
 

 

 

 

 

 

 

WIJNKAART 

  



CHAMPAGNES 
 

Piper-Heidsieck is een champagnehuis gesticht door Florens-Louis Heidsieck 

op 16 juli 1785 in Reims. Heidsieck kwam samen met Piper in oktober 1839. 

 

Piper-Heidsieck Essentiel Brut glas 10,00 

De vier jaar rijping hebben de Essentiel een fles 60,00 

no-nonsense charme gegeven. Dit is een heldere, intense wijn met 

zuivere toetsen van citrus, druiven, appel en amandel. De hints van noten 

en verfijnde zoetheid zijn een aanwijzing voor de lange rustperiode die 

deze wijn heeft genoten. 

50-55% Pinot Noir - 30-35% Meunier - 15-20% Chardonnay 

 

Piper-Heidsieck Cuvée Sublime fles 70,00 

Cuvée Sublime toont sensueel zijn romantische charmes en betovert je terwijl 

de geuren van vanille, rum, tropisch fruit en geroosterde ananas langzaamaan 

loskomen. 

50-55% Pinot Noir - 30-35% Meunier - 15-20% Chardonnay 

 

Piper-Heidsieck Rosé Sauvage fles 80,00 

Chardonnays van de Montagne de Reims komen samen met Pinot Noirs van 

Les Riceys in de Côte des Bar, de meest zuidelijke champagnewijngaard. Het 

resultaat is een zeer intense champagne met hints van sappige bessen met 

kruidige en rokerige toetsen. Deze champagne is ideaal om geserveerd te 

worden met eend en andere rodevleesgerechten. 

50-55% Pinot Noir waarvan 20-25% gerijpt tot rode wijn - 30-35% Meunier - 

15-20% Chardonnay 

 

Piper-Heidsick Rare Millésime 1999 fles 250,00 

Rare Millésime 1999 heeft een excentriciteit die het resultaat is van extreme 

weersomstandigheden.  

Streelt de mond, en onthult vlezige toetsen van kruidenthee, mirabelpruim, 

bergamot en specerijen met een aanhoudende nasmaak van gekonfijt fruit. 

70% Chardonnay - 30% Pinot Noir 
  



Piper-Heidsick Rare Millésime 1988 fles 500,00 

Dankzij het intense jaar 1988 is Rare Millésime 1988 een gulle en 

bedwelmende wijn. 

Zijn "gezelligheid" vereist dat de wijn als een grote cognac wordt geproefd. 

Gezien zijn verleidelijke, gastvrije verfijning biedt de wijn ongelofelijk 

rijpingspotentieel. Krachtige tonen van hazelnoten en gedroogde bessen 

worden gecombineerd met de heerlijke geuren van sandelhout en wierook. 

70% Chardonnay - 30% Pinot Noir 

 

Taittinger Les Folies de la Marquetterie fles 90,00 

Het huis van de allereerste single-wijngaard Champagne. 

Les Folies de la Marquetterie is uitsluitend gemaakt van druiven geteeld in de 

Folies wijngaard met uitzicht op het Château de la Marquetterie, 

de geboorteplaats van de familie Taittinger. 

45 % Chardonnay – 55% Pinot Noir 

 

Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs fles 190,00 

Geproduceerd in de kelders van de voormalige Sint-Nicaise abdij 

(13de eeuw) in Reims. Deze champagne ontvangt alle zorg en aandacht 

die het nodig heeft om zijn hoogtepunt te bereiken. Comtes de Campagne 

is een vintage 2006. 

100 % Chardonnay 

 

Bollinger “Spécial Cuvée” Brut fles 80,00 

Dé champagne om iets te vieren! 

60% pinot noir - 25% chardonnay - 15% Pinot Meunier 

 

Bollinger  - “La Grande Année” 2007 fles 145,00 

Dit is een van de groten van de Champagne. Gespierde wijn met body, lengte, 

diepte en elke andere dimensie. Het is echt een geschenk om te delen met je 

vrienden. De champagne van 007 en Lady Di. 

70% Pinot Noir - 30% Chardonnay 

  



Dom Pérignon 2009 fles 195,00 

Dit is een elegante en minerale gedreven Dom Pérignon 

en is de 40e editie tot nu toe. 

50% chardonnay - 50% pinot noir 

 

PROSECCO 
Santa Margherita Prosecco  glas 7,00 

D.O.C. Extra Dry fles 37,00 

  



WITTE WIJNEN 
 

Obikwa Chenin Blanc 

Zuid-Afrika fles 27,00 

Deze grootse druivensoort uit de Loire wordt zeer veel aangeplant 

in de Zuid-Afrikaanse wijngaarden. Makkelijk te drinken, levendig, 

fruitig en verfrissend. Drink hem als aperitief of bij garnaalkroketten, 

mosselen en gevogelte. 

 

Les hautes de Janeil 

Frankrijk fles 28,00 

Een mooie vin de Pays d’Oc gemaakt van  

de Grenache en Sauvignon druif. Met een geur van hazelnoten, 

citrus en peperige kruiden en een volle pittige afdronk. 

 

Don Cristobal - Verdelho 

Mendoza - Argentinië fles 31,00 

Een verrassende wijn uit één van de beste wijngebieden van Argentinië. 

Zeer intens fruitig boeket van witte bloemen met een frisse smaak 

van rijpe appel, ananas, citrus en meloen, met een fijne aciditeit. 

 

Gruber Röschitz Pepp Grüner Veltliner 

Weinviertel - Oostenrijk  fles 33,00 

Gruber Röschitz is drie generaties, drie broers en zussen en is drie keer recht in 

de roos! In de neus veel fruit en kruiden. In de mond groene appel, citrus en 

witte peper. Mooie, jonge, levendige wijn die zeer speels en crispy is. 

 

Dal Cero Pinot Grigio 

Veneto - Italië fles 35,00 

Een zeer mollige neus van rijpe ananas.  Deze Pinot Grigio combineert het 

warme exotische met frisse citrustoetsen. Een echte aanrader!! 

  



Gruber Röschitz Pepp Riesling 

Weinviertel - Oostenrijk  fles 37,00 

Gruber Röschitz is drie generaties, drie broers en zussen en is drie keer recht in 

de roos! Riesling... wat een aroma's! 

Sappig, met abrikoos en perzik en een zeer aangename balans van aciditeit en 

zuurtjes. 

 

1884 Reservado - Viognier 

Mendoza - Argentinië fles 41,00 

Deze wijn heeft de structuur van een Chardonnay, maar met een eigen 

uitstraling en aparte aroma's zoals van gedroogde abrikozen, perzik, mango, 

noten en honing. Deze heerlijke Viognier is heel lekker bij allerlei salades, 

schaal- en schelpdieren en kruidige en mediterrane visgerechten. 

 

Luis Felipe Edwards -  Chardonnay reserva 

Colchagua Valley - Chili  fles 38,00 

Van deze beroemde wijnfamilie komen enkel top wijnen. 

Deze Chardonnay druif rijpt langzaam door het koele zeeklimaat  

wat hem een mooie frisheid geeft en rijpt daarna deels verder 

in eiken vaten. Een super Chardonnay! 

 

Sauvignon Blanc Cellar Selection, Villa Maria BIO  

Nieuw-Zeeland fles 41,00 

Krachtige, sappige en zeer zuivere expressie van een Sauvignon Blanc 

uit de Marlborough, gemaakt door een producent die de laatste 30 jaar 

de meeste medailles in de wacht sleepte. Een wijn met aroma’s van 

passievruchten, citroen, kruisbes die heerlijk smaakt bij tartaar van vis, 

een wok van groenten en gegrilde vis. 

 

Les Chanteaux Chinon Blanc  

Loire - Frankrijk fles 48.00 

Deze witte wijn is een monocépage van de Chenin en komt van een zuidelijk 

georiënteerd perceel waar de stokken gemiddeld vijftien jaar oud zijn. Deze wijn 

heeft florale en minerale toetsen met frisse citrusaroma's. Heerlijk bij 

visgerechten, risotto en groene asperges. 



Hannes Reeh 'Rohstoff Chardonnay' 

Burgenland - Oostenrijk fles  51.00 

'Rohstoff' = Hannes Reeh's topwijnen! 

Afkomstig van één specifieke wijngaard, zijn ze een expressie van puurheid  en 

authenticiteit. Deze 100% Chardonnay werd op tank gefermenteerd waarvan 

30% vatrijping kreeg. Heerlijke florale toetsen, aroma's van peer en noten in de 

neus. Mooie zachte en ronde smaak in de mond. Fantastische DNA 

Chardonnay waar elegantie, structuur en balans een understatement is! 

 

ROSÉ WIJNEN 
 

Decanto Bardolino DOC Rosé 

Italië fles 28,00 

Een mooie droge rosé uit het noorden van Italië.  

Met een bloemig boeket en een fluweelachtige smaak met aangename afdronk. 

Perfect als aperitief maar ook lekker bij pasta en visgerechten. 

 

Ceci n’est pas un rosé Scaramouche  

Ivo Varbanov Wijnerij, Bulgarije fles 45,00 

Deze wijn bevat 67% Marselan en 33% Syrah druiven en is 18 maanden gerijpt 

op Bulgaarse eikenhouten vaten van 500 liter. Deze opwindende en ongewone 

wijn wordt vooral gewaardeerd als een wijn voor bij het eten en niet zo zeer als 

een aperitief. René Magritte “Ceci n'est pas une pipe”. (1928-29) 

  



RODE WIJNEN 
 

Obikwa Pinotage 

Zuid-Afrika fles 27,00 

Deze rode wijn werd gemaakt van de typische Zuid-Afrikaanse druivensoort 

Pinotage en viel reeds verschillende keren in de prijzen (Decanter, International 

Wine Challenge ...). Hij is zacht en fruitig en past perfect bij rood en wit vlees, 

zowel gegrild als geroosterd. 

 

Irreverente – Udaca 

Dão - Portugal fles 28,00 

Volle rijpe pruimen, rode bessen, kersen in de neus met een lichte kruidigheid. 

De smaak is eerder complex en vol, maar met voldoende fijnheid om deze nét 

niet bij de categorie van krachtige wijnen te voegen. Een prachtige balans. 

 

Ai Galera 'Poetico' 

Tejo - Portugal glas 6.00 fles 32.00 

Deze blend van inheemse Portugese druiven (Castelão, Trincadeira en Tinta 

Múda) komt uit de Tejo regio, net buiten Lissabon. Diep robijnrode wijn met 

een zeer aangename neus van rode en zwarte bessen. Puur fruitgedreven, heeft 

deze wijn een mooie verhouding tussen aciditeit en de zachte tannines.  

 

Château Sainte-Eulalie 'Plaisir d'Eulalie' 

Languedoc-Roussillon Frankrijk fles 29,00 

De unieke ligging van de wijngaarden en de ouderdom van de Grenache, Syrah 

en Carignan wijnstokken resulteren in een erg zuiders getypeerde wijn met 

mooie gestructureerde tannines. Een heerlijke wijn bij kaas, wild, pasta's en 

grillades. 

 

Sant Josep 'Clot Negre' 

Terra Alta - Spanje fles 31,00 

Deze blend van Grenache, Syrah en Carignan heeft een mooie donkerrode, 

zelfs lichtpaarse kleur. Volle body met zachte afdronk. Intense, fruitige smaken 

met Mediterraanse invloeden. 



Gérard Bertrand “Prima Nature” Cabernet-Sauvignon 

Languedoc - Frankrijk fles 33,00 

Deze Cabernet-Sauvignon heeft een intens rode kleur met aroma’s van 

braambes, zwarte bes en pruimen. Heerlijk bij zowel kruidige gerechten  

als bij rood vlees en stoverij. 

 

Portillo - Malbec  

Mendoza - Argentinië fles 35,00 

Soepele volle rode wijn. Mooi rood fruit met een fruitige afdronk 

met zachte tannines. Winnaar ‘Argentina Wine Awards 2012’. 

 

Château Belle-Garde 

Bordeaux - Frankrijk fles 39,00 

De ‘Château Belle-Garde’ is een zeer klassieke rode Bordeaux met voldoende 

structuur en ruggengraat en is ook vlot drinkbaar. Deze wijn past perfect bij 

wild en rood vlees. 

 

A-Mano Primitivo 

Puglia - Italië fles 41,00 

Een heerlijk lekkere rode wijn die voor 100% gemaakt is met `Primitivo', 

dezelfde druif als de Zinfandel uit Californië! Met een volle, fruitige kant die 

snel de bovenhand krijgt, drink je deze krachtige wijn bij zowel zomerse 

gerechten en koude schotels als stevige vleesgerechten en barbecue. 

 

El Chaparral de Vega Sindoa 

Navarra - Spanje fles 43,00 

Deze ‘El Chaparral de Vega Sindoa' is voor 100% gemaakt van de Grenache 

druif van wijnstokken tussen de 60 en 110 jaar oud! Met 8 maanden rijping op 

eiken vaten is hij kruidig en fruitig met impressies van rijp rood fruit, peper en 

laurier. Een aanrader met een zeer uitzonderlijke prijs/kwaliteitverhouding! 

  



Precision Wines 'The Navigator Cabernet  Sauvignon' 

Californië - USA fles 48,00 

Precision Wines staat voor DNA Californië met veel finesse en respect voor 

traditie. Deze Cab' heeft een verouderingsproces van 50% op nieuwe 

Amerikaanse eik en 50% op neutrale eik genoten. Hierdoor krijg je een 

complexe doch ‘easy drinking wine’ die iedere liefhebber zéér zal appreciëren. 

Hints van donkerrood fruit, munt en cocos. Zeer zachte, maar lange finish! 

 

Cruz de Alba Tempranillo 

Ribera del Duero - Spanje fles 51,00 

Deze biodynamische wijn is afkomstig van een domein dicht bij het beroemde 

domein Vega Sicilia en is gemaakt van 45 jaar oude Tempranillo stokken en 

gerijpt op eikenhouten vaten gedurende een periode van 15 maanden. Hij heeft 

een intens rode kleur en tonen van veel rood en zwart fruit met houttoetsen. 

Perfect bij rood vlees. 

 

Couvent De l’Eglise 2013 

Pomerol - Frankrijk  fles 59,00 

Deze Pomerol is gemaakt van Merlot en Cabernet Franc.  

Pruimig, mild en zeer zacht van smaak. Perfect bij zacht gegaard vlees.  

 


