
 

 

 

WIJNKAART / WINECARD 

BUBBELS – BUBBLES 

Cava “Camps d’ Estels” Brut Nature     

Spanje/Spain 
Een rijke en expressieve nuance van boter en brioche, gebracht met een ongeziene diepgang en perfecte balans. 

 

A rich and expressive nuance of butter and brioche, with an unseen depth and perfect balance. 

 

 

glas: 6,50€    fles: 29,00€ 

glass: 6,50€   bottle: 29,00€ 

 

Champagne Tsarine Brut         

Frankrijk/France 

Een zeer elegant en verfijnd pallet dat gedomineerd wordt door citrus, witte perzik en cassis.  

 

De afdronk is vlezig en heeft een fantastische lengte.  
An elegant and refined palate, which is dominated by hints of citrus, white peach and cassis. A fleshy final with  

great length. 

 

€58,00 

 

Champagne Tsarine  Demi-Sec       
Frankrijk/France 
De rondheid en finesse van deze wijn worden bevestigd op het gehemelte. Dominante citrus aroma's vermengen zich 

met de meer geavanceerde, perzik siroop en vanille. 

 

The roundness and finesse of this champagne are confirmed by the palate. Dominant citrus aromas mixed with more 

advanced, peach and vanilla. 

 

€58,00 



 

 

 

HUISWIJN – HOUSEWINE 

Mazet de Sallèles  “Sauvignon/Viognier” 

IGP D’Oc - Frankrijk/France 
De combinatie van Sauvignon Blanc en Viognier zorgt voor een fruitig en floraal karakter in deze wijn. Hij blijft ten 

allen tijde fris en elegant. Een mooie all-rounder die perfect kan ingezet worden van aperitief tot begeleider van 

visgerechten. 

 

The combination of Sauvignon Blanc and Viognier provides a fruity and floral character in this wine. It remains fresh 

and elegant at all times. A beautiful all-rounder that can be used perfectly from an aperitif to accompanying fish 

dishes. 

 Campos de Luz “Rosé” 

Cariñena D.O. – Spanje/Spain  

Mooie roze aardbeikleur. De neus is zeer fris met aroma's van rode bessen en kersen. Het pallet is mooi in evenwicht 

tussen frisheid en het volume van de Garnacha. 

 

A marvelous, pink strawberry-like colour. The nose, brings us tored berries and cherries. The palate is nice balanced 

between freshness and body. 

 

Campos de Luz “Garnacha Old Vine” 

Cariñena D.O. – Spanje/Spain 
Diepe rode kleur met een zacht purperen rand door de jeugdigheid. Aroma's van zwart en rood fruit, bloemen en een 

vleugje zwarte peper. Het pallet is rijk, mooi in balans met subtiele taninnes en prachtig fruit. 

 

A deep red colour, it's purple glow is a tell-tale of young age. Impressions of black and red fruits, a floral aspect and a 

pinch of black pepper on the nose. The palate is rich, and there is a beautyfull balance between tannins and fruityness. 

glas: 4,25€  1/4l: 7,50€  1/2l: 14,50€  fles: 19,50€ 

glass: 4,25€ 1/4l: 7,50€  1/2l: 14,50€  bottle: 19,50€ 

 

 

 

Japanse Pruimenwijn / Japanese Plum Wine 

Glas: 5,50€  1/4l: 10,00€  1/2l: 19,00€  fles: 27,00€ 

Glass: 5,50€ 1/4l: 10,00€  1/2l: 19,00€  bottle: 27,00€ 

 



 

 

 

WITTE WIJN – WHITE WINE 

 
Sanama Sauvignon Blanc                 €23,00 
Rapel Valley -Chili/Chile 
Uitbundige toetsen van citrusvruchten als roze pompelmoes en citroen, hints van limoenzetste en een lange, frisse 

afdronk. 

 

Notes of citrus fruits like pink grapefruit and hints lemon and a long, fresh finish. 

 

 

 
Domaine de Pellehaut “Chardonnay”     €26,00 
Côtes de Gascogne I.G.P. Frankrijk/France 
Schitterend heldere kleur, met een zeer expressieve en complexe neus. Floraal en fruitig laat deze wijn zich 

onderscheiden. In de mond krijgen we lichte vanilletonen, veel fruit en een perfecte zuurtegraad.  

 

Gorgeous bright color with a very expressive and complex nose. Florality and fruitiness are the key to this. In the 

mouth, we get light vanilla notes, lots of fruit and perfect acidity. 

 

 
Diemersdal Grüner Veltliner     €29,50 

Durbanville - Zuid-Afrika/South-Africa 
Deze wijn bezit een mineraal doch fruitig karakter. De aroma's zijn deze van groene appel, verse kruiden en tropisch 

fruit. In de mond vinden we opnieuw het minerale terug aangevuld met prachtige accenten van citrus. 

 

This wine has a mineral but fruity character. These are the aromas of Green Apple, fresh herbs and tropical fruit. In 

the mouth we find again the minerals complemented by beautiful notes of citrus. 

 

 
Stanley Estate – “Pinot Gris”      €37,50 
Marlboruogh - Nieuw-Zeeland/New Zealand 
Zuiver en mineraal in de neus, met toetsen van tropisch fruit. Op het pallet ontwaren we impressies van peer, groene 

appel en een speelse citrus toets. Een structurele finale sluit het geheel mooi af.  

 

The combination of pure, mineral touches and hints of tropical fruit we can find in the nose. The palate offers 

impressions of pears, green apples and a zesty citrus touch. A sublime, structural final completes the whole 

beautifully.  

 



 

 

 

 
 

Gran Lurton Blanco – François Lurton     €45,00 

Mendoza – Argentinië - Argentina 
Deze wijn zeer rond en zalvend van aanzet, het palet brengt ons toetsen van abrikoos en agrum. De finale is lang en 

krachtig. 

This wine is very round and has a satin, the palette brings us notes of apricot and agrum. The final is long and 

powerful. 

 

RODE WIJN – RED WINE 

 
 
 

El Parador Crianza “Bodegas Chivité”      €25,00 
D.O. Navarra  - Spanje/Spain  
Schitterend medium kers rood met verouderingsrand. Brede gebalanceerde neus van rood fruit , vanille, eik en kruiden 

vol en harmonieus in de mond, zacht en aangenaam in de finale, met lichte toasty eiken vat tonen. Wijn met mooie 

structuur.  

 

Wonderful medium cherry red  with an aging border.. Wide balanced nose of red fruits, vanilla, oak and spice in the 

mouth full and harmonious, soft and pleasant in the final, with light toasty oak barrel tones. Wine with good texture. 

 
            

 
Morellino di Scansano “FonteTinta”     €30,00 

D.O.C.G. Toscane -  Italië/Italy 
Helder, robijnrood kleed en typische aroma’s van rijp, rood fruit. De wijn is bezit een moderne stijl met een levendige 

acciditeit. Een garantie op een lekker glas. 

 

Bright, Ruby red dress and typical aromas of ripe, red fruit. The wine has a modern style with a lovely acidity. The 

guarantee for a lovely gglass of wine. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Château Robin         €31,00 

Lussac Saint Emilion - Frankrijk/France 
Purperen kleur, een zeer expressieve neus waarin we een hele waaier van rijp, rood fruit ontdekken. De mond is zacht 

en zalvend met veel structuur. 

 

A purple colour, the bouquet is expressive and offers a variety of ripe, red fruits. The palate is soft, unctuous and well 

structured. 

 

 
 

Château Los Boldos Veilles Vignes Merlot     €45,00 

Mendoza – Chili/Chile  
Deze wijn wordt zoals het etiket zegt gemaakt van oude wijnstokken. Deze wijnstokken produceren minder 
fruit, maar alle smaken en aroma’s zijn zoveel sterker ontwikkeld. Een rijping van 12 maanden op Franse Eik, 
zorgt ervoor dat alles harmonieus in elkaar vloeit. 
 
This wine is like the label says made from old vines. These vines produce less fruit, but all the flavors and aromas are 

much more developed. A maturation of 12 months in French oak, makes sure everything flows together harmoniously. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

Verfrissende Dranken – Soft Drinks 
Plat water (0,5 L)     € 3,75  Fanta    € 2,50 
Bruisend water (0,5 L)    € 3,75   Sprite    € 2,50 
Coca Cola      € 2,50  Minute Maid   € 2,75 
Coca Cola Light     € 2,50  Ice Tea    € 2,75 
Coca Cola Zero      € 2,50  Looza Ace (Multivitaminen) € 2,75 
Tonic       € 2,75 
 

Aperitieven – Aperitifs 
Porto rood/wit     € 5,00  Campari Orange  € 6,50 
Sherry Dry      € 5,00  Glas Cava   € 6,50 
Martini rood/wit     € 5,00  Aperitief Sakura  € 6,50 
Gin&Tonic      €8,50 
 

Bieren-Beers 
Stella       € 2,50  Asahi    € 4,00 
Hoegaarden      € 2,75  Kiran Ichiban   € 4,00 
Leffe Blond      € 4,00   
Duvel       € 4,00 
 

Digestieven - Digestives 
Grappa       € 6,50  Cognac    € 5,50 
Calvados Coquerel Vieux    € 6,50  Amaretto   € 6,50 
Sake warm/koud (Sho Chiku Bai Sake) 180 ml € 4,75 
 

Sterke Dranken – Spirits 
J&B       €6,50  Johnnie Walker Red Label € 6,50 
Chivas Regal      €7,50  Johnnie Walker Black Label € 7,50 
Gordon’s Gin      € 6,50  Jack Daniels   € 7,75 
Smirnoff Wodka     € 6,50   
   
 

Warme Dranken – Hot Drinks 
Koffie       € 2,75  Expresso   € 2,75  
Groene thee (grote/kleine pot)   € 5,00/€ 2,75 Thee Natuur   € 2,75 
Jasmijn thee (grote/kleine pot)   € 5,00/€ 2,75  
Verse munt thee (grote/kleine pot)   € 5,50/€3,00 
 


