
Wijn
De wijnen op deze wijnkaart kun je per fles
bestellen. Een glas wijn kan uiteraard ook, overleg
dan met de sommelier waar je zin in hebt!

Mousserend

Pont Roma | Spanje | Penedes
macabeo, xarel-lo, parellada
floraal | droog | elegant
€28,-

Domaine Brigand | Frankrijk | Bourgogne
chardonnay, pinot noir
crémant | fris | notig
€36,-

Gremillet | Frankrijk | Champagne
chardonnay, pinot noir
brioche | appel | complexiteit
€55,- | Halve fles €30,-

Rosé

Bodega Pinoso - Vergel | Spanje | Alicante | 2020
monastrell
droog | fruitig | bitters
€22,-

Château Angueiroun | Frankrijk | Provence | 2020
grenache, cinsault, tibouren
licht | verfijnd | kruidig

€38,-



Wit

Bodega Garciarevalo - Tres Cantos | Spanje | Rueda | 2020
verdejo
amandel | bloemig | fris
€20,-

Marchese della Torre | Italië | Sicilië | 2020
grillo
zacht | schoon | rijp fruit
€23,-

Bodega Pinoso - Diapiro | Spanje | Alicante | 2020
merseguera
rond | umami | sobre lias
€27,-

Casas del Darei | Portugal | Dão | 2018
bical, cerceal, encruzado, malvasia, verdelho
ingetogen | subtiele bitters | gebalanceerd
€29,-

Calmel & Joseph - Villa Blanche | Frankrijk | Languedoc | 2020
chardonnay
filmend | hout | tropisch fruit | boter
€30,-

Weinhof Waldschütz | Oostenrijk | Wagram | 2020
gruner veltliner
fris | levendig | groen gras
€33,-

Bodegas Winery On - Demuerte | Spanje | Yecla | 2019
sauvignon blanc, verdejo
sobre lias | verfrissend | wit fruit
€35,-



Weingut Dreissigacker | Duitsland | Rheinhessen | 2018
muller thurgau, riesling, silvaner
verfrissend | schonend | drogend
€36,-

Adegas Terrae - Pepa Porter | Spanje | Monterrei | 2020
godello
zacht | zilt | wit fruit
€37,-

Charles Frey | Frankrijk | Elzas | 2019
pinot blanc
filmend | rijp fruit | subtiele zuren
€38,-

Weingut Weigand - Der Wilde | Duitsland | Franken | 2018
silvaner
verfrissend | spanning | rijp fruit
€39,-

Azienda Agricola - Pieropan | Italië | Veneto | 2020
garganega, trebbiano
soave classico | elegant | rijp | aromatisch
€40,-

Carpinus | Hongarije | Tokaji | 2017
furmint
hooi | boter | mineraal | grand reserve
€42,-

Weingut Neiss | Duitsland | Pfalz | 2019
chardonnay, pinot blanc, pinot gris
verfijnd | filmend | zuiver | bourgogne stijl
€44,-

Op zoek naar de grote namen of iets heel
bijzonders? Vraag onze sommelier ook

naar het “groene boekje”.



Rood

Lorce | Spanje | Campo de Borja | 2018
garnacha
donker fruit | romig | toegankelijk
€20,-

Azul Portugal | Portugal | Douro | 2015
tinta roriz, touriga nacional
bramen | vanille | krachtig | rond
€25,-

Fattoria Il Muro | Italië | Toscane | 2018
sangiovese, merlot
chianti | fruit | kruidig | structuur
€28,-

Vino Kupljen | Slovenie | Štajerska | 2015
pinot noir
licht karakter | aardbei | aards
€30,-

Domaine Brusset - Ventoux | Frankrijk | Rhône | 2020
carignan, clairette, grenache, mourvèdre
laurier | bessen | boers
€31,-

Bodegas Pittacum - Petit | Spanje | Bierzo | 2019
mencia
kruidig | aards | complex | zacht
€34,-

Domaine la Rochette | Frankrijk | Loire | 2019
gamay
bessen | peper | soepel | licht
€36,-



Weingut Juris | Oostenrijk | Burgenland | 2016
blaufränkisch
spanning | puur fruit | boers
€38,-

Masseria Livelli | Italië | Puglia | 2019
primitivo
krachtig | zwoel | romig
€39,-

Bodegas Altanza | Spanje | Rioja | 2017
tempranillo
crianza | vanille | zacht | zoethout
€40,-

Katarzyna Estate | Bulgarije | Thracian Valley | 2017
merlot, malbec
zwart bosfruit | vol | aardse tonen
€42,-

Shelter Winery | Duitsland | Baden | 2017
spätburgunder
licht aards | verfijnd | rood fruit
€44,-

Weingut Heinrich | Oostenrijk | Burgenland | 2017
zweigelt
rijp fruit | fris | kruidig | specerijen
€45,-

Domaine Durieu | Frankrijk | Côtes du Rhône | 2018
grenache, syrah, mourvedre, cinsault, counoise
sappig | kruidig | rijp | châteauneuf du pape
€49,-

Op zoek naar de grote namen of iets heel
bijzonders? Vraag onze sommelier ook

naar het “groene boekje”.



Dessertwijn per glas

Bacalhôa | Portugal | Setúbal
moscatel
karamel | sinaasappel | rozijnen
€5,5

Domaine la Hitaire | Frankrijk | Gascogne
petit en gros manseng
abrikoos | bloemig | kruidig
€6,-

Carly Courty | Frankrijk | Rivesaltes
grenache blanc
pruimen | notig | sherry tonen
€6,5

Niepoort - tawny | Portugal | Douro
port
vijg | notig | rozijnen
€6,-



Bier

Jupiler | Pils
Van de tap.
€2,75

Hommeles bier | Speciaalbier
Verschillende soorten speciaalbier van de
Hommeles brouwerij uit Houten.
€4,5

Blanche de Namur | Witbier
Fris Belgisch witbier.
€4,5

Kasteel | Cuvée du Château | Speciaalbier
Donker, zwaar en licht zoetig Belgisch bier.
€5,5

Alcoholvrij en alcoholarm bier

Jupiler 0.0 | Pils
Malt bier.
€2,75

Hommeles bier | Blond
Alcoholarm blond bier uit Houten.
€4,5

Van de Streek | IPA
Alcoholarme IPA uit Utrecht.

€5,-



Gedistilleerd

Zuidam | Likeur
Mandarijn - Sinaasappel - Triple sec - Koffie - Amaretto
Zuidam Distillers is één van de laatste zelfstandige
distilleerderijen van Nederland die al haar distillaten en
extracten nog op ambachtelijke wijze binnen het eigen
familiebedrijf maakt en verwerkt. Op basis van zuiver
natuurlijke grondstoffen.
€5,-

Zuidam | Likeur
Honing whisky
Een likeur die aan Drambuie doet denken. Echte single
malt whisky vermengd met kruiden en natuurlijke honing.
€6,-

Acqua di Cedro | Likeur
Muskaat citroen
Destillaat van muskaat citroen. Heel verfijnd en minder
stroperig dan de bekende limoncello.
€5,-

Licor Beirao | Likeur
Een likeur van planten en aromatische zaden, naar een
geheim eeuwenoud Portugees recept. De kleur is topaas
en de smaak elegant zoet.
€5,-

Sambuca | Likeur
Een Italiaanse anijslikeur op traditionele manier gemaakt.
Mooie pure anijssmaak van kwaliteits ingrediënten.
€5,-



Flying Dutchman | Rum
Een 3 jaar oude rum vol karakter en volle tonen
die goed te proeven zijn. Het gebruik van zuivere
grondstoffen doet deze rum erg goed.
€5,5

Dutch Courage | Gin
Dutch Courage Dry Gin is gedistilleerd uit 9
ingrediënten: jeneverbes en iriswortel uit Italië,
koriander uit Marokko, engelwortel, verse zoete
sinaasappels, citroenen en limoenen uit Spanje,
zoethoutwortel uit India en vanille uit Madagaskar.
€5,-

Stolichnaya | Vodka
Zuivere Russische vodka.
€4,5

Zuidam | Rogge jenever
Zachte mooie instap jenever met kruidigheid van
de rogge en met vanille en anijs tonen.
€5,-

Zuidam | Oude jenever
Oude jenever gerijpt op sherry vaten, PX en Oloroso.
Geeft deze complexe jenever een licht zoete geur mee.
€7,50

Zuidam | Korenwijn
Vier keer gedistilleerde Korenwijn, geeft het een
zeer gebalanceerde smaak en verfijning.
€5,50

Beek | Calvados
Nederlandse nieuwe producent Beek maakt een
zachte calvados met de vaten uit Frankrijk.

€6,50



Arran Amarone Cask finish | Whisky
The Arran Amarone Cask Finish is een Isle of Arran single malt die
na zijn traditionele rijping nog een finish in Amarone wijnvaten heeft
gehad.
€7,-

Ultimate whisky | Whisky
The Ultimate maakt telkens whisky’s van 1 enkel vat en is daarmee
altijd uniek. Ze staan bekend om de uitmuntende kwaliteit.
€6,-

Benromach | Whisky
Deze speyside whisky heeft mooie fruitige aroma’s maar in de
afdronk ook een lichte toets van turf. Spannende combi!
€6,5

Longrow Peated | Whisky
Kenmerkende smaken van een peated whisky komen hierin terug,
duidelijk aanwezige turf maar ook kruidig en romig.
€6,50

Château Montifaud | Cognac
Dit is een zeer fruitige, fijne en zachte cognac. Montifaud VSOP is
uitsluitend a�omstig uit de Petite Champagne.
€6,50

Domaine Le Basque | Armagnac
Het ruige broertje van de Cognac. Door de enkele destillatie proef
je meer terug van het terroir.
€6,50

Villa Isa | Grappa
Grappa uit de Piemonte streek, gemaakt van de chardonnay druif.
€6,-


