
MOUSSEREND 
Petit Albet i Noya Cava Brut               glas €6,50 | fles €32,50 
Macabeo . Xarel - lo . Parellada | Penedès, Spanje 

Aroma’s van kruiden en verse bloemen in combinatie met een 

achtergrond van perfect rijp wit fruit. Een droge maar fruitige 

smaak, fijne mousse en mooie frisse zuren in de afdronk. 

fruitig  
droog  
complex  

Dowie Doole Moxie Sparkling               glas €7,75 | fles €37,50 
Shiraz | McLaren vale, Australië 

Rood mousserend! Blauw en zwart fruit zetten de toon in de 

rijke & kruidige smaak. Licht zoet en tóch fris van smaak met 

levendige zuren en tannines die het zoetje neutraliseren. 

fruitig 
droog 
complex 

Champagne Taittinger Brut                   fles €65,00 
Chardonnay . Pinot Meunier . Pinot Noir | Champagne, Frankrijk 

Deze Champagne combineert vers fruit aroma’s met een 

zachte mousse. De finesse komt tot uiting in de fluweelzachte 

en romige structuur van het beste terroir. 

fruitig 
droog 
complex 

Bellavista Franciacorta Gran Cuvée Brut                  fles €75,00 
Chardonnay . Pinot Nero | Lombardije, Italië 

Deze mousserende wijn uit Noord-Italië is complex en verfijnd 

met noten, honing en peer. Een deel rijpt op eikenhout. De 

wijn krijgt daarna een tweede gisting op fles met 3 jaar rijping. 

fruitig 
droog 
complex

Chateau Bon Baron                    fles €59,00 
Chardonnay | Côtes de Sambre et Meuse, België 

De rijpere fruitsmaken van vijg, perzik, rode appel en zelfs een 

vleugje banaan worden aangevuld met aroma’s van vanille 

en toast. 2 jaar Frans eiken gelagerd voor een vollere body. 

fruitig 
droog 
complex 

Domäne Wachau Durnstein                   fles €34,50 
Grüner Veltliner | Wachau, Oostenrijk 

Frisse zuren houden de wijn strak, rijp fruit maakt hem juist rond. 

Het vleugje versgemalen peper geeft hem een eigenwijs en 

pikant accent met kruidige en minerale tonen in de neus. 

fruitig 
droog 
complex 

ROOD 
La Campagne                glas €4,50 | fles €22,50 
Merlot | Pays d’Oc, Frankrijk 

Een rode wijn met veel rood fruitaroma’s in zowel bouquet als 

smaak. Kenmerkend is dat hij een heel diepgaande smaak 

heeft met een zachte en soepele structuur in de afdronk. 

fruitig 
kruidig 
vol 

La Campagne                glas €4,85 | fles €24,75 
Cabernet Sauvignon | Pays d’Oc, Frankrijk 

De fruitsmaken komen sterk naar voren in deze uitstekende 

wijn. Zeer rijp en kruidig met soepele tannines. De smaak is 

aangenaam en in balans met een harmonieuze afdronk.   

fruitig 
kruidig 
vol 

Castillo de Molina Reserva                   fles €30,00 
Carmenère | Maule Valley, Chili 

Deze Carmenère heeft de karakteristieke diepe paarse kleur 

en aroma’s van pruimen, kruiden en tabak. De smaak is rond 

en vol met een goed evenwicht en een mooie afdronk. 

fruitig 
kruidig 
vol 

Betuws Wijndomein LingeRood                   fles €47,50 
Pinotin . Regent | Betuwe, Nederland 

LingeRood heeft een smaak van zwarte kersen en framboos. 

De 12 maanden houtlagering zorgen voor zachte tannines, 

een subtiele hout nuance en een soepele afdronk. 

fruitig 
kruidig 
vol 

Torrevento Passione Reale Appassimento                  fles €32,50 
Primitivo . Nero di Troja | Puglia, Italië 

Aroma’s van intens rood fruit met kruidige tonen in de geur. 

Na de vinificatie volgt 3 maanden rijping op hout. De smaak is 

rond met zachte tannines en een soepele afdronk. 

fruitig 
kruidig 
vol 

Bosman Family Vineyards                   fles €69,00 
Pinotage | Wellington, Zuid-Afrika 

Sappig, zwarte bessen, aardbeien, lichte mokka, hint van 

karamel en specerijen. De afdronk is zeer lang en heeft zachte 

rijpe tannines door Frans en Amerikaans eikenhout. 

fruitig 
kruidig 
vol 

Domaine Boyar Unique Red Fire                   fles €37,50 
Caladoc . Cabernet Franc . Carmenère | Thracian Valley, Bulgarije 

Smaak van kersen, pruimen, donkere chocolade, vanille en 

zwarte bessen. De smaak is krachtig, harmonieus en heeft een 

goede structuur met een verleidelijke lange afdronk. 

fruitig 
kruidig 
vol 

Op de achterzijde van onze wijnkaart vind u het vervolg van 

de rode wijnen en alle dessertwijnen.

WIJN VAN DE MAAND 
Een keer op zoek naar iets anders? 

Onze medewerkers vertellen u graag meer over onze  

‘wijn van de maand’. Een leuke, speciale maar vooral ook  

lekkere wijn die wij op basis van de seizoenen iedere maand 

wisselen. Hierdoor kan u naast de speciaalwijnen op onze 

reguliere wijnkaart ook eens iets nieuws proeven! 

Of bekijk onze ‘specials’ op de achterzijde van de wijnkaart.

WIT 
La Campagne               glas €4,50 | fles €22,50 
Chardonnay | Pays d’Oc, Frankrijk 

Veel fruitigheid in de geur. Vrolijke smaken van appel, peer, 

citrus en een vleugje exotisch fruit. Deze chardonnay is 

lichtgeel van kleur met een fijn bouquet en soepele afdronk. 

fruitig 
droog 
complex 

La Campagne               glas €4,85 | fles €24,75 
Sauvignon Blanc | Pays d’Oc, Frankrijk 

Deze wijn is droog en fris met een krachtige neus. Een goed 

uitgebalanceerde wijn met aroma’s van limoen, grapefruit en 

passievrucht. Ondanks zijn vrolijke zuren zeer breed inzetbaar. 

fruitig 
droog 
complex

Cuatro Rayas                     fles €32,50 
Verdejo | Rueda, Spanje 

Deze biologische Verdejo beschikt over een goede balans 

tussen rijp fruit, bloemen en knisperende zuren. In de afdronk 

zeer verfrissend met een hint van venkel. Wijn met karakter! 

fruitig 
droog 
complex 

Betuws Wijndomein LingeWit Cuvée                  fles €47,50 
Johanniter . Solaris . Souvignir Gris | Betuwe, Nederland 

LingeWit heeft een stevige complexiteit, geel tropisch fruit, 

ondertonen van weidebloemen en subtiele hout nuance. 

Tijdens de vinificatie op hout ontstaat een robuuste witte wijn. 

fruitig 
droog 
complex 

Nik Weis Schiefer                    fles €35,00 
Riesling | Moezel, Duitsland 

De smaak  is fris en levendig met fruit zoals abrikoos, appel. In 

de neus specerijen en vers fruit. De mineralen gaan gepaard 

met een uitgebalanceerde zuurgraad en zoetheid. 

fruitig 
droog 
complex 

Mud House                    fles €34,50 
Sauvignon Blanc | Marlborough, Nieuw-Zeeland 

De wijn is bleek geel van kleur. In de neus zijn geuren van 

limoen, passievrucht en basilicum te herkennen. Verrassend fris 

in de smaak met hinten van perzik, Granny Smith en citrus. 

fruitig 
droog 
complex 

Morgado da Vila                    fles €30,00 
Alvarinho . Loureiro . Trajadura | Vinho Verde, Portugal 

De zon geeft hem tropisch fruit, de koele oceaanwind zorgt 

voor frisheid en een licht zilte afdronk. Inheemse druivenrassen 

uit de Vinho Verde, de noordelijkste wijnregio van Portugal. 

fruitig 
droog 
complex 

Ken Forrester FMC                    fles €75,00 
Chenin Blanc | Stellenbosch, Zuid-Afrika 

Een exclusieve, prachtige rijke witte wijn die met de jaren aan 

complexiteit zal winnen. Subtiele smaken van vanille, honing & 

abrikozen. Een topper die niet onder doet voor Chardonnay. 

fruitig 
droog 
complex 

Pasqua Passimento Bianco                   fles €37,50 
Garganega | Veneto, Italië 

Deze Italiaan heeft intense aroma’s van citrus, perzik en 

amandelen. De smaak is zacht en fris met een bittertje in de 

afdronk. Een deel van de wijn krijgt 3 maanden houtlagering. 

fruitig 
droog 
complex 

Gorka Izagirre Txakoli                    fles €38,50 
Ondarrabi Zuri . Ondarrabi Zerratia | Baskenland, Spanje 

Deze blend is heerlijk fruitig en bloemig in zijn geuren. Ook in 

de smaak zijn het witte fruit en de bloemen verweven met 

mooie zuren. De afdronk is licht ziltig met een tikkeltje honing. 

fruitig 
droog 
complex 

ROSÉ 
La Campagne                glas €4,50 | fles €22,50 
Cinsault | Pays d’Oc, Frankrijk 

Deze cinsault is zeer breed inzetbaar door zijn fruitigheid. Met 

een subtiele wrangheid en frisse tonen leent deze rosé zich 

uitstekend als terraswijn en waan je jezelf al snel in Frankrijk. 

fruitig 
droog 
complex 

Weingut Allram Rosé                       fles €32,50 
Blauer Zweigelt | Kamptal, Oostenrijk 

Delicate rosé van kleur met een fruitige neus van aardbeien 

en frambozen. Deze impressies zetten zich voort in de smaak 

wat resulteert in een charmante, elegante droge wijn. 

fruitig 
droog 
complex 

Pasqua 11 minutes Rosato                   fles €38,50 
Corvina . Carmenère . Trebiano . Syrah | Veneto, Italië 

Bleekroze, bloemig bouquet met impressies van rood fruit 

(kersen & frambozen) dat zich voortzet in de levendige en 

frisse smaak met een kruidige toets. Sappige, smaakvolle rosé. 

fruitig 
droog 
complex 

Chateau Gassier Esprit de Gassier                  fles €35,00 
Cinsault . Grenache . Rolle . Syrah | Provence, Frankrijk 

Een heerlijke rosé uit de Provence. Een verleidelijk bouquet 

van citrus en rood fruit waarna de zachte en frisse smaak 

aanvult met impressies van sappige abrikozen en grapefruit. 

fruitig 
droog 
complex 



ZOET 
Torres Moscatel d’Oro                   glas €5,75 
Moscatel | Catalunya, Spanje 

Deze rijke dessertwijn heeft een fruitige, bloemige, kruidige en 

halfzoete smaak. Aroma's van oranjebloesem, honing, lichte 

sinaasappel, rozijn, bloemen en kruiden. 

fruitig 
zoet 
zuurgraad 

Gerard Bertrand Banyuls                   glas €6,75 
Grenache Noir | Languedoc, Frankrijk 

Helderrode kleur. Rijp & zoet met aroma’s van noten, pruimen 

en chocolade. De smaak is geconcentreerd met invloeden 

van confiture en een lange complexe afdronk. 

fruitig 
zoet 
zuurgraad 

Corderie Royale Pineau des Charents                  glas €6,25 
Sémillon | Rochefort, Frankrijk 

Een volle, zachte smaak waarin het pittige van de cognac 

nog steeds te ruiken is. Wisselende frisse tonen van wit fruit, 

geroosterde aroma's van noten en een smeltende zoetje. 

fruitig 
zoet 
zuurgraad 

Höpler Trockenbeerenauslese                   glas €7,75 
Welschriesling | Burgenland, Oostenrijk 

Groen/gelig van kleur met kenmerkend, krachtig bouquet. 

Smaak van lychee en rozenblaadjes die zo typerend zijn voor 

de druivensoort. Mooi in balans met een heerlijk frisse afdronk. 

fruitig 
zoet 
zuurgraad 

Sergio Grimaldi Ca’ du Sindic                   glas €5,75 
Brachetto | Piëmonte, Italië 

Spannende lichtrode Italiaan. Intens robijnrood van kleur. 

Subtiel bruisend en mildzoet met een klein bittertje in de 

afdronk. Lichtvoetig door de knapperige zuren en 5% alcohol. 

fruitig 
zoet 
zuurgraad 

ROOD 
José Maria da Periquita Reserva                  fles €37,50 
Castelão . Touriga Nacional . Touriga Francesa | Setúbal, Portugal 

Fijne aroma's van zwart- en rood fruit, specerijen en subtiele 

houttoets van de 8 maanden rijping op vaten van Frans en 

Amerikaans eiken. Deze Reserva is krachtig én elegant.  

fruitig 
kruidig 
vol 

Yering Station                    fles €42,50 
Syrah . Viognier | Yarra Valley, Australië 

Krachtpatser van Down Under met 18 maanden hout, donker 

fruit en specerijen. Rijk, geconcentreerd en sappig uit een koel 

gebied met rijp Australisch fruit en Europese elegantie. 

fruitig 
kruidig 
vol 

Ravenswood Country                   fles €47,50 
Zinfandel . Petite syrah . Carignan | Californië, Verenigde Staten 

Een fluweelzachte, ronde en kruidige wijn met een ondertoon 

van pruimen, bramen, bessen en tabak. Zachte rijpe tannines, 

perfect uitgebalanceerd eiken en een mooie lengte! 

fruitig 
kruidig 
vol 

Lergenmüller Lieblich                    fles €32,50 
Dornfelder | Pfalz, Duitsland 

Deze wijn beschik over een mooie balans tussen rood fruit,  

mineralen en zachte houttonen door 10 maanden in eiken 

vaten. Een hoge complexiteit met een kruidige toets. 

fruitig 
kruidig 
vol 

El Molino Reserve                     fles €35,00 
Malbec | Mendoza, Argentinië 

Karakteristieke, intens rode kleur en aroma's van kersen en 

kruiden. In de smaak ontwaart men evenwichtige tannines 

verkregen door 3 maanden rijping op Amerikaans eiken. 

fruitig 
kruidig 
vol 

SHERRY 
Gonzales Byass Pedro Ximénez                   glas €8,00 
Pedro Ximénez | Andalusië, Spanje 

Deze PX heeft een donkere mahoniekleur met geuren van 

noten, rozijnen, vijgen & chocola. Intens zoet van smaak in 

combinatie met zachte en fluwelige tonen van pruimen. 

fruitig   
zoet   
complex  

WIJNARRANGEMENT 
Wilt is met de keuze van de wijn geen compromissen moeten 

sluiten tussen de uiteenlopende gerechten in onze dinerkaart? 

Of vind u een fles toch iets te veel? 

Dan bieden onze wijnarrangementen de uitkomst! Met onze 

wijnarrangementen combineren wij bij de smaken van de 

door u gekozen gerechten of ons table d’hote menu 

bijpassende wijnen voor een onvergetelijke avond.  

Liever een los glas speciaalwijn? Ook dat kan, vraag ons naar 

de mogelijkheden!

W
IJN

KAAR
Bij de N

onnen

SPECIALS 
Bosman Family Vineyards Fides                   fles €45,00 
Grenache blanc | Wellington, Zuid-Afrika 

Aroma’s van oranjebloesem, hint van sinaasappel en salie. 

Deze orange wine is intens en vol van smaak met een lichte 

kruidigheid, stevige mineraliteit en fijne tannines. De druif komt 

van een granieten bodem, is als ‘bush vine’ (struikje) geplant. 

Na de handmatige oogst heeft de wijn 6 maanden houtrijping 

op Russisch eiken genoten. 

fruitig 
droog 
complex 

Allegrini IGT Palazzo della torre                   fles €48,75 
Corvino veronese . Rondinella . Sangiovese | Veneto, Italië 

De kruidige smaak is sappig met impressies van gedroogd 

zwart fruit. De minerale, kruidige afdronk blijft bijzonder lang 

nazinderen. Een deel van de druiven wordt gedroogd en 

samengevoegd met druiven die meteen na de oogst 

verwerkt worden. Het resultaat is een fluweelzachte, 

gebalanceerde wijn met mooie rijpe tonen en fruitaroma's. 

fruitig 
kruidig 
vol 


