
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

WIJNKAART   



WIT             
 

FRANKRIJK Lavila Blanc          € 3,95 € 19,75 
Een lichte wijn met een opwekkend en aangenaam bouquet, te 
danken aan een mix van Franse druivensoorten. 
GEUR   Limoen | Lychee | Fris 
SMAAK   Sappig | Rijk | Levendige Afdronk 
 
FRANKRIJK L’Auréole Blanc          € 4,95  € 24,75 
Een lichte en fruitige wijn. De frisse, droge smaak is te danken aan 
de Sauvignon druif waarvan deze wijn is gemaakt. 
GEUR   Fris | Pittig | Fruitig 
SMAAK   Citrus | Peer | Groene Appel 
 
ZUID-AFRIKA Simonsig Estate          € 5,50 € 27,50 
Deze frisse wijn is gemaakt van de druif Chenin Blanc, wat 25% 
uitmaakt van alle aangeplante druivenstokken in Zuid-Afrika. 
GEUR   Zongerijpt Fruit | Fris 
SMAAK   Peer | Abrikozen 
 
FRANKRIJK Gustave Lorentz Fleurelle         € 5,95 € 29,75 
Deze wijn is een blend van 50% Muscat en gelijke delen Pinot 
Blanc en Sylvaner en komt uit de Elzas streek. 
GEUR   Bloemig | Aromatisch 
SMAAK   Fris | Wit Fruit 
 
FRANKRIJK La Grande Merveille          € 5,95 € 29,75 
De druiven van deze Chardonnay worden ‘s nachts geplukt om 
aroma’s te behouden, en de wijn heeft 20% houtrijping gekregen. 
GEUR   Intens | Perzik | Tropisch Fruit 
SMAAK   Rond | Boterzachte Tonen 
 

 

ZOET             
 

AUSTRALIË Deakin Estate          € 4,75 € 23,75 
Deze halfzoete wijn is gemaakt van de druivensoort Moscato. 
GEUR   Groene Appel | Fris | Wilde Bloemen 
SMAAK    Zoete Aanzet | Vers Fruit 
 



ROOD             
 

FRANKRIJK Lavila Rouge          € 3,95 € 19,75 
Een fruitige en kruidige wijn gemaakt van de Franse 
druivensoorten Grenache en Merlot. 
GEUR   Licht Peperig | Bosaardbeien | Kersen 
SMAAK   Romige Ondertoon | Fris | Soepel 
 

SPANJE Ramón Roqueta          € 4,95 € 24,75 
Deze heerlijke Catalaanse wijn is voornamelijk gemaakt van 
jonge Garnacha druiven en is verrassend sappig van smaak. 
GEUR   Kersen | Frambozen | Licht Pepertje 
SMAAK   Soepel| Puur 
 

ITALIË Torre Alta          € 4,95 € 24,75 
Deze dieprode wijn, gemaakt van de druivensoort Primitivo, komt 
uit de regio Puglia in het uiterste zuidoosten van Italië. 
GEUR   Rijp Rood Fruit | Warm Peperig 
SMAAK   Zachte Afdronk | Vol 
 

SPANJE De Moya Justina          € 5,75 € 28,75 
Een kersenrode wijn gemaakt van de druivensoort Bobal, 4 
maanden in eikenhouten vaten gerijpt in een droog klimaat. 
GEUR   Kruidig | Kersen | Aardbeien 
SMAAK   Ronde Smaak | Zachte Tannines 
 

ROSÉ             
 

SPANJE Sedosa          € 4,25 € 21,25 
Deze rosé met de uitnodigende kleur van frambozen is gemaakt 
van de Spaanse druivensoort Tempranillo.  
GEUR   Wilde Aardbeien | Rode Bessen 
SMAAK   Soepel | Kersen 
 

FRANKRIJK Lavila Rosé          € 4,50 € 22,50 
Een heerlijke frisse wijn uit de Languedoc is lichtroze van kleur, en 
is gemaakt van druivensoorten Cinsault en Syrah.  
GEUR   Sappig | Rood Fruit  
SMAAK   Fris | Mediterraans 
 



MOUSSEREND             
 

ITALIË Prosecco Pronol Frizzante         € 4,75 € 23,75 
Deze licht mousserende wijn is gemaakt van de Prosecco en de 
Frizzante druif, ideaal als feestelijk aperitief. 
GEUR   Fruitig | Witte Bloemen 
SMAAK   Honing | Frisse Afdronk 
 
SPANJE Cava Brut Conde de Caralt   € 32,50 
Deze droge mousserende wijn, gemaakt van Spaanse druiven 
volgens de Méthode Traditionelle, rijpt 2 tot 3 jaar. 
GEUR   Zuiver | Verfijnd | Wit Fruit 
SMAAK   Soepel | Rijk | Volle Afdronk 
 

 

 
 

DESSERTWIJN             
 

CHILI Santa Alicia          € 4,95  
Deze koele witte dessertwijn is gemaakt van de druivensoort 
Moscatel, wat het ideaal maakt bij een zoet en fruitig nagerecht.  
GEUR   Citrus | Bloesem  
SMAAK   Honing | Zuiver | Fris 
 
PORTUGAL Taylor’s Select Ruby Port         € 4,95  
Een robijnrode port die een rijping heeft gehad van 3 jaar, en 
past perfect bij een divers kaasplankje. 
GEUR   Zwarte Bessen | Bramen | Rijpe Tonen 
SMAAK   Rond | Langdurige Afdronk 
 
SPANJE Pedro Ximénez          € 4,95  
Deze donkere Catalaanse sherry is gemaakt van overrijpe 
druiven, en is een spannende keuze voor een chocoladedessert. 
GEUR   Rozijnen | Cacao | Complex 
SMAAK   Stroperig | Zoete Afdronk 
 

 
   


