
HUISWIJN MOUSSEREND 

ANNA de CODORNIU MEDETERIANIA  
Spanje, Cava Macabeo, Parellada, Xarello 6,50/32.50 
In de geur vind je witte bloemen en citrus en de smaak is zeer verfijnd, zacht en fruitig met een mooie lange 
afdronk.  

HUISWIJN WIT 

KAAPMOED 
Zuid-Afrika, Kaapmoed Chenin-Blanc 4,30/21,50 
Chenin Blanc een “feel good”glas voor ieder moment. Stuivend, tropisch en sappig. 
Met Hinten van tropisch fruit zoals ananas en tonen van citrus zest. 
 
OCTERRA BLANC Chardonnay, Viognier 4,30/21,50 
Citrus, vanille en ananas in de neus. Vol rond van smaak met een zijdezachte structuur. Een glas om zo van 
te genieten. Ook een goede begeleider van wit vlees, vettere vissoorten met romige sauzen 
 
HUISWIJN ROSÉ  
 
OCTERRA ROSÉ Grenache en Syrah 4,30/21,50 
Een uitermate geschikte borrelwijn, maar ook heerlijk bij gegrilde vis, groente, wit vlees. Of zomerse 
salades met bijvoorbeeld zeevruchten. Fruitig, droog en fris. 
 

HUISWIJN ROOD 
 
OCTERRA ROUGE Grenache, Syrah en Marsellan 4,30/21,50 
Een glas om zo van te genieten, maar ook perfect in combinatie met licht gekruide voorgerechten, gegrild 
vlees of zachte stoofgerechten. Rond, fruitig en licht pittig. 
 
KAAPMOED 
Zuid-Afrika Pinotage, Merlot en Syrah 4,30/21,50 
Een harmonieus trio met Pinotage in de hoofdrol. Door de rondheid en zachtheid van de Merlot en het 
fruitige karakter van de Shiraz is deze wijn compleet.  

HUISWIJN DESSERT 
 
SANTA EMA 
Chili Sauvignon Blanc glas 6,00 
Met een intens aroma van Turkse abrikozen, honing, gedroogde bloemen, kaneel en ceder met complexe 
tonen van gesuikerde sinaasappelschil. De smaak is weelderig en volumineus met een mooie balans tussen 
zoetheid en zuurgraad. De afdronk is lang, intens, fruitig en elegant. 

 
DOMAINE VIAL-MAGNÈRES, Banyuls Tradition Réserve 4 Ans 
Frankrijk, Roussillon, Banyuls AOC Grenache noir en Grenache gris glas 4,50 
Gedroogde vruchten, noten, gebrande cacao, elegant zoet en dus zeker niet te zwaar 



WITTE WIJNEN 
 
DOMAINE de SAINT CÉCILE, La Symphonie  
Frankrijk, Languedoc-Roussillon Viognier 34,00 
Ook deze volledige Viognier van Domaine de Sainte Cecile is een plaatje van een wijn, in de geur meloen, 
perziken en abrikozen. De smaak is zacht en zeer verfijnd, mooie structuur en een beetje bloemig. De 
mooie tonen van frisse bloesem komen je tegemoet en in de afdronk juist weer volheid! 
 
DOPFF & IRION 
Frankrijk, Elzas Pinot Blanc 31,00 
Lichtgele kleur. Fruitige neus met witte pruimen, perzik en een licht gerookte toon. Ronde en zachte smaak. 
Evenwichtig met vers fruit, lichtdroog en een mooie frisheid. 
 
COL D`ORCIA 
Italië, Toscane Pinot Grigio 31,00 
Strogele kleur met groenachtige tinten. Diepe, prachtig aroma's van peer en citrus. Uitnodigende, volle 
smaak. Opmerkelijk fris en een aangename lange afdronk waarin de fruit aroma’s mooi naar voren komen. 
 
CHATEAU SAINT-ROCH 
Frankrijk, Limoux Chardonnay 28.00 
De druiven worden met de hand geplukt en zacht gekneusd. Alleen het puurste sap wordt geselecteerd en 
ondergaat de eerste gisting op eigen droesem. Vervolgens rijpt de wijn nog 8 maanden verder op Frans 
eiken.Geuren van ananas, perzik en getoast brood. Intens van smaak met een mineralige afdronk. Perfect 
in combinatie met vis, gegrild lamsvlees en zachte kazen.  



RODE WIJNEN 

DIEHL, eins zu eins 
Duitsland, Pfalz Spätburgunder 27.50 
In de neus veel kersen, koffie, mokka en een vleugje karamel. In de mond, zacht en rijp met tonen van, 
kersen en een beetje pruim, fruitige en onmiskenbare stijl uit de Pfalz. 
 
ZENSA, Puglia IGP 
Italië, Puglia Primitivo 37,50 
Fruitig, zacht en intens. De druiven worden rond eind augustus met de hand geplukt. 30% van de wijn rijpt 
12 maanden op Amerikaans eiken. Diep donkerrood van kleur met aroma's van rijpe kersen, gedroogde 
bessen en geroosterde amandelen. Rond, zacht en elegant van structuur. De afdronk is lang, kruidig en vol 
fruit. 
 
MEGAZIN 
USA, California Zinfandel (primitivo) 38,00 
In de geur een typische indruk van de Zinfandel druif, zwarte bes, framboos en zwarte kersen. Door de 
lagering op eikenhouten vaten is hij volmaakt en heeft hij een krachtige smaak van onder andere zwart 
fruit, peper, vanille, kruiden en chocolade en tabak. Maar vooral een zeer zacht mondgevoel. 
 
SANTA EMA 
Chili, Cachapoal Valley Carmenére 34,00 
Met de hand geselecteerde druiven en een houtlagering van 8 à 10 maanden. De kleur is intens robijnrood. 
In de neus uitgebalanceerde aroma's als kersen, zwarte peper en tonen van chocolade. De smaak is mooi 
rond, geconcentreerd en stevig met een aangename fruitige afdronk. 

DELAS FRERES, Grignan les Adhémar 
Frankrijk, Rhône Grenache-Syrah  29,00 
Vol, krachtig en levendig. Donker fruit zoals cassis en zwarte kersen. De rijpe tannine is volop aanwezig en 
zorgt voor de ‘doordrinkbaarheid’ van de wijn. Heerlijk  bij gevogelte en gegrilde vleesgerechten.  



EXCLUSIEVE WITTE WIJNEN 
 
BISCHEL ESTATE, Weisser Burgunder  
Duitsland, Rheinhessen Weissburgunder 41,50 
De wijn heeft intense aroma's van ananas en peer. In de mond smaken van rijpe vruchten en een krachtige 
maar verfijnde, romige afdronk. Een goede combinatie met lichte vleesgerechten, en in het bijzonder kalf.  
 
MARC BRÉDIF, Royal Oyster 
Frankrijk, Loire Melon de Bourgogne 41,50 
Droog, puur en mineralig 
 
AALDERING, Pinotage Blanc 
Zuid-Afrika, Stellenbosch Pinotage 54,50 
Deze wijn geeft in de neus een mooi boeket van wit fruit, peer en appel maar ook wat granaatappel besjes 
en licht frambozen. De smaak maakt de sensatie helemaal compleet, mooie romigheid, volheid en kracht. 
Tonen van kruisbes, groene thee, beetje frambozen en onrijpe bessen maken alles af! 
 
EXCLUSIEVE RODE WIJNEN 
 
BISCHEL ESTATE, Dornfelder 
Duitsland, appenheim Dornfelder 39,50 
Fruitig, zacht en soepel. De wijn heeft een bouquet met hinten van kersen en specerijen. In de mond komen 
deze smaken terug in combinatie met sappige tannines die leiden tot een mooie, volle lange afdronk. 
 
AALDERING, Florence 
Zuid-Afrika, Stellenbosch Cabernet Sauvignon en Merlot 40,00 
Een bijna klassieke Bordeaux blend die begint met aroma's van cassis en zwarte bessen gevolgd door een 
hint van eucalyptus en cederhout. Een harmonieuze wijn met zachte tannines en de smaak van donkere 
chocolade. 
 
CHATEAU HAUTS CONSEILLANTS, Lalande-de-Pomerol 
Frankrijk Merlot en Cabernet-Franc. 57,00  
Prachtige kleur: diep robijnrood met de schakering van de pioenroos en de schakering zwart. Opvallend 
florale en vineuze expressie – optimale uitdrukking van de Merlot zonder “aardse” tonen. Optimale rijpheid 
en dit verklaart de verleidelijk zoete aanzet. Maar er is geen sprake van “overgewicht/dikte”, wel van 
uitgesproken smaakrijkdom en fascinerende contrasten. Het blijft aardig verteerbaar en voldoende elegant. 
Ondanks de directe verleiding is het zeker dat ook deze wijn zal groeien dankzij een gegunde fles 
ontwikkeling. 


