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Paparuda, Sauvignon | Roemenië (wit) Paparuda, Sauvignon | Roemenië (wit) 
Deze droge, witte wijn heeft een mooi aroma van citrus en pompel-
moes. De fruitige smaak heeft iets weg van zwarte bessen.

6,00 18,80 26,00

Anoranza, Tempranillo | Spanje (rosé)Anoranza, Tempranillo | Spanje (rosé)
Een zeer mooie en heldere Spaanse rosé wijn. Ontdek noties van 
frambozen en bramen, met een droge afsmaak..

6,00 18,80 26,00

Racine, Malbec | Frankrijk (rood) Racine, Malbec | Frankrijk (rood) 
De wijn kenmerkt zich door een mooie viscositeit. Aroma’s van 
klein zwart fruit als bramen, bosbessen en toetsen van vanille.

6,00 18,80 26,00

wijnkaart

WIT TE WIJNEN
Fris en mineraalFris en mineraal

Pouilly fumé, Jean Pabiot, Sauvignon | FrankrijkPouilly fumé, Jean Pabiot, Sauvignon | Frankrijk
De wijn heeft excellent fruit en complexe mineraliteit komende van de beste wijngaarden 
uit Pouilly. Expressieve neus van citrus vruchten met een complexe mineraliteit.

36,60

Anton Bauer, Gruner Veltliner | Oostenrijk Anton Bauer, Gruner Veltliner | Oostenrijk 
Alle aroma’s typeren een gruner veltliner, verschillende lagen fruit en kruiden zoals peper, 
noten, appel en exotisch fruit.

34,00

Entre Deux Monts, Chardonnay | België Entre Deux Monts, Chardonnay | België 
Zuiver en vrij aromatisch in de neus met aroma’s van rijper steenfruit en citrus met een 
fijne hout- en florale toets. Heerlijke, toegankelijke Chardonnay van Belgische bodem.

33,20

Carugate San Michele, Soave Classico, Garganega | ItaliëCarugate San Michele, Soave Classico, Garganega | Italië
Garganega is de typische witte druivensoort van de Veneto streek die hier groeit op de 
vulkanische ondergrond van Ca’ Rugate. Aangename frisse aperitiefwijn met toetsen van 
groene appel en amandel.

32,50

Vol & zachtVol & zacht

Wente Morning Fog, Chardonay | USAWente Morning Fog, Chardonay | USA
Geniet van de goudgele kleur en de aroma’s van rode appel, vanille en mooi geïntegreerde 
houttoetsen. Deze Chardonnay is mondvullend met een lange, verfrissende afdronk.

34,30

Ch, Burgozone, Viognier Sd | Bulgarije Ch, Burgozone, Viognier Sd | Bulgarije 
Elegante aroma’s van rijpe abrikozen, vleugje citrus en mango. Volle, harmonieuze smaak. 30,00

Kliprug Kaapzicht, Chenin Blanc | Zuid-Afrika Kliprug Kaapzicht, Chenin Blanc | Zuid-Afrika 
In de mond hebben we een licht vettige toets met hints van rijpe ananas en krokante 
zuren. Echte maaltijdwijn.

36,10

Macon Lungny Les Crays, Chardonnay | FrankrijkMacon Lungny Les Crays, Chardonnay | Frankrijk
Deze Macon-Lugny komt uit het zuidelijkste punt van Bourgogne vandaar volrijpe  
chardonnay. Zeer elegante en intense smaak. Garganega is de typische witte druivensoort 
van de Veneto streek die hier groeit op de vulkanische ondergrond van Ca’ Rugate.  
Aangename frisse aperitiefwijn met toetsen van groene appel en amandel.

38,00

ZoetZoet

Domaine Tariquet Premieres, Gros Maseng | Frankrijk Domaine Tariquet Premieres, Gros Maseng | Frankrijk 
Mooie aromatische witte wijn, zoet maar toch met frisse zuren. De lijster op het etiket  
verwijst naar de herfst op dat moment plukt men de overrijpe druiven.

31,80

glas



RODE WIJNEN

Rijk & gulRijk & gul

Campustaura, Ribera Del Duer, Tempranillo | SpanjeCampustaura, Ribera Del Duer, Tempranillo | Spanje
Intense fruit aroma’s met zwarte en blauwebessen aangevuld met een fijne houttoets. 
Zeer mooie structuur, intense expressie in de mond, krachtig en rijpe tannines.

31,00

Zorzal Malayeto, Tinto, Granache | SpanjeZorzal Malayeto, Tinto, Granache | Spanje
Heel intense en frisse aroma’s van zwart fruit (braambes, zwarte bes) gemengd met  
aardse toetsen en cederhout. Een ware ontdekking!

36,20

Monte Da Ravasqueira, Tinto, Syrah, Touriga | PortugalMonte Da Ravasqueira, Tinto, Syrah, Touriga | Portugal
Een mooi huwelijk tussen syrah en touriga nacional. Karakterwijn met rijpe tannines die 
goed in balans liggen.

33,80

Stevig & stoerStevig & stoer

Redheads, Coco Rotie, Syrah, Viogner | AustraliëRedheads, Coco Rotie, Syrah, Viogner | Australië
Een aroma van rijpe frambozen, vanille en abrikoos. De smaak van kersen, donkere  
chocolade en likeur van frambozen.

37,00

Apatsagi, Pinot Noir | Hongarije Apatsagi, Pinot Noir | Hongarije 
Een wijn met een diep rode kleur en aroma’s van rijpe kersen. Een kruidige, karakteristieke 
Pinot noir, delicaat en zacht, met fijne tannines en een lange afdronk.

36,10

Norton Privada Blend, Malbec, Merlot | ArgentiniëNorton Privada Blend, Malbec, Merlot | Argentinië
Voor deze privada gebruikt men malbec van wijnstokken die tussen de 50 en 80 jaar oud 
zijn dit zorgt voor een wijn met heel veel structuur en finesse.

36,10

Ch. Pontoise Cabarrus , Haut-Medoc, Cabarnet | FrankrijkCh. Pontoise Cabarrus , Haut-Medoc, Cabarnet | Frankrijk
Het is een krachtige geconcentreerde wijn met een lange afdronk. 36,70

Solesta Rosso Piceno, Monte-Pulciano, Sangiovese | ItaliëSolesta Rosso Piceno, Monte-Pulciano, Sangiovese | Italië
Door z’n finesse en kruidige toetsen is dit een wijn die zeer goed past bij wildgerechten en 
stoofpotjes, of zelfs om van te genieten na de maaltijd.

36,60

ROSÉ WIJNEN

Vol & zachtVol & zacht

Chateau Pigoudet, Grenache, Cinsault  | FrankrijkChateau Pigoudet, Grenache, Cinsault  | Frankrijk
In de mond een heerlijke frisse aanzet vol elegantie en evenwicht. Smaken die vooral doen 
denken aan zuiderse vruchten zoals ananas en pompelmoes.

33,40

Tramari rosé di primitivo | ItaliëTramari rosé di primitivo | Italië
Heeft een intens en aanhoudend aroma van mediterraanse invloeden, toetsen van kers en 
framboos.

32,00


