
KAART
Wijn

Voor bij de Bor rel
Kwekkeboom gemixte hapjes 
8 stuks          8,00

Kwekkeboom gemixte hapjes 
14 stuks      12,00

Kwekkeboom Bitterballen 
8 stuks           8,00

Muchos Nachos         8,00

Garnalen in krokantjasjes 
6 stuks           8,00

Veggie rolls guacamole 
8 stuks           6,50

Plankje 
brood met smeersels         6,50

Desser t
MOSCATO Gemma di Luna Piemonte 200ml piccolo Italië
Dit lust iedereen. Bij het dessert of zomaar, in de zon. Het is alsof je in sappige, 
rijpe appel of perzik hapt. Lekker licht dankzij zijn lage alcoholgehalte. 
De subtiele koolzuur-belletjes zorgen voor een heerlijk fris mondgevoel 
met een klein zoetje.

   10,50



Wit

Zoet  Wit

Rood

Mousserend

PINOT GRIGIO Giorgio & Gianni delle Venezie Italië
Het is Giorgio zelf die zorgvuldig de druiven selecteerde in de wijngaarden gelegen 
in Noord-Italië. Hij creëerde een stijlvolle Pinot Grigio die vol zit met verleidelijk 
fruit en een rijke en elegante smaak met zich meebrengt.

NEGROAMARO Giorgio & Gianni Salento Italië
Het Italiaanse ras Negroamaro is een herhaling van het woord ZWART. De druiven komen
uit Puglia, een regio in Zuid-Italië die de bijnaam heeft; “de hiel van Italië”. 
De wijn is zeer donker van kleur en bezit de buitengewoon mooie combinatie van 
verleidelijke aroma’s en rijk geroosterde smaken. Gianni gaf geboorte aan het 
design dat een stijl voorbrengt die past in iedere omgeving.

CANELLA Prosecco Spumante 200ml piccolo Italië
De Bellini is een vermaarde klassieke cocktail, uitgevonden in Harry’s Bar in Venetië. 
Om een perfecte Bellini te maken kneuzen we een witte perzik tot fluweelachtige 
puree. Daarna voegen we een paar druppels sap van wilde frambozen toe voor de 
kleur en mengen we 1/3 deel perzik puree met 2/3 Prosecco. 

CHAMPAGNE Veuve Clicquot Brut Frankrijk
Veuve Clicquot Yellow Label brut is zowel in uiterlijk als in smaak uitermate stijlvol. 
Door de volle, stevige structuur en de rijke smaak is het serieus genieten. Dit is een 
Champagne voor de connaisseur (de echte fijnproevers).

CHAMPAGNE Moët & Chandon Ice Impérial Frankrijk
Moët Ice Impérial is de eerste en enige champagne die speciaal gemaakt is om te 
drinken met ijs. Deze nieuwe champagne-ervaring combineert plezier, frisheid en 
sensaties terwijl de smaak trouw blijft aan de stijl van Moët & Chandon.

MERLOT ‘Third Generation’ NUGAN Estate Australië
Aardse stijl met zwoele rijpe bessen en aroma’s van pruimen en kersen met een 
vleugje peper en donkere chocolade. Deze Merlot is zijde zacht met lichte vanille 
tonen. Kenmerkend is zijn voor Australië zo typerende ‘jammy’ smaakstijl.

MALBEC Vaca Sagrada ’Holy Cow’ Familia Falasco Argentinië
De wijn heeft een intens paarsrode kleur en een bouquet van blauwe bessen, aalbessen, 
vanille en viooltjes. Zacht van smaak met zeer goede structuur van fruit met 
indrukken van pruimen, kersen en rozijnen. De wijn heeft zich tijdens de rijping 
7 maanden op houten vaten verder ontwikkeld, dus laat je niet wegblazen door 
deze complexe maar subtiele blockbuster.

TEMPRANILLO Torres Coronas Spanje
Torres Coronas Tempranillo is een prachtige Spaanse rode wijn van het befaamde 
wijnhuis Torres. Het aroma is elegant, de smaak is rond met zachte tannines. 
Een smaakvolle wijn uit Spanje.

MERLOT Villa Blanche Frankrijk
Diep paars met glanzende reflecties. De neus wordt gekenmerkt door tonen van
zeer rijpe zwarte kersen, maar ook door de geur van de garrigue en tonen van 
olijventapenade. We twijfelen er niet aan dat dit een Merlot is, maar wel een die 
een duidelijk zuidelijk karakter heeft. 

SAUVIGNON BLANC Runner Duck Stellenbosch Zuid Afrika
Een levendig stuivende, strogele wijn met tonen van vers gras en groene appel. Een hint van 
tropisch fruit in de mond en een fruitige minerale afdronk. Kruisbes, ananas en citrus 
geven hem een crispy en minerale smaak. Op wijngoed Vergenoegd in het Zuid-
Afrikaanse Stellenbosch werken ze al ruim 30 jaar met Indische loopeenden die 
zich met veel plezier tegoed doen aan onkruid en slakken in de wijngaard.

CHARDONNAY ‘Third Generation’ NUGAN Estate Australië
Knap gedaan, van die derde generatie Nugans. De eerste twee deden slechts aan het 
verbouwen van groenten en fruit, maar de huidige leiding, broer Matthew en zus Tiffany, 
stortten zich vijftien jaar geleden in de wijnbouw. De toepasselijke ”Third Generation” 
Chardonnay is een mooi voorbeeld. Niet té Australisch (met teveel hout), maar bijna 
Europees. Fruitig, exotisch, met een vleug boter en wat munt en spetterend zuivere 
smaak. Niet zomers vluchtig, maar met intensiteit. Goed bij een curry gerecht, 
gegrilde garnalen, steak met een boterrijke saus en nog veel meer.

LUGANA Sante Sofia Trebbiano DOC Italië
Deze Lugana DOC is gemaakt van 100% Trebbiano di Lugana. Het heeft in het glas een vrij 
intense strokleur met briljante groenachtige tinten. Het heeft een fijne, elegante neus, 
een bloemige potpourri van gele brem en mauve blauwe regenbloemen, gevolgd door 
aangename amandel- en minerale tonen. De smaak van deze Lugana DOC is perfect 
uitgebalanceerd, heeft een goed alcoholgehalte en een zachte zuurgraad, wat leidt 
tot dezelfde ‘zware’ indrukken die op de neus worden waargenomen. De afdronk is 
erg schoon, lang en sappig, met wat citrustonen en een delicate hint van amandel.

VERDEJO Torres Rueda Spanje
Er zijn maar weinig wijnen welke zo breed toegankelijk zijn. Drink Torres Verdejo 
Rueda bij de borrel, bij een lichte maaltijd, het aperitief of gewoon zomaar, omdat 
je zin heb in een lekkere witte wijn uit Spanje.

SANCERRE Domaine La Clef du Récit by Anthony Girard Frankrijk
Domaine La Clef du Récit is het opwindende meesterwerk van de jonge en ambitieuze wijnmaker 
Anthony Girard. Het wijnhuis gelegen in Sancerre, in een klein dorp genaamd Récy, 
aan de oostelijke rand van de Loirevallei. Stijl en verfijning voeren de boventoon. 
Mooi groengeel van kleur, krachtig bouquet met zuidvruchten, bloemen, kruiden. 
Heel zuiver en rijk van smaak, veel fruit, breed in de mond, goed evenwicht.

RIESELSTEIN Weingut Tobergte Thanisch Mosel Duitsland
Licht groenig-geel van kleur. Deze jonge, verfrissende en fruitige wijn heeft een 
zachte, licht zoete smaak, met sappige en kruidige indrukken van appel en perzik. 
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Rose
PINOT GRIGIO BLUSH ROSÉ Terredirai Veneto Italië
Een bijzondere ontdekking is deze ‘blozende’ Pinot Grigio, een fris, zachte en bleke zalmroze 
rosé met een verleidelijk fruit. De kleur van deze wijn is verkregen door een extra
hoge druk tijdens het persen van de witte druiven, de natuurlijke kleurstof uit de 
schil komt hierdoor in het te vergisten sap. Een gecontroleerde “koude” vinificatie 
op RVS zorgt voor een maximaal behoud van het Pinot Grigio karakter.

GRENACHE GRIS ROSÉ Maison Fortant Languedoc Frankrijk
Deze rosé is het resultaat van een lange en warme zomer in Zuid-Frankrijk, waardoor
de Grenache druiven dit jaar bijzonder rijk en aromatisch van smaak zijn. De rijk 
gefruite rosé van Maison Fortant is verleidelijk van geur met vers geplukte aardbei, 
framboos en frisse bessen, en heeft een uitstekende fraîcheur.

ROSÉ Aix  Provence Frankrijk
AIX Provence rosé is een heerlijke rosé smaakt naar rood bosfruit, kersen en aard-
beien. In de geur delicate tonen van rijpe mandarijnen, frambozen en bosaardbeien. 
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CHARDONNAY Roc D Belame Frankrijk
Montagne Noire ligt tussen Carcassonne en Beziers in de Languedoc. Het zuidelijke 
klimaat, uitzonderlijke terroir en de moderne vinificatietechnieken zorgen voor
deze fruitige en elegante wijnen. Montagne Noire Chardonnay is een plezierige 
wijn met aroma’s van witte bloemen en wit fruit.

PINOT GRIGIO Ca’Montini Italië
Ca’Montini Pinot Grigio is een Italiaanse droge Single Vineyard wijn. De wijn is droog 
met tonen van citroen, abrikoos en peer. In de droge afdronk komt een mooie 
mineraliteit en groene appel naar voren. De wijn heeft net als de fles een een 
elegante structuur en is prima te combineren met vis, wit vlees, pasta en risotto.

  100,00


