




HUISWIJNEN
Bistro Kees Blanco             Glas 5,00 Fles 22,50 

Druif: Sauvignon Blanc, Macabeo 

Land: La Mancha, Spanje 

Omschrijving: Frisse stijl witte wijn met geuren van citrus, gras en perzik. 

Aangename aanzet met tonen van appel en grapefruit. De Sauvignon Blanc 

druif is goed herkenbaar in de smaak. Elegante en frisse afdronk.

Montgras, Chardonnay                   Glas 5,00      Fles 22,50

Druif: Chardonnay 

Land: Colchaqua, Chili  

Omschrijving: Goudgele kleur met aroma’s van ananas, banaan en meloen in 

de neus. Frisse, ronde smaak met een mooie balans van ananas en perziken.  

De romige textuur maakt deze wijn tot een fluweelzachte wijn. 

Berg und Wald      Glas 5,00 Fles 22,50 

Druif: Riesling, Müller-Thurgau 

Land: Mosel, Duitsland 

Omschrijving: Een zuivere, frisse en zacht-zoete witte wijn. De aanzet is 

zeer verleidelijk met rijp fruit zoals ananas, perzik, sappige peren en een 

fijne doordrinkbaarheid doordat hij een alcoholgehalte heeft van 8,5%. In 

de afdronk proeft u de verfrissende zuren die juist deze wijn extra finesse 

geeft. 

Aires Andinos Rosé     Glas 5,00 Fles 22,50 

Druif: Cabernet, Sauvignon, Malbec  

Land: Mendoza, Argentinië 

Omschrijving: Uit het land van onze koningin Maxima deze zalmroze rozé. 

In de neus aroma’s van bramen, blauwe bessen en frambozen.  

Bistro Kees Tinto                  Glas 5,00     Fles 22,50 

Druif: Garnacha Tintorera, Tempranillo 

Land: La Mancha, Spanje 

Omschrijving: In de geur tonen van wilde bessen en kruiden, dieprood van 

kleur. De smaak is evenwichtig met tonen van roodfruit en specerijen. 

Sappige stijl wijn met verfijnde tannine’s.  



BUBBELS 

Ab Origine Brut,             Glas 7,50 Fles 35,00 

Giro Ribot  

Druif: Macabeo, Xarello, Parallada, Chardonnay 

Land: Penedés, Spanje 

Omschrijving: Mooie frisse witte wijn met een delicaat aroma denkend aan 

voorjaarsbloemen en wit fruit. Elegante smaak met fris en prachtige balans 

tussen zuren en puntje zoet. Een mooie lange afdronk met subtiele bubbel 

en iets romigs in de finale. 

Cava Brut Rosé Giró Ribot    Glas 7,50 Fles 35,00 

Druif: Trepat, Pinot Noir 

Land: Penedés, Spanje 

Omschrijving: Mooie heldere, lichtroze kleur. Zeer fruitig aroma van rode 

bessen en frambozen, gedroogd fruit waarbij de aardbeien domineren.  

De smaak is een explosie van sappig rood fruit. Levendig in de smaak met 

een goede balans en fijne mousse. Subtiele, maar lang aanhoudende af-

dronk. 

Champagne Brut Tradition 1er Cru,                                   Fles 
52,50
Alain Bernard        

Druif : Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir 

Land: Champagne, Frankrijk 

Omschrijving: Strogeel met schitteringen van goud met fijne bubbels. Fris, 

rond en toegankelijk met tonen van citroen en witte vruchten, zoals peren, 

brioche in de afdronk. 

Champagne Brut Histoire,        Fles 97,50 

De Fût de Chene, Alain Bernard       

Druif: Chardonnay       

Land: Champagne, Frankrijk 

Omschrijving: Strogele champagne met een prachtig subtiele mousse. In de 

neus witte bloemen, citrus en toast. In de mond een complexe stijl met to-

nen van noten, toast, citrus en appel met een geweldig lange afdronk. 

 



ROSÉ WIJNEN 
Petula Rosé,                        Glas 6,00 Fles 27,50 
Marrenon       1,5 Liter  Fles 55,00 

Druif: Grenache, Syrah      

Land: Luberon, Frankrijk 

Omschrijving: Een zalm-rosé kleur met een expressieve neus van rode 

bessen en wilde aardbeien. Rond en sappig met tonen van mango in de 

smaak. Een top rosé uit de Provence.  

Notorious Pink,       Glas 7,00 Fles 32,50 

Domaine la Colombette      

Druif: Grenache      

Land: Languedoc, Frankrijk 

Omschrijving: Lichte frambooskleur, veel primair roodfruit, ook iets 

kruidigs. Sappig van smaak. Kortom, speels, zomers en verkwikkend. Vitale 

zuren en zeer doordrinkbaar. 

 



WITTE WIJNEN
 

Sancerre,        Glas 9,00 Fles 42,50 
Hubert Brochard 

Druif: Sauvignon Blanc 

Land: Loire, Frankrijk 

Omschrijving: De wijn is een klassieke uitdrukking van Sauvignon Blanc.  

Lichtgeel, glanzend en helder van kleur. In de neus aroma’s van citrus en 

passievrucht. Levendige, pittige en frisse aanzet in de mond. Een mooi 

evenwicht tussen zoet en zuur met kenmerkende citrusvruchten en florale 

tonen. 

Pouilly Fumé,                  Glas 9,00      Fles 42,50 
Hubert brochard 

Druif: Sauvignon Blanc 

Land: Loire, Frankrijk 

Omschrijving: De kleur is bleek goudgeel. In de neus verfrissende aroma’s 

van brem en grapefruit en subtiele rokerige ‘vuursteenachtige’ aroma’s 

die typisch zijn voor de appellatie. De term ‘Fumé’ verwijst ook naar de 

aroma’s die aanwezig zijn in de wijn. In de mond aroma’s van wit fruit, 

acaciabloemen, een hint honing, perzik en hazelnoot. 

Vouvray,        Glas 7,50      Fles 
35,00 
Domaine Vieux Vauvert 

Druif: Chenin Blanc 

Land: Loire, Frankrijk  

Omschrijving: De neus is stuivend, floraal en tonen van rijp wit fruit.  

Het ontwikkeld subtiele honing tonen bij flesrijping. Fris, rond en in de 

afdronk tonen van gedroogd fruit 

Cuvée Eloïse,      Glas 7,50 Fles 35,00 
Cheval Quancard 

Druif: Muscadelle, Sauvignon Blanc, Sémillon 

Land: Bordeaux, Frankrijk 

Omschrijving: Een subtiele, delicate Entre-Deux-Mers met een complexe 

neus die aroma’s van grapefruit, witte perzik, zwarte bes en toast 

combineert. Een volle, levendige aanzet in de mond maakt plaats voor 

aangename eikenachtige, bloemige tonen.

 



L’Arabesque,       Glas 7,25 Fles 33,50 
Domaine de Sainte Cécile 

Druif: Sauvignon Blanc 

Land: Languedoc-Roussillon, Frankrijk 

Omschrijving: Zodra je de fles opent komen de heerlijke frisse geuren je al 

tegemoet, rijpe peer, groene appel, citrus en nog heel veel meer. Heerlijk!  

De smaak is typisch Sauvignon Blanc, fris met een fruit boeket van groen 

fruit zoals appel en peer. Maar ook vinden we in deze Sainte Cecile hinten 

terug van citrus en meloen. Wat een zalig glas wijn! 

La Symphonie,       Glas 7,25 Fles 33,50 
Domaine de Sainte Cécile 

Druif: Viognier 

Land: Languedoc-Roussillon, Frankrijk 

Omschrijving: Deze volledige Viognier van Domaine de Sainte Cécile is een 

plaatje van een wijn. In de geur meloen, perziken en abrikozen. De smaak 

is zacht en zeer verfijnd, mooie structuur en een beetje bloemig. De mooie 

tonen van frisse bloesem komen je tegemoet en in de afdronk juist weer 

volheid. 

Grand Marrenon Blanc,     Glas 8,00 Fles 37,50 
Marrenon 

Druif: Grenache Blanc, Roussanne, Vermentino 

Land: Luberon, Frankrijk 

Omschrijving: Bloemige en fruitige aroma’s van witte bloemen (meidoorn, 

acacia) en perzik. In de mond tonen van hout, vanille en honing met een 

mooie zuurgraad. 

Alte Reben,       Glas 7,00 Fles 37,50 
Weingut Dürnberg 

Druif: Grüner Veltliner 

Land: Weinviertel, Oostenrijk 

Omschrijving: De klassieke Grüner Veltliner van 25 jaar oude wijnstokken. 

Fijne grapefruit- en tabak tonen, peperige kruiden met duidelijke minerale 

tonen, sappig met veel diepte.  



Pinot Grigio,                        Glas 7,00      Fles 32,50 
Le Contesse 

Druif: Pinot Grigio 

Land: Veneto, Italië  

Omschrijving: Helder strogeel, in de geur appels en perziken, bloemen, 

vlierbessen en iets van sambuca’. In de smaak sappig, harmonisch, fruitig 

droog en goede structuur. 

Bellori Verdejo Joven,     Glas 7,50 Fles 35,00 
Bellori 

Druif: Verdejo 

Land: Rueda, Spanje 

Omschrijving: Deze wijn is vers van de pers, super stuivend en kraakhelder. 

Met aroma’s van vers gemaaid gras en aromatische kruiden zoals hooi of 

venkel. In de mond heeft de wijn een aangename frisheid met een goede 

zuurgraad. De afdronk is lang en intens.  

Pago de los Balagueses,     Glas 9,75      Fles 45,00 
Bodegas Vegalfaro 

Druif: Chardonnay 

Land: Valencia, Spanje 

Omschrijving: Prachtige goudgele wijn met een zeer complexe neus met 

daarin tonen van mineraliteit, tropisch fruit, iets vanille en cederhout. In de 

smaak komt honing naar voren. Een prachtig haast Bourgogne-stijl wijn met 

levendige zuren en exotische tonen. 

Esporão Reserva Branco                      Glas 8,25 Fles 38,50 

Druif: Antão Vaz, Arinto, Roupeiro 

Land: Alentejo, Portugal 

Omschrijving: De Esporão Reserva Branco is een klassieke wijn die 

uitsluiting wordt verkregen uit biologische druiven. De kunde van Herdado 

do Esporão om de juiste balans te vinden tussen de verschillende 

kenmerken van de druivenrassen, de bodem, de ouderdom van de 

wijnstokken en het karakter van de personen die deze wijn door de jaren 

heen maken, resulteert in een rijke, intense maar altijd harmonieuze wijn.  



RODE WIJNEN 
Margarethenhof,                                   Glas 7,50 Fles 35,00 
Weingut Weber 

Druif: Spätburgunder 

Land: Moezel, Duitsland 

Omschrijving: Hele herkenbare stijl Pinot Noir met een duidelijke geur van 

kersen. Zachte inzet, fijne zuren in harmonie met rijp en roodfruit, een 

pepertje, elegantie en zeer zuiver. Plezierige wijn met voldoende diepgang 

en een lange nasmaak.

Château Haut-Baillou,     Glas 7,50 Fles 35,00 
Cheval Quancard 

Druif: Merlot 

Land: Bordeaux, Frankrijk 

Omschrijving: Fris, fruitig en gemakkelijk te drinken, soepel in de mond, 

weelderig en rijk. Deze wijn presenteert een scala aan goed gestructureerde 

aroma’s als bessen, een vleugje vanille door houtrijping en mooie gepolijste 

tannine’s.

Grand Marrenon Rouge,     Glas 8,00 Fles 37,50 
Marrenon 

Druif: Grenache, Syrah 

Land: Luberon, Frankrijk 

Omschrijving: De neus is expressief, fruitig en zeer aangenaam met rijp 

fruit en tabak geuren. In de mond begint de wijn met tonen van vers fruit 

en wordt daarna complex: eiken tonen smelten samen met leer, olijven en 

noten. Intens en geconcentreerde tannine’s. Zeer rijk en zacht. 

Lágrimas de Maria,                      Glas 8,00 Fles 37,50 
Zinio Bodegas 

Druif: Tempranillo 

Land: Rioja, Spanje 

Omschrijving: De kleur is helder en medium robijnrood. Aantrekkelijke 

aroma’s in de neus van gecontroleerde rijping in Amerikaanse eiken 

vaten met rokerige tonen, balsamico en kruiden. Het palet begint glad 

met aanwezig fruit en een gecontroleerde tanninestructuur van rijping in 

eikenhouten vaten, waardoor de wijn een zachte afdronk krijgt. 



Esporão Reserva Tinto    Glas 9,75 Fles 45,00 

Druif: Alicante Bouschet, Aragonez, Cabernet Sauvignon, Trincadeira 

Land: Alentejo, Portugal 

Omschrijving: De Esporão Reserva Tinto is een complexe wijn met een neus 

van donker rijp bosfruit, specerijen en vanille. Volle smaak met prachtige 

geïntegreerd eikenhout.

Montgras Reserva Especial,    Glas 7,00 Fles 32,50 
Montgras Wines 

Druif: Carmenere 

Land: Central Valley, Chili 

Omschrijving: De kleur is intens en diep violet-rood. In de neus intense, 

fruitige aroma’s van zwarte bessen, bosbessen en rijpe pruimen, samen 

met tonen van kruidige en zoete chocolade. In de mond een aangename 

en ronde textuur met sappige tannine’s, een fruitig karakter samen met 

koffietonen in een mooi brede en smaakvolle wijn. 

Quatro,        Glas 7,00 Fles 32,50 
Montgras Wines 

Druif: Cabernet Sauvignon, Malbec, Syrah, Carmenere 

Land: Colchaqua, Chili 

Omschrijving: Diepe robijnkleur met paarse tonen. Aroma’s van rijke, 

soepele bessen, zwarte kersen en bloemen omlijst door een mooie 

combinatie vanille en toast van de eiken lagering. Rijpe en geconcentreerde 

smaak met kersen, bessen en bramen. Krachtig, mooie structuur en balans 

met een lange intense en aanhoudende afdronk die eindigt met een elegant 

mondgevoel.

MegaZin,       Glas 7,50 Fles 35,00 
Mare Magnum 

Druif: Zinfandel 

Land: Californië, Verenigde Staten 

Omschrijving: De kleur is blauwachtig rood. In de neus een fruitig aroma 

met tonen van chocolade, vanille, bosbessen en kruiden. In de smaak royaal 

fruit met tonen van bramen, bosbessen en pruimen, een vleugje chocolade 

en koffie. 



Pago de Los Balagueses,                       Glas 9,75 Fles 45,00 
Bodegas Vegalfaro 

Druif: Garnacha Tintorera 

Land: Valencia, Spanje 

Omschrijving: Diepe granaatkleur met in de neus gerijpt zwart fruit, 

balsamico toast en een zwoele geur. In de mond valt de kruidigheid in 

combinatie met het zwarte fruit samen. Een wijn met een zeer lange 

afdronk en stevige, rijpe tannine’s. 

Bocca Della Verita, Cantine de Falco     Glas 7,50      Fles 35,00  
                                1,5 Liter   Fles 70,00 
Druif: Primitivo 

Land: Salento, Italië  

Omschrijving: Zwoele, zachte en sappige structuur. Elegant en vriendelijk 

in de neus. Zwarte bessen, gedroogde cranberry’s en iets chocolade. Goede 

frisheid, verfijnd en zeer zuiver. Goed doordrinkbaar met een lichte afdronk.

Zensa Nero di Troia, Zensa                    Glas 7,50 Fles 35,00  

Druif: Nero di Troia 

Land: Puglia, Italië  

Omschrijving: Diep donkerrood met aroma’s van pruim, kaneel, zwarte 

peper en tabak. Rond, soepel en zacht van textuur. Een kruidige lange en 

fruitige afdronk.

Amarone Classico della Valpolicella,  Glas 13,50 Fles 65,00 
Tomassi Viticoltori 

Druif: Corvina, Corvina Veronese, Molinara, Rondinella 

Land: Veneto, Italië  

Omschrijving: Intense robijnrode kleur. Warme, rijpe geuren in de neus, 

intens en verfijnd. Complexe smaak, glad, vol van kracht met heel veel 

kersen, noten en pruimen.

Amarone della Valpolicella Riserva,  Glas 16,50 Fles 79,50 
Monte Tondo 

Druif: Corvina, Rondinella 

Land: Veneto, Italië  

Omschrijving: Diepe paarse kleur met intense aroma’s van kersen, pruimen, 

cacao en koffie. Volle rijke wijn met veel fruit in de smaak die samensmelten 

met tabak en een subtiele houttoon. Zeer complexe wijn met veel structuur.




