
CARTES
des Vins



WITTE WIJNEN

 FLES GLAS

Estaciones druif :Verdejo Sauvignon (Huiswijn)  17,50 3,75  
Heerlijke Fruitige witte wijn uit het zuidwesten van Frankrijk

Barboulot druif: Chardonnay (Huiswijn) 25,00 5,50 
Droge, volle en rijke smaak, rond en romig.

Rueda Bodegas la Soteranna V&R: (Verdejo-druif)  27,50
De smaak is elegant en geurend naar tropisch fruit met een zachte 
aanzet en frisse zuren.

Cantina Selezionne Pasqua: (Pinot Grigio-druif) 29,50 5,95 
Heeft de geur van vers fruit en doet denken aan honingmeloen. De 
smaak is zeer gebalanceerd, zacht en vol tegelijkertijd

Gewurztraminer Gustave Lorentz (Frankrijk) 39,50  7,50 
Heerlijke dorstlessende aromatische wijn met een mooie frisse krui-
digheid .

Scaia Bianco Tenuta Sant Antonio (Italie)   37,50  
Minerale beendroge maar volle fruitige witte wijn uit Veneto 

Simonsig Chenin Blanc (Zuid-Afrika)  35,00  
Frisse milde witte wijn met heerlijk sappig fruit.

Haha Estate, Sauvignon (Nieuw-Zeeland) 47,50  
Rijk aan tropisch fruit met een mooi botertje in de boventoon met 
subtiele houttonen gevolgd door een zachte frisse afdronk.

Bernardus Chardonnay (Californië)      67,50  
Vanilletonen, geconcentreerde tropische fruitaroma’s en een mooie, 
lange en stevige afdronk

Chablis Premier Cru Louis Jadot  (Frankrijk)      89,50  
Volle, klassieke wijn met tonen van honing, perzik en abrikozen

Meursault Louis Jadot  (Frankrijk)      112,50 
Meesterlijke witte wijn met houttonen, vanille, rijpe witte vruchten en 
een droomfinale



ROSÉ WIJNEN

 FLES GLAS

Lavila Rose  Cinsault (Huiswijn)  22,50   4,75  
Prachtige lichtroze wijn met geuren van Acacia en lavendel.    

Simonsig Rosé (Zuid-Afrika)  27,50   5,75 
Frisse elegante lichte rosé met geuren van bosaardbeien en fram-
bozen.

Mip Classic Domaine de Victoire (Provence)  42,50  
Bleekroze kleur met een fijn palet van sappige perzik, rood fruit en 
lichte mineraliteit. Verleidelijk met een zijdezachte afdronk.



RODE WIJNEN

 FLES GLAS

Estaciones (Huiswijn) Temperanillo  17,50   3,75  
Zachte en iets frisse rode wijn met tonen van rood fruit.

Pinot Noir Tradition (Huiswijn)  23,50   5,00 
Romige zachte rode wijn ideaal bij zachte vleesgerechten.

Beaute du Sud Syrah Cabernet-Sauvignon   32,50   6,75
Elegante rijpe donkerpaarse rode wijn met aroma’s  
van rijp fruit.

Scaia Tenuta Sant Antonio Veneto (Italie)  37,50
Volle rijke rode wijn uit het hart van de Veneto, Mezzane gemaakt van 
de Corvina-druif.

Ovidio Bodegas Bernal Garcia Bio (Spanje) 2015   39,95  
Deze wijn van tempranillo is rond en soepel, met een smaak die doet 
denken aan vers fruit. Vooral geschikt voor bij gestoofde groenten, 
droge kazen en blauwe kazen.

Rioja Reserva Baron de Ley 2018  45,00 
Krachtig bouquet van rood fruit, kruiden, kokos, koffie en rooktonen 
door rijping op amerikaans eiken

Finca Museum Reserva Duero Cigales 2018  52,50 
Intense en krachtige aroma’s van donker rijp bosfruit, zoethout en 
vanille aangevuld met eucalyptus

Amarone Veneto Tenuta Sant Antonio (Italie) 2018   79,50  
Intens donker robijnrood, met rijp donker fruit, diverse kruiden, drop en 
tabak, krachtig en geconcentreerd.

Seven Oaks Jerry Lohr  (Californië)  84,50  
Elegant met aroma’s van kersen en rode bessen, viooltjes en witte 
peper, soepele tannines

Sociande Mallet Haut-Medoc (Frankrijk) 2018   92,00  
Weelderig geconcentreerde wijn met rijkheid, kracht en stevige tanni-
nes in een eindeloze finale

Barolo Fontanafredda Serralunga d’Alba (Italie) 2018   95,00  
De smaak is droog, maar ook fluwelig en zacht, heel krachtig en uit-
gebalanceerd, een prachtige lengte, met fraaie tannines na. Prachtig 
bij mooie vleesgerechten, rijpe kazen



MOUSSERENDE WIJNEN

 FLES GLAS

Cava Mistinguette  32,50   6,50 
Aangenaam rokerig en licht getoast, wat honing, peer en limoen, een 
vleugje brioche, met een krachtige smaak, zacht en romig, lekker fris 
en levendig. 

Champagne Genets Grand Cru   72,50 
Heerlijke zuivere Champagne gemaakt van de drie toegestane 
druiven.De smaak is sappig en verfrissend met een lichte mousse. 

Laurent Perrier Brut Nature   95,00 
Verfijnde krachtige top-Champagne.

 DESSERTWIJNEN

Taylors Finest Reserve Port (Portugal)   5,90  
Drie jaar oude Ruby met een diep robijnrode kleur, een intens fruitige 
neus en een krachtige volle smaak   

Taylors Late Bottled Vintage 2018 (Portugal)   6,90 
 
Port met jaartalaanduiding die, dankzij vijf jaar vatrijping, geurt en 
smaakt naar rijp kersenfruit en pure chocolade  
 
20 Years old Tawny port Taylors (Portugal)   8,25  
Houtgerijpte port met tonen van chocolade, koffie, vanille en 
amandelen Stevige niet te zoete houtgelagerde rode dessert-wijn uit 
Alicante.

Chateau Violet Sauternes 2014 halve fles  39,50   8,95 
Krachtige elegante dessertwijn heerlijk bij schimmelkaas of romige 
pâte’s


