
 
 

 

Huiswijnen 

 

Mousserend         per glas   fles  

Huisapéritief, Prosecco met een crème van het seizoen.   € 4,50 

 

Prosecco Brut D.O.C.        € 4,30   € 24,50    

La Farra  

Deze Prosecco ligt net buiten de grenzen van het gebied Valdobiadene  

( het beste voor Prosecco ). Mooi voor U wat prijs betreft. De wijn is strogeel,  

met een bouquet van perzik en appel met een tikje honing. Hij is mooi in balans, 

heeft body en een droge afdronk. Ideaal als apéritief of als basis voor huisapéritief. 

 

Champagne Brut        

Mandois      € 55,00      
Een mooi droge Champagne met een mooie crèmige mousse, 

een fris fruitige smaak met appel en abrikoos in de afdronk die lang aan houdt.  

Een klein Champagne huis met een groeiende reputatie. 

Lekker als apéritief, of gewoon bij een feestelijke gelegenheid. 
 

Droog wit 

Dominio de la Abadesa 

Verdejo        2018   € 4,00   € 21,50 
Deze wijn is gemaakt van de Verdejo druif. 

Hij is fris, fruitig  ( appel ) en een beetje grassig, 

Hij lijkt een ietwat op een Sauvignon Blanc maar heeft minder zuren.  

Lekker bij salades, visgerechten en koude vleesgerechten. 

 

Zoet wit  

Kellererei Sonngarten Riesling  1L.   2017   € 4,00   € 21,50 

Mainzer Domherr Kabinett 
Wijn met een zoetje, een klassieker uit Duitsland. De vraag is afnemende en tussen  

het enorme aanbod ( met heel veel slechte wijnen er tussen ) hebben wij deze voor 

U uitgekozen die niet alleen zoet is maar ook nog verfijnde zuurtjes op de achtergrond, 

bovendien heeft hij de kwaliteit aanduiding  “Prädikat Kabinett”. 

 

Rosé 

Empordalia 

Sinols Rosat       2018   € 4,00   € 21,50 
Een licht getinte rosé uit het wijngebied Emporda In Catalonië. Het is een frisse, 

kruidige sappige rosé boordevol fruit. Lekker om  zo van te genieten maar ook bij  

salades, visgerechten en gevogelte. 

 

Rood 

Abruzzen  Montepulciano    2017   € 4,00     € 21,50 

Cantina Tollo 
De wijn komt uit de Abruzzen en is gemaakt van de Montepulciano druif.  

Hij combineert fruit, elegantie en heeft voldoende body door het half jaar fust lagering.  

Kortom, een ideale is huiswijn op niveau. 

Het is door de jaren heen gebleken  een gewaardeerde huiswijn te zijn. 

 



Witte Wijnen 
 

Frankrijk Loire 

Sancerre      2016    € 29,50 

Michel Vattan      
Begin oktober 2009 waren we op bezoek in de Loire, we kwamen bij wijnmaker Pascal Joulin en hij was enthousiast we kregen een 

rondleiding in de wijnkelders, de wijngaarden etcetera. Hij had alles tot in de puntjes voor elkaar net zo als zijn wijn, een mooie 

Sancerre fris, fruitig ( appel ) met een mooie structuur. Ideaal bij vis, en helemaal bij onze beroemde zeetong. 

Vanaf jaargang 2011 is de Sancerre op gist gelagerd en heeft meer body en kan met gemak vijf jaar oud worden. 

 

Nieuw Zeeland Hawkes Bay  

The Wingwalker Viognier    2014    € 31,50 

Alpha Domus  
Een “rijpe “ Viognier,  goudgeel van kleur mooi in balans met en 4 maanden houtlagering heeft hij ook mooi body. 

Ideaal bij vlees voorgerechten, gebakken visjes, maar ook bij parelhoen of fazant. 

 

Duitsland Rheinland Pfalz 

Weissburgunder/ Auxerrois    2017    € 24,50 

Castel Peter 
Droog, fruitig en licht kruidig is deze combinatie van Pinot Blanc en Auxerrois. Erg lekker bij asperges.  

Ondanks het warme jaar heeft deze wijn toch zijn frisheid behouden .Een wijn waar veel Elzassers jaloers op zijn. Biologisch! 

 

Grauburgunder     2017    € 24,50 

Castel Peter 
Grauburgunder is de Duitse naam voor Pinot Gris, mooi gemaakt goudgeel van kleur en vol van smaak, en aangename zuren ook 

het typische kruidige karakter komt goed naar voren. de wijn combineert goed bij tal van voorgerechten en zal bij veel mensen in 

de smaak vallen. Biologisch. 

 

Riesling Hochbenn     2014    € 24,50 

Castel Peter 
De Riesling Hochbenn staat op wat zandige, klei grond. Dat wil zeggen dat deze Riesling wat voller overkomt en de kenmerkende 

zuren van deze druif compenseert.  Naarmate de jaren vorderen krijg je dan een mooie volle wijn. 

Lekker bij gevogelte en visgerechten. 

 

Duitsland Rheinhessen 

Chardonnay      2017    € 26,50 

Gröhl 
Een aangename en plezierige Chardonnay uit Rheinhessen, tikje mineralig maar ook vol van smaak met alle eigenschappen van 

deze druif. De wijn heeft 3 mannden houtlagering gehad,wat hem een ietsje body geeft. Deze Chardonnay kan goed een jaar of 3 a 

4 oud worden. 

 

Spanje Rueda 

Sauvignon Blanc     2017    € 26,50 

Bodegas Ontañon 
Lekkere frisse sauvignon Blanc uit de Rueda streek in Spanje, fris fruitige tonen , beetje appel groene florale tonen. 

Combineert goed bij tal van visgerechten.  Ideaal zomer wijntje voor op het terras. 

 

Spanje Rioja 

Rioja Vetiver      2014    € 26,50 

Bodegas Ontañon 
Het onbekende broertje van de rode Rioja gemaakt van de Viura druif, hij is goudgeel van kleur en heeft in de neus 

tonen van rijp fruit. Hij is vol van smaak, maar  toch elegant. Door enkele maanden houtlagering heeft hij genoeg 

body om ook bij gerechten van wit vlees geserveerd te worden. Gaat ook uitstekend bij een gebakken visje. 

 

Portugal Vinho Verde   

Singular       2017    € 27,00  

AD Wines 
Afkomstig uit het Vinho Verde gebied, gemaakt van De Arinto en Avesso druif. De Arinto heeft een volle kruidige 

smaak en de Avesso daarentegen is wat frisser van aard. De Singular komt van wijngaarden die beter liggen en 

waar de druivenstokken een oudere leeftijd hebben. Erg lekker bij tal van visgerechten. 

 

Chili Maule Valley 

Chardonnay gran reserva    2015    € 29,50 

Casa Donoso 
Een mooie volle rijke smaak , van exotisch fruit  met een nootachtige smaak, een lange afdronk . 

Een wijn die genoeg body heeft , door een aantal maanden  houtlagering. 

Deze wijn combineert goed bij gebakken scampi’s, gebakken vis, wit vlees  en gevogelte. 



 

 

Italië Süd Tirol 

T Bianco      2018    € 25,50 

Kellerei Tramin                                            
Deze wijn is een samenstelling van vier verschillende druivensoorten. Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Blanc en 

een klein beetje Riesling. Door de variatie van druivensoorten is er ook een breed smaakpalet waardoor hij bij veel 

gerechten geserveerd kan worden. Erg lekker asperges en vis gerechten, maar ook om zo te genieten op het terras! 

 

Stoan       2015    € 37,50 

Kellerei Tramin 
Deze wijn is de overtreffende trap van de T Bianco ook gemaakt van vier druivensoorten 60% Chardonnay, 25% 

Sauvignon Blanc, 10% Pinot Blanc en 5% Gewürztraminer. Deze wijn heeft frisheid, kruidigheid en body door de 

houtlagering. De wijn kan met gemak 6 jaar oud worden. Hij Combineert goed bij  stevige visgerechten, 

hoofdgerechten van wit vlees en gevogelte. Als hij 3 jaar oud is, is het een juweeltje! 

 

Italië Abruzzen      

Aldiano bianco     2017    € 29,50 

Cantina Tollo 
De Aldiano is gemaakt van 85% Trebbiano en 15% Chardonnay druif. De Trebbiano kenmerkt zich door zijn neus van 

peren en fruit. De Chardonnay geeft wat meer body, dit gedeelte heeft ook 6 maanden op hout gelagerd. 

Hij doet het geweldig bij de snoekbaars gelakt met “Asseltse paerekruutje “ . Een verrassende witte ontdekking uit 

Italië. 

 

Oostenrijk Wagram 

Grüner Veltliner Bromberg    2017    € 26,50 

Stefan Bauer 
Oostenrijks bekendste witte druivensoort, deze wijn komt van de wijngaard Bromberg en heeft met zijn ligging extra 

zon uren. De wijn is daarom goudgeel van kleur, heeft een fruitig aroma van groene appel met het kenmerkende 

pepertje in de afdronk. Hij wordt vooral veel geserveerd in aspergetijd, maar ook buiten dit seizoen zal hij bij tal 

gerechten geserveerd kunnen worden. 
 

 

 

Rode Wijnen 
    

Oostenrijk Wagram 

Zweigelt      2017    € 25,50 

Stefan Bauer 
De wijnen van de Zweigelt druif staan bekend om hun frisse fruitige wijnen ( kers, aardbei ). 

Ze combineren goed met lichtere vleessoorten ( gevogelte, kalfsvlees ), door hun lage zuurgraad, lichte en 

fruitige karakter kunnen ze ook licht gekoeld gedronken worden.  

 

Italië Abruzzen 

Montepulciano d’Abruzzo Aldiano riserva 2013    € 31,50 

Aldiano Cantina Tollo 
Ook de Aldiano is van de Montepulciano druif gemaakt, diep robijnrood met paarse invloeden. In zijn neus zitten 

bessen en fijne specerijen het is “full bodied “ wijn die een intense smaak heeft die lang aanhoudt. Zowel neus als 

smaak zijn mooi in evenwicht.Lekker bij gerechten van rood vlees, deze wijn zal bij veel mensen in de smaak vallen. 

 

Italië Apulië  

Salice salentino     2014    € 24,50  

Cantele 
De wijn met de beste prijs kwaliteit verhouding volgens de uitgave van de Gambero Rosso in 2013. 

Mooie robijnrode kleur, kersen in de mond en licht kruidig met genoeg body door de houtlagering. Hij doet het prima 

bij, gerechten van rood vlees, maar ook bijvoorbeeld bij een hertenrug filet. 

 

Italië Piëmonte 

Barbera dl Alba Egidio barriques   2017    € 28,00 
Mooie fruitige medium bodied wijn, hiij heeft 12 maanden houtlagering gehad op gebruikte vaten. 

Rijp rrod fruit ( bosvruchten ) in de neus een chocolade hint. Combineert goed bij rode vleessoorten.  

 

Barbaresco      2016    € 31,50 
Stevige wijn uit de Piemonte gemaakt voor 100% van de Nebbiolo druif die fruit combineert met een pepertje, 

in de afdronk. Een licht rode kleur met een bouquet van bessen , frambozen kruiden en vanille.  

De smaak is een combinatie van rood fruit , specerijen en vanille die lang aanoudt . Het is een volle wijn die moo 



in balans is hij heeft voldoende body door de 24 maanden houtlagering en is iets eleganter als een Barolo die uit 

dezelfde streek afkomstig is. 

 

 

 

Spanje Rioja  

Rioja Crianza      2016    € 25,50 

Bodegas Ontañon 
Wijn met een schitterende prijs /kwaliteit verhouding,  typisch Rioja met een donkere kleur, fruitig maar ook iets van  

specerij en kruidigheid. Mooi glas wijn die bij veel mensen in de smaak zal vallen.  

Combineert goed bij kalfsvlees, rundvlees , en lam. 

 

Spanje Penedès 

Merlot Mater      2012    € 36,00 

Emendis 
De Penedse streek is gelegen nabij de stad Barcelona, de wijn is robijnrood van kleur en de geur is van overrijp fruit. 

Een rijke volle wijn, die een hoog niveau haalt hij heeft iets weg van een Amarone combineert goed bij kalf en 

rundvlees. Hij heeft 12 maanden houtlagering gehad op vaten van Allier. 

 

Nieuw Zeeland Hawkes Bay     

Cabernet Sauvignon, Merlot    2012    € 29,50 

Alpha Domus 
Mooi donker van kleur, rijp fruit in de neus, de Cabernet en de Merlot zijn voor een klein gedeelte aangevuld met  

Malbec en Cabernet Franc. Hierdoor wordt het smaakpalet uitgebreid met aardse tonen en specerijen. 

Deze wijn combineert goed met gerechten van rood vlees. 

 

Barnstormer Shiraz     2013    € 34,50 

Alpha Domus 
De typische specerij smaak van de Shiraz wordt mooi verpakt door rood fruit, elegant en goed gestructureerd. 

Internationaal valt deze wijn met grote regelmaat in de prijzen, Hij combineert goed met kruidige gerechten van 

rood vlees. 

 

Portugal Douro 

Douro Reserva      2013    € 25,00 

Quinta de Castelinho 
De wijn is gemaakt van voornamelijk Touriga Nacional en Touriga Franca aangevuld met inheemse druivensoorten. 

Hij heeft een intens donkere kleur. De neus verraadt een samenspel van zwoel rijp fruit en specerijen. 

Een onbekende verrassing uit Portugal. 

 

Chili Maule Valley 

Donoso      2013    € 29,50 

Clos Centenaire 
Een stevige blend  uit Chili  bestaande uit 40% Cabernet sauvignon, 30% Carmenère, 20% Malbec en 10 % Cabernet 

Franc. De hoeveelheid aan druivensoort met elk zijn specifieke kenmerk geeft een gevarieerd smaakpalet. Fruit, 

specerij, en aardetonen. Het zit er allemaal in, en dat gehuld in een stevig jasje van 12 maanden hout lagering.  

Een wijn voor bij roodvlees, en wild. 
 

 


