
 



Gin      Aperitief 

Hendrick’s Gin     Porto Rood  €3,95 

Nordic Tonic  €10,95   Porto Wit  €3,95 

Fevertree Tonic €11,95  

                                                                                 Campari   €3,95 

Bombay Sapphire Gin 

Nordic Tonic  €8,95   Cocktail van het huis €5,50 

Fevertree Tonic €9,95   Hugo   €4,50 

                                                                                 Martini Bellini  €5,50 

Gordon’s Gin                                                   Martini Bianco  €3,95 

Nordic Tonic  €7,95   Martini Rosso  €3,95 

Fevertree Tonic €8,95   Martini Fierro  €3,95 

       Sherry Medium  €3,95 

      Sherry Dry  €3,95 

 

      Kirr   €3,95 

      Kirr Royal  €3,95 

Cava & Prosecco 

        Per Fles €25,50 

Cava Arte Latino Brut – Méthode Traditionnell 

Cataluña – España  

50% Macabeo, 25% Parellada & 25% Xarel – lo 

Arte Latino start glazend strogeel, met een gespierde stroom van actieve belletjes in het 

midden van het glas. Mooie geur aanzet van citrusvruchten met nuances van citroen en 

limoen. Wat een explosie van fijn belletjes die als het wareeen volledige mondvullende 

mousse achter laat. De smaak is loepzuiver met opnieuw vleugjes citrus en appel. 

 

       Per Fles €21,95  Per Glas €3,75 

Prosecco Cuvée dei Pronol Frizzante 

Veneto – Italië 

Deze Frizzante is een voorbeeld van een frisse licht parelende wijn met delicate fruittonen. De 

Prosecco kenmerkt zich door de verfijnde bubbel en de elegante smaak en afdronk. De 

Cuvée dei Pronol heeft een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding en als u deze wijn 

schenkt als aperitief, of op een warme zomerdag, of gezellig bij een feestje of barbecue 

zullen alle gasten stralen. 



Rode Wijn 

           Per Fles 

Tomero Malbec         €27,50 

Mendoza – Argentina  

100% Malbec  

- Magnifieke wijn, schitterend bij gegrild rood vlees, hartige pastagerecht en ildschotels. – 

Baronne de Siaruc, Lalande de Pomerol      €35,95 

Bordeaux – France 

80% Merlot & 20% Cabernet France 

- Heerlijk glas wijn in combinatie met tal van vleesgerechten zoals een mooi stukje varkens of runds 

maar zeker ook met lams. -   

Gigondas ‘Domaine Raspail Ay, MD       €42,50 

Côtes du Rhône – France  

80% Grenache, 15% Syrah en 5% Mourvedre 

- Complexe aroma’s van zwarte vruchten. In de mond zwarte kers, bos- en braambessen. – 

Tiempo Crianza          €28,50 

Bodega Briego – DO Ribera del Duero  

100% Tempranillo 

- Complexe aroma’s van bessen met nota’s van ville, kaneel en komijn die uit het hout voortkomen. 

Zeer Fruitig. Voor de gehemelte is de wijn subtiel met een warme fluweelachtige aanraking. –  

 

Magnum 

Josep Foraster Crianza Magnum    Briego Tiempo Magnum 

40% Cabernet Sauvignon, 30% Tempranillo   100% Tempranillo 

30% Syrah 

 

 

 

 

  Per Fles €62,50                                    Per Fles €56,95 

 



Witte Wijn 

           Per Fles 

Chablis Domaine de la Conciergerie MD      €35,50 

Chablis – France 

100% Chardonnay 

- Frisse geur, fruit met fijne minerale tonen, florale impressive; goed sappige aanzet, vol van 

smaak, geode zuren, opwekkend met speels zoetje. – 

Prius de Morana Verdejo        €24,95 

Solar de Munosancho – DO Rueda 

100% Verdejo 

- Elegante en intense varieteitaroma’s van peer en appel, citrus vruchten en nota’s van munt en 

venkel. Een zeer frisse wijn, licht en crispy. Rond in de mond met een subtiele en elegante frisheid, 

een heerlijke lengte en een duidelijk karakter. – 

Trentham Estate Chardonnay        €34,95 

Big Rivers – Australia 

100% Chardonnay 

- Een wijn die goudgeel oogt, schitterend, echt zonstralend, voorzien van een vet tranendal. Boterige 

en kruidige Chardonnay met delicate meloen- en eiktoets, lichtjes 

tabacé en met vooral veel geel fruit en een vleugje  gekonfijte ananas. Licht romig van smaak met 

impressies van meloen en witte perzik met een heerlijke eiktoets, lichtjes uitlopend. Kan het betere 

viswerk zonder meer aan. –  

Huiswijn 

        Per fles   Per Glas 

Aymara Chardonnay      €19,00   €3,75 

Casablanca Valley – Chile 

100% Chardonnay 

Cal y Canto Rosado      €19,00   €3,75 

Tierra de Castilla – España 

100% Shiraz  

Saleta ‘Seleccion Especial’ Tempranillo    €19,00   €3,75 

Tarragona – España  

100% Tempranillo 

Le Cabochon du Sud Moelleux     €19,00   €3,75 

Sud de France  
Assemblage van lokale druivensoorten 


