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

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

Frankrijk
André Clouet | €50 | Halve fles €30
Bouzy | pinot noir
brioche | perzik | complexiteit

Rosé

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

Frankrijk
Château Angueiroun | 2020 | €38
Provence | grenache, cinsault, tibouren
licht | verfijnd | kruidig

Wit
Frankrijk
Calmel & Joseph, Villa Blanche | 2020 | €30
Languedoc | chardonnay
filmend | hout | tropisch fruit | boter
Domaine de Pierre | 2020 | €32
Touraine | sauvignon blanc
levendig | fris | stuivend
Domaine Champalou | 2019 | €40
Vouvray | chenin blanc
spanning | rondeur | kruidig
Château de Vergisson | 2018 | €49
Pouilly Fuissé | chardonnay
rond | houtlagering | verfijnd | ‘en sevry’

Spanje
Garciarevalo, Tres Cantos | 2020 | €20
Rueda | verdejo
amandel | bloemig | fris
Bodega Pinoso, Diapiro | 2020 | €27
Alicante | merseguera
rond | umami | sobre lias
Terra de Asorei, Nai e Senora | 2020 | €35
Rias Baixas | albarino
zilt | rijp | wit fruit | lengte
Gómez Cruzado | 2019 | €40
Rioja | viura, tempranillo blanco
spanning | rondeur | kruidig

Italie
Vigneti Massa, Piccolo Derthona | 2020 | €40
Piemonte | timorasso
eigenwijs | spanning | bitters
Benito Ferrara, Vigna Cicogna | 2020 | €45
Campania | greco di tufo
levendig | rijp fruit | complexiteit

Duitsland
Raddeck | 2020 | €31
Rheinhessen | spätburgunder
appelig | sappig | lengte | blanc de noir
Weingut Weigand, Der Wilde | 2018 | €39
Franken | silvaner
verfrissend | spanning | rijp fruit
Weingut Neiss, That’s Neiss | 2019 | €41
Pfalz | chardonnay, pinot blanc, pinot gris
verfijnd | filmend | zuiver | bourgogne stijl

Oostenrijk
Weinhof Waldschütz | 2020 | €33
Wagram | grüner veltliner
fris | levendig | groen gras

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

Op zoek naar een bijzondere stijl of iets
unieks? Vraag onze sommelier ook naar
het “groene boekje”.

Rood
Frankrijk
Domaine Ricard, Le clos de Vauriou | 2020 | €36
Loire | gamay
sappig | peper | soepel | licht
Domaine de Dauliac | 2020 | €36
Cahors | cot
bessig | subtiele tannines | stoer
Beatrice & Pascal Lambert, Les Terrasses | 2019 | €40
Chinon | cabernet franc
licht | strak | paprika l leer
Domaine de Murinais, Caprice de Valentin | 2018 | €52
Crozes-Hermitage | syrah
vol | kruidig | rijp | vieilles vignes

Spanje
Lorce | 2019 | €20
Campo de Borja | garnacha
donker fruit | romig | toegankelijk
Bodegas Pittacum - Petit | 2019 | €34
Bierzo | mencia
kruidig | aards | complex | stoer
Bodegas Altanza | 2017 | €40
Rioja | tempranillo
crianza | vanille | zacht | zoethout

Italie
Masseria Li Veli | 2020 | €39
Puglia | primitivo
krachtig | zwoel | romig

Portugal
Jose Parientes | 2018 | €29
Alentejo | aragonez, moreto, alicante bouchet
krachtig | fruit | zuren | amphoren

Oostenrijk
Weingut Juris | 2016 | €38
Burgenland | blaufränkisch
spanning | puur fruit | boers
Weingut Heinrich | 2017 | €44
Burgenland | zweigelt
rijp fruit | fris | kruidig | specerijen

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

Bulgarije
Katarzyna Estate | 2018 | €42
Thracian Valley | merlot, malbec
zwart bosfruit | vol | aardse tonen

Op zoek naar een bijzondere stijl of iets
unieks? Vraag onze sommelier ook naar
het “groene boekje”.

Dessertwijn per glas
Domaine la Hitaire | Frankrijk | Gascogne
petit en gros manseng
abrikoos | bloemig | kruidig
€5,5
Domaine de Cady, Coteaux de Layon | Frankrijk | Loire
chenin blanc
zuren | balans l verfrissend
€6
Carly Courty | Frankrijk | Rivesaltes
grenache blanc
pruimen | notig | sherry tonen | ambré
€6,5
Niepoort - tawny | Portugal | Douro
port
vijg | notig | rozijnen
€6

Bier
Stella Artois | pils
van de tap
€2,80
Hommeles bier | speciaalbier
verschillende soorten speciaalbier van de
Hommeles brouwerij uit Houten
€4,5
Blanche de Namur | witbier
fris Belgisch witbier
€4,5
Wisseltap | speciaalbier
vraag naar ons wisselende speciaalbier van de tap
€5,5

Alcoholvrij en alcoholarm bier
Jupiler 0.0 | pils
Belgisch alcoholvrij bier
€2,75
Jever Fun 0.3 | pils
alcoholarm pils uit Duitsland
€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

Joseph Cartron Chaitaigne | likeur
Bourgogne producent die niet te zoete likeuren maakt van in dit
geval lokale kastanjes. Puur of met ijs ontzettend lekker.
€5,5

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
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

Amaro | kruidenbitter
Nardini maakt zijn variatie op een kruidenbitter met veel
zoethout, sinaasappel en pepermunt. Denk aan vloeibare
wybertje snoepjes en je bent er.
€5,5

Hierbas | kruidenlikeur
Kruidenlikeur van Mallorca. Kruidig met anijs in afdronk,
lekker in plaats van sambuca!
€5,5

Arran cream | whiskey likeur
Arran maakt prachtige whisky’s en heeft dit als
basis gebruikt om hun roomlikeur mee te maken.
Baileys op z’n best.
€5

Louis Roque | hazelnootlikeur
Notige tonen maar het gevoel van een PX sherry.
Niet te plakkerig maar wel complex en rijk.
€6,5

Louis Roque | vieille prune
Prachtig fruit destillaat van pruimen. Verfijnd, complex
en rijp.
€7

Lemorton | calvados
Calvados gemaakt van appels en deels peren.
Zachte verfijnde stijl.
€7,5

Nusbaumer | poire williams
Eau de vie van peren. Krachtig onrijpe peer in de
neus, rond en fruitig in de afdronk.
€7

Château Montifaud | cognac
Dit is een zeer fruitige, fijne en zachte cognac. Montifaud
VSOP is uitsluitend afkomstig uit de Petite Champagne.
€6,5

Domaine Le Basque | armagnac
Het ruige broertje van de Cognac. Door de enkele destillatie
proef je meer terug van het terroir.
€6,5

Villa de Varda Teroldego | grappa
Grappa uit Trentino, gemaakt van zelf verbouwde teroldego.
Loepzuiver, veel rood fruit.
€6,5

Villa de Varda gewurztraminer | grappa
Grappa uit Trentino, gemaakt van zelf verbouwde traminer.
Je merkt gelijk hoe aromatisch goede traminer is.
€6,5

Nuestra Soledad | mezcal
100% espadin agave, rokerig als geturfde whisky maar dan met
veel bananen fruit.
€7

Burrito Fiestero | mezcal
100% durango agave, licht rokerige toets maar veel meer
een grassig karakter.
€7

Topanito | Tequila
Zo hoort tequila te zijn: 100% agave sap gedestilleerd. Zacht,
grassig en een beetje kazig.
€5,5

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

Clement VSOP | rum agricole
Franse rum die in tegenstelling tot de meeste
rums niet van melasse gemaakt wordt maar van
suikerriet sap. Veel kruidiger en frisser.
€7

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

Zuidam | rogge jenever 1 jaar
Zachte mooie instap jenever met kruidigheid van de
rogge en met vanille en anijs tonen.
€5

Zuidam | oude jenever 7 jaar
Oude jenever gerijpt op sherry vaten, PX en Oloroso.
Geeft deze complexe jenever een licht zoete geur mee.
€7,5

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

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

Talisker | whisky
Kenmerkende smaken van een peated whisky komen
hierin terug, duidelijk aanwezige turf maar ook kruidig
en romig.
€6,5

Ballechin | whisky
Geturfde whisky uit de Highlands. Niet gebruikelijk in die regio
maar hoe prachtig gedaan. Een PPM van 50 maar zo zacht dat
aangenaam blijft.
€7,5

Glenfarclas | whisky
Single malt whisky uit de Speyside die gerijpt wordt op sherry
vaten. Glenfarclas is nog een van de weinige producenten die
deze dure vaten gebruikt om hun whisky een licht zoete toets
mee te geven.
€7,5

