MOUSSEREND
Petit Albet i Noya Cava Brut

ROOD

glas €6,95 | fles €33,50

Cuatro Rayas

fles €33,50

Chateau Bon Baron

fles €59,00

La Campagne

glas €4,75 | fles €23,75

Macabeo . Xarel - lo . Parellada | Penedès, Spanje

Verdejo | Rueda, Spanje

Chardonnay | Côtes de Sambre et Meuse, België

Merlot | Pays d’Oc, Frankrijk

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

Deze biologische Verdejo beschikt over een goede balans

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

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

achtergrond van perfect rijp wit fruit. Een droge maar fruitige

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

vleugje banaan worden aangevuld met aroma’s van vanille

smaak. Kenmerkend is dat hij een heel diepgaande smaak

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

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

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

heeft met een zachte en soepele structuur in de afdronk.
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Dowie Doole Moxie Sparkling

glas €8,00 | fles €38,50

Betuws Wijndomein LingeWit Cuvée

fles €49,75

Domäne Wachau Durnstein

fles €35,50

La Campagne

glas €4,95 | fles €25,00

Shiraz | McLaren vale, Australië

Johanniter . Solaris . Souvignir Gris | Betuwe, Nederland

Grüner Veltliner | Wachau, Oostenrijk

Cabernet Sauvignon | Pays d’Oc, Frankrijk

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

LingeWit heeft een stevige complexiteit, geel tropisch fruit,

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

De fruitsmaken komen sterk naar voren in deze uitstekende

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

ondertonen van weidebloemen en subtiele hout nuance.

Het vleugje versgemalen peper geeft hem een eigenwijs en

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

levendige zuren en tannines die het zoetje neutraliseren.

Tijdens de vinificatie op hout ontstaat een robuuste witte wijn.

pikant accent met kruidige en minerale tonen in de neus.

aangenaam en in balans met een harmonieuze afdronk.
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Canard-Duchêne Blanc de Blancs Charles VII

fles €69,95

Nik Weis Schiefer

fles €35,00

Bosman Family Vineyards Fides

fles €45,00

Castillo de Molina Reserva

fles €32,00

Chardonnay | Champagne, Frankrijk

Riesling | Moezel, Duitsland

Grenache blanc | Wellington, Zuid-Afrika

Carménère | Maule Valley, Chili

Deze Champagne combineert vers fruit aroma’s met een

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

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

Deze Carménère heeft de karakteristieke diepe paarse kleur

zachte mousse. De finesse komt tot uiting in de fluweelzachte

de neus specerijen en vers fruit. De mineralen gaan gepaard

Intens en vol van smaak, lichte kruidigheid, mineraliteit en fijne

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

en romige structuur van het beste terroir. 100% chardonnay.

met een uitgebalanceerde zuurgraad en zoetheid.

tannines. 6 maanden Russisch eikenhouten lagering.

en vol met een goed evenwicht en een mooie afdronk.
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Appalina Sparkling Alcoholvrij

glas €5,75 | fles €27,50

Awatere

Betuws Wijndomein LingeRood

fles €35,50

fles €49,75

Pinot Noir of Chardonnay | Frankrijk

Sauvignon Blanc | Marlborough, Nieuw-Zeeland

Pinotin . Regent | Betuwe, Nederland

Deze alcoholvrije bubbelwijn heeft een fruitige smaak en is

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

LingeRood heeft een smaak van zwarte kersen en framboos.

harmonieus met een romig, zacht en rijp karakter. Ietwat frisse

limoen, passievrucht en basilicum te herkennen. Verrassend fris

bubbel met voor u de keuze tussen een rosé of witte variant.

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

een subtiele hout nuance en een soepele afdronk.
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Morgado da Vila

WIJN VAN DE MAAND
Een keer op zoek naar iets anders?
Onze medewerkers vertellen u graag meer over onze

De 12 maanden houtlagering zorgen voor zachte tannines,

ROSÉ
fles €30,00

La Campagne

glas €4,75 | fles €23,75

Torrevento Passione Reale Appassimento

fles €35,50

Alvarinho . Loureiro . Trajadura | Vinho Verde, Portugal

Cinsault | Pays d’Oc, Frankrijk

Primitivo . Nero di Troja | Puglia, Italië

De zon geeft hem tropisch fruit, de koele oceaanwind zorgt

Deze cinsault is zeer breed inzetbaar door zijn fruitigheid. Met

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

voor frisheid en een licht zilte afdronk. Inheemse druivenrassen

een subtiele wrangheid en frisse tonen leent deze rosé zich

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

uit de Vinho Verde, de noordelijkste wijnregio van Portugal.

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

rond met zachte tannines en een soepele afdronk.
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‘wijn van de maand’. Een leuke, speciale maar vooral ook
lekkere wijn die wij op basis van de seizoenen iedere maand

Arbos Organic

wisselen. Hierdoor kan u naast de speciaalwijnen op onze

Pinot Grigio | Sicilië, Italië

Grenache . Cinsault . Syrah | AOP Côtes de Provence, Frankrijk

Pinotage | Wellington, Zuid-Afrika

Fris en fruitrijk bouquet met appel en peer en een zweem van

Delicate rosé van kleur met een fruitige neus van aardbeien

Robijnrode kleur met vuurrode schitteringen. Rijp rood en zwart

citrus die overgaat in een bloemige impressie. De knisperende

en frambozen. Deze impressies zetten zich voort in de smaak

fruit in combinatie met fraaie houtschakeringen in de neus. Fijn

smaak geeft hieraan een voorbeeldig vervolg.

wat resulteert in een charmante, elegante droge wijn.

gestructureerde wijn met veel complexiteit en lange afdronk.
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reguliere wijnkaart ook eens iets nieuws proeven!
Of bekijk onze ‘specials’ op de achterzijde van de wijnkaart.

WIT
La Campagne

glas €4,75 | fles €23,75

Domaine Boyar

fles €33,50

fles €27,50

Château Gassier Esprit Rosé

Pasqua 11 minutes Rosato

fles €38,50

fles €41,50

Middelvlei Momberg

Domaine Boyar Unique Red Fire

fles €47,75

fles €38,50

Chardonnay | Pays d’Oc, Frankrijk

Traminer | Thracian Valley, Bulgarije

Corvina . Carmenère . Trebiano . Syrah | Veneto, Italië

Caladoc . Cabernet Franc . Carmenère | Thracian Valley, Bulgarije

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

Geel-groen van kleur met kenmerkend, krachtig bouquet en

Bleekroze, bloemig bouquet met impressies van rood fruit

Smaak van kersen, pruimen, donkere chocolade, vanille en

smaak van lychee en rozenblaadjes die zo typerend zijn voor

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

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

lichtgeel van kleur met een fijn bouquet en soepele afdronk.

deze druivensoort. Mooi in balans met een frisse afdronk.

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

goede structuur met een verleidelijke lange afdronk.
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citrus en een vleugje exotisch fruit. Deze chardonnay is

La Campagne

glas €4,95 | fles €25,00

Gorka Izagirre Txakoli

fles €38,50

Cruz del Castillo el Aritza Rosé

fles €30,00

Sauvignon Blanc | Pays d’Oc, Frankrijk

Ondarrabi Zuri . Ondarrabi Zerratia | Baskenland, Spanje

Tempranillo | Valencia, Spanje

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

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

Dit is een frisse, fruitige en goed uitgebalanceerde rosé.

de smaak zijn het witte fruit en de bloemen verweven met

Soepel met een lange, elegante afdronk. Een verleidelijk

passievrucht. Ondanks zijn vrolijke zuren zeer breed inzetbaar.

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

bouquet van citrus en rood fruit.
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uitgebalanceerde wijn met aroma’s van limoen, grapefruit en

Op de achterzijde van onze wijnkaart vind u het vervolg van
de rode wijnen, alle dessertwijnen & de wijnen van Château
Tour des Gênets.

ZOET

ROOD

TOUR DES GÊNETS
AOP VENTOUX

José Maria da Periquita Reserva

fles €37,50

Torres Moscatel d’Oro

glas €5,75

Castelão . Touriga Nacional . Touriga Francesa | Setúbal, Portugal

Moscatel | Catalunya, Spanje

In samenspraak met Château Tour des Gênets presenteert

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

Deze rijke dessertwijn heeft een fruitige, bloemige, kruidige en

Restaurant Bij de Nonnen 5 overheerlijke Franse wijnen van

houttoets van de 8 maanden rijping op vaten van Frans en

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

ongekende kwaliteit. De wijngaarden van dit chateau liggen

Amerikaans eiken. Deze Reserva is krachtig én elegant.

sinaasappel, rozijn, bloemen en kruiden.

circa 250 meter van de voet van de welbekende Mont

fruitig
kruidig
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fruitig
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Yering Station

fles €42,50

Gerard Bertrand Banyuls

Ventoux. Een gebied omgeven door tal van bloemen waar zij
o.a. de inspiratie voor de namen en logo’s van hun wijnen op
hebben gebaseerd. Een geweldig wijnhuis met top wijnen!
glas €6,75

Château Tour des Gênets Jasmin

glas €5,75 | fles €26,00

WIJNKAAR

Bij de Nonnen

Syrah . Viognier | Yarra Valley, Australië

Grenache Noir | Languedoc, Frankrijk

Clairette . Viognier | zuidelijke Rhône-vallei, Frankrijk

Krachtpatser van Down Under met 18 maanden hout, donker

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

Een vrolijke droge witte wijn met in de geur hinten van witte

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

en chocolade. De smaak is geconcentreerd met invloeden

bloemen en perzik. Strogeel van kleur en lekker fruitig met

gebied met rijp Australisch fruit en Europese elegantie.

van confiture en een lange complexe afdronk.

tonen van jasmijn en anijs in de afdronk.
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Robert Mondavi Woodbridge

fles €47,50

Corderie Royale Pineau des Charents

glas €6,25

Château Tour des Gênets Amaryllis

glas €5,75 | fles €26,00

Zinfandel . Petite syrah . Barbera . Carignan | Californië, V.S.

Sémillon | Rochefort, Frankrijk

Cinsault | zuidelijke Rhône-vallei, Frankrijk

Een fluweelzachte, ronde en kruidige wijn met een ondertoon

Een volle, zachte smaak waarin het pittige van de cognac

Deze zalmroze rosé heeft duidelijke tonen van rood fruit in de

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

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

neus. Het mondgevoel is fris met in hinten van framboos en

perfect uitgebalanceerd eiken en een mooie lengte!

geroosterde aroma's van noten en een smeltende zoetje.

aardbei met een licht speels zuurtje in de afdronk.
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Himmelstiege

fles €33,50

Noble House Beerenauslese

glas €7,75

Blauer Zweigelt | Wachau, Oostenrijk

Riesling | Moezel, Duitsland

Robijnrode kleur met paarse schakeringen. Aards met tonen

Eiswein: mooi zoet en toch goed in balans met de verfrissende

van zwarte bessen en kersen in de neus. Juiste balans tussen

zuurgraad. Tonen van perzik, grapefruit, honing en kruiden. In

fruit en frisse zuren in combinatie met zachte tannines.

de neus complex, fruitig en bloemig.
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El Esteco Don David

fles €39,50

Sergio Grimaldi Ca’ du Sindic

glas €5,75

Château Tour des Gênets Camelia

glas €5,75 | fles €27,00

Malbec | Cuyo (Mendoza), Argentinië

Brachetto | Piëmonte, Italië

Grenache . Syrah | zuidelijke Rhône-vallei, Frankrijk

Levendige rode kleur met violet tinten. Pruimen jam en rijpe

Spannende lichtrode Italiaan. Intens robijnrood van kleur.

Toegankelijke rode wijn met een tonen van rood en zwart fruit

druiven zijn kenmerkend voordeze wijn die ook tonen van

Subtiel bruisend en mildzoet met een klein bittertje in de

in de geur. Een duidelijke smaken van zwarte bes en framboos

tabak, vanille en wat toastachtig hout bezit.

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

worden verrijkt met een beetje groene peper en drop.
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Allegrini IGT Palazzo della torre

Château Tour des Gênets Fuchsia

fles €48,75

glas €8,00 | fles €34,00

Corvino veronese . Rondinella . Sangiovese | Veneto, Italië

Grenache . Syrah | zuidelijke Rhône-vallei, Frankrijk

De kruidige smaak is sappig met impressies van gedroogd

Granaatrood van kleur en fruitig in de neus. In de smaak rijke

zwart fruit. De minerale, kruidige afdronk blijft bijzonder lang

tonen van gestoofd fruit met een lichte kruidigheid. De aan-

nazinderen. Een geweldige Italiaan die blijft verrassen.

gename tannines resulteren in een ietwat vollere rode wijn.
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Château Tour des Gênets Iris

fles €44,00

Grenache . Syrah | zuidelijke Rhône-vallei, Frankrijk

Diep paars van kleur met zacht zwart fruit, vanille en kruiden in

SHERRY
Osborne Pedro Ximénez

WIJNARRANGEMENT
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

Wilt u met de keuze van de wijn geen compromissen hoeven
sluiten tussen de uiteenlopende gerechten in onze dinerkaart?
Of vind u een fles toch net iets te veel?
Dan bieden onze wijnarrangementen de uitkomst voor u! 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!

de geur. Vol en krachtig van smaak. Tonen van tabak en
cacao door 12 maanden houtlagering geven veel body.
fruitig
kruidig
vol

