaak van passievrucht is een aanwijzing van  
het gebruik van de rijpe Sauvignon Blanc druif van 
de Rapaura bodem. De smaak is door de wijnmaker 
gemaximaliseerd door middel van contact met de 
schil van de druiven en de keuze van speciale gist.

Chablis Chateau de Chemilly 
Frankrijk | Bourgogne € 47,50 
De Château de Chemilly Chablis is een 
heerlijke Chardonnay met tonen van  
fris fruit en een volle afdronk. Een echte 
klassieker afkomstig uit de betere wijn- 
gaarden in het gebied Chablis. De Château 
de Chemilly Chablis is geproduceerd  
door het wijnhuis Château de Chemilly.

Bestue Gewürztraminer 
Spanje | Somontano € 32,50
Een aromatisch glas wijn met 
aroma’s van lychee, honing, 
rozenblaadjes, sinaasappelbloe-
sem en Turks fruit. De smaak 
wordt gekenmerkt door zijn 
textuur, lage zuurgraad, fruit 
(mango, perzik en abrikoos)  
en de kruidigheid van kaneel.

In Flagranti Cuvee 
Oostenrijk | Weinviertel € 35,00
Het wijngoed Schüller ligt in  
Pillersdorf, ongeveer 5 km van  
de wijnstad Retz. De In Flagranti 
heeft een volle, licht filmende 
smaak waarin men duidelijk tonen 
van mango en banaan proeft.



Drie gangen     € 21,50
Vier gangen    € 24,50
Drie gangen BOB (halve glazen) € 15,00
Vier gangen BOB   € 16,50

U kunt ook kiezen voor een wijnarrangement.  
U krijgt dan de perfecte combinatie van een  
passende wijn bij elk gerecht dat u heeft gekozen.

Wijnarrangement

Stoneleigh Pinot Grigio
Nieuw Zeeland | Marlborough € 35,00 
Een zeer aromatische wijn uit  
Marlborough met tonen van  
perzik, appel en veel mineralen.  
Een heerlijke lange afdronk.  
Verrukkelijk bij onder meer asperges, 
de Aziatische keuken en lichtere  
vlees- of gevogelte gerechten.

Montgras Reserva viognier 2019
Chili | Chochagua Valley € 35,00
Een heerlijke viognier, licht bloemig, 
tropisch fruit en de kenmerkende geur 
van abrikozen. Heerlijk als aperitief 
maar natuurlijk ook bij vette vis met 
een botersaus.

Temjanika
Macedonië | Tikves Valley € 32,50
Een heerlijke droge witte wijn  
uit Macedonië. Met aroma’s van 
bloemen en citrusfruit. De kleur  
is groen geel. Een fantastische wijn 
als zomers aperitief maar ook  
heerlijk bij salades, gevogelte,  
schaal- en schelpdieren.

SkyFall
Verenigde Staten | Columbia Valley € 35,00
Een heerlijke chardonnay uit Columbia Valley, 
Verenigde Staten. Een stevige chardonnay, niet te 
zwaar en met frisse zuren. De gedeeltelijke hout-
rijping proef je goed terug in de wijn. Lekker bij 
vis met een vettere saus maar ook bij lamsvlees.

Leidersburg Chenin blanc
Zuid-Afrika | Stellenbosch € 35,00 
Een mooie Chenin Blanc sur lie, 
met tonen van groene appel,  
kruisbes en peer. Een lichte witte 
wijn met een kruidig karakter.  
‘Sur lie’ betekent droesem en de 
term duidt aan dat de wijn op  
gist heeft mogen rijpen.



rode wijnen
Chateau Haut Caillou Lalande de Pomerol 2017 
Frankrijk | Bordeaux Pomerol € 59,50
Deze prachtige Pomerol van merlot, cabernet  
sauvignon en cabernet franc heeft tonen van zwart 
fruit, cederhout, vanille en specerijen. Een lange 
afdronk en gemiddelde tannines. Heerlijk bij wild, 
rood vlees en stevige kazen.

Kanonkop Kadette Pinotage 
Zuid-Afrika | Stellenbosch € 47,50 
Wie Zuid-Afrika kent, kent Kanonkop.  
De absolute top van de Zuid-Afrikaanse  
rode wijn, de thuisbasis van de Pinotage. 
Elegante aroma’s van rood fruit, pruimen  
en specerijen. Een mooi evenwicht  
tussen het fruit en de vanille van de  
houtzachte tannines.

Jaffelin Chapitre Pinot Noir Bourgogne
Frankrijk | Bourgogne € 59,50
Deze rode wijn wordt geproduceerd  
door het wijnhuis Maison Jaffelin uit  
de regio Vin de France, Frankrijk.  
De smaak wordt gekenmerkt door  
rood fruit met een mooie afdronk.

El Meson Rioja Reserva DOC 
Spanje | Rioja € 35,00
Deze wijn heeft tenminste 36 maanden gerijpt, 
waarvan tenminste 12 maanden op eikenhout en 
de rest op fles. El Mesón Rioja Reserva is gemaakt 
van de druiven Tempranillo 90%, Cabernet  
Sauvignon 10%. De wijn heeft vanille tonen,  
tannines en bessen aroma’s. Een typisch voor- 
beeld van een modern gemaakte Rioja Reserva.

Escudo Rojo Baron Philippe Baron de Rothschild 
Chili | Maipo Valley € 37,50
Deze rode wijn is een blend van Cabernet Sauvignon, 
Carmenere, Syrah en Cabernet Franc. In de smaak 
tonen van koffie, zwarte bessen en vanille. Deze wijn 
heeft een mooie subtiele afdronk.



Sessanea Barbera d’Asti Superiore 
DOCG 2015 
Italië | Piëmonte € 39,50
Deze Barbera uit de provincie  
Asti heeft 36 maanden gerijpt op 
grote eiken vaten. De smaak is rijp 
fruit, drop, laurier en tonen van 
kreupelhout. Azienda Vitivinicola 
Giulia produceert deze wijn alleen 
als alles perfect is; de druiven en 
de omstandigheden. Een heerlijke 
afdronk met zachte tannines. Niet 
voor niets heeft deze wijn de hoogste 
kwaliteits aanduiding DOCG. 

Z1N Il Numero Uno Zinfandel (Primitivo) 
Italië | Puglia € 41,50
Deze wijn uit Puglia heeft tonen van pruimen, 
kruiden, chocolade, eikenhout en bramen.  
In de smaak vol, weelderig, geconcentreerd 
fruitig, met evenwichtige tannines en een lange, 
frisse afdronk met een fijne zuurgraad. Z1N Il 
Numero Uno Zinfandel is 12 maanden gerijpt 
in kleine eikenhouten vaten.

Finca El Origin Malbec Reserva 2020 
Argentinië | Valle de Uco Mendoza € 32,50
Intens paars van kleur en zes maanden houtrijping in verschillende 
vaten. Geuren van rood fruit, viooltjes, vanille en sigarenkistjes.  
Zachte tannines dankzij de houtrijping, kruidig en volfruitig.  
Heerlijk bij harde kazen, BBQ en verse pasta.

Skyfall Cabernet Sauvignon 2017  
United States of America |  
Columbia Valley € 35,00
Aroma’s van bosbessen,  
pure chocolade, rijpe kersen,  
Butter scotch en vanille  
door de 10 maanden  
eikenhout lagering.

Drie gangen     € 24,00
Vier gangen    € 27,00
Drie gangen BOB (halve glazen) € 17,50
Vier gangen BOB   € 19,00

U kunt ook kiezen voor een wijnarrangement.  
U krijgt dan de perfecte combinatie van een  
passende wijn bij elk gerecht dat u heeft gekozen.

Wijnarrangement



champagne

Wij hebben Champagnes van Fagot, wijnmakers sinds generaties, geïnspireerd door 
hun wijngaarden en de natuur. Sinds 2007 wordt het proces gemanaged door Phil-
lip Bro de Comères, een telg uit een eeuwenoude wijnmakersfamilie. De wijn-
gaarden zijn nog steeds in handen van de familie Fagot. De wijnvelden van Rilly 
la Montagne zijn een mozaïek van klei, leem en mergel met kalksteen. De water-
bronnen zijn diep met flinke reserves. De druiven worden met de hand geplukt bij 
optimale rijpheid en geperst volgens de traditionele methode van Champagne. In 
de wijngaarden worden alleen ecologische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Na de 
persing worden de vaste stoffen uit de most onttrokken en vindt de eerste gisting 
plaats in grote vaten. Hierna ligt het minimaal 6 maanden gelagerd in grote vaten. 
Als laatste wordt de wijn gebotteld en vindt eventueel toevoeging van likeur plaats. 
De Champagne is nu rijp voor lagering in de ondergrondse kelders van Epernay, 
soms meer dan 20 jaar!



Michel Fagot  Blanc de Blanc       € 45,00

De blanc de blanc champagne is van 100% chardonnay. Een verfrissen-
de, elegante Champagne met een wat hogere zuurgraad wat zorgt voor 
een fris en strak mondgevoel.

Michel Fagot  Brut Reserve Premier Cru    € 45,00 

De brut reserve is een Champagne met een lichte gouden glans, een 
toasted bouquet en tonen van witte bloemen en amandelen. 
(40% chardonnay, 30% pinot noir en 30% pinot meunier)

Michel Fagot Demi-Sec       € 45,00

De demi-Sec wordt 24 maanden gelagerd op houten vaten waarna  
er al likeur wordt toegevoegd. Hierdoor ontstaan hints van amandelen  
en honing. Heerlijk als aperitief of bij desserts.  
(40% chardonnay, 10% pinot noir, 30% pinot meunier)

Michel Fagot  Rosé        € 48,00
Bij deze Champagne wordt aan de methode traditional rode wijn van 
de pinot noir toegevoegd. Hierdoor krijgen we tonen van rode bessen 
en frambozen. Een ideale Champagne voor desserts met vers fruit, 
maar ook bij wit en gegrild vlees.
(40% chardonnay, 10% rode wijn pinot noir en 50% pinot meunier)

Champagne is wellicht één van de wijnen die het meeste tot de verbeelding spreekt. 
De mousserende wijn wordt geproduceerd in de Champagne, Frankrijk. Bij het horen 
van het woord ‘Champagne’ komen sommige beelden direct; Champagne is feest, een 
overwinning vieren of een speciale gebeurtenis. En alhoewel de ‘bubbels’ al sinds de 15e 
eeuw bestaan is het nog steeds trendy. Champagne, voor speciale momenten in het leven.


