
WIJNKAART 
 
SPRANKELENDE PARELS 
 

CAVA   Juve Masana - Brut Nature - 28,00 
BELGISCH !!! Belgian Bubbles - Royal Taste - Brut - 30,00 

   
 

LA DOUCE FRANCE… 
SELECTIE “DE STROOPOP” (per glas en per fles) 

 

  ROOD Merlot, Saint Marc Réserve, Pays d'Oc, Frankrijk - 5,00 / 24,00 
  WIT  Chardonnay, Saint Marc Réserve, Pays d'Oc, Frankrijk - 5,00 / 24,00 
  ROSE Syrah Rosé, Saint Marc Réserve, Pays d'Oc, Frankrijk - 5,00 / 24,00 
 

          

WERELDSE SUGGESTIES (per glas en per fles) 

 

  ROOD Malbec, Callia, Argentinië 
  (100% Malbec) - 6,50 / 30,00 

Rijke violetkleurige wijn met aroma’s van zwarte bessen, pruimen en 
chocolade met een intens fruitige en kruidige smaak. Past perfect bij 
varkensvlees en grillades in het algemeen.  

  WIT  Grüner Veltliner, Salzl, Oostenrijk 
 (100% Grüner Veltliner) - 6,50 / 30,00 

Kristalheldere wijn, groengeel van kleur. Elegante neus met toetsen van rijpe 
groene appel, steenfruit met toetsen van elderflower en netel. Kruidige hints 
van witte peper. Subtiele zuren, goed gebalanceerd en zeer lange afdronk van 
gele appel. Geschikt bij visgerechten en asperges. 

  ROSE Bargemone rosé, Coteaux d’Aix en Provence, Frankrijk 
  (50% Grenache, 30% Syrah en 20% Cinsault) - 6,50 / 30,00 

Pioenroze roséwijn met mooie aroma’s van rode bessen en braambessen. Het 
mondgevoel is vol en fris. Lange afdronk met aangename tonen van 
kruidigheid en fruit. Perfect bij lamsvlees of gekruid vlees op de BBQ. 
→ voor de échte fijnproevers is er ook een speciale nog fijnere editie:  
Cuvée Collection, wel enkel verkrijgbaar per fles - 42,00 

  ZOET Domaine Cambos, Gros Manseng Moelleux, Foncalieu, Frankrijk 
 (100% Gros Manseng) - 7,50 / 33,00 

Aromatische, lichtgele zoete wijn met mooie aroma’s van kweepeergelei, 
pompelmoes en mandarijn. Het mondgevoel is rijk en rond met in de afdronk 
toetsen van gedroogde abrikoos en rijp fruit. 
 

VOOR DE ECHTE LIEFHEBBERS (enkel per fles) 



 
 

ROOD 
 

Crianza, Bodega David Moreno, Spanje 
(85% Tempranillo, 15% Grenacha) - 30,00  
Evenwichtige kersenrode wijn met lichte violetschakeringen. Hints van wilde bessen. Zalig in 
de mond met zachte tannines en een aangename afdronk. Geschikt bij stoofpotjes, runds- 
en lamsvlees.  
 

Nerello Mascalese, Cinquesegni 4Cento, Sicilië, Italië    
(100% Nerello Mascalese) - 41,00 
Zachte, warme en volle robijnrode wijn. Intense sensatie van rood fruit, kruiden en rode  
bloemen. Evenwichtig met een mooie lange afdronk. Ideaal bij wildgerechten, pasta’s met 
vleessauzen of vlees met krachtige sauzen zoals peperroom- of champignonsaus.  
 

Formiga, Valpolicella Superiore, Collina dei Ciliegi, Veneto, Italië    

(Corvina Veronese, Corvinone en Rondinella) - 39,00 
Robijnrode wijn met aroma’s van bessen en kersen. Het mondgevoel is aangenaam en fris 
met een middellange en aangename afdronk. De ideale begeleider bij zachtere 
vleesgerechten zoals steak of bij gekruide vleeswaren.  
→ Het robuuste en krachtigere grote broertje, het neusje van de zalm, L’Amarone di 
Valpolicella, is ook verkrijgbaar voor wie van een stevige volle wijn houdt - 70,00 
 

 
 

 

WIT 
 

Ca’del Moro, Garganega Veronese, Veneto, Italie 
(100% Garganega Veronese) - 30,00 
Strogele wijn met mooie aroma’s van witte bloemen, wit fruit en peer. Het mondgevoel is 
fris, zacht en rond met een middellange, fruitige afdronk. Ideale begeleider bij visgerechten 
met een stevige saus en salades met bijvoorbeeld geitenkaas.  
 

Riesling Lieu-dit Elsbourgh, Elzas, Frankrijk 
(100% Riesling) - 32,00 
Droge, minerale geelkleurige wijn met mooie minerale aroma’s (vuursteen) en fruittoetsen 
(agrum). Het mondgevoel is strak met een mooie afdronk. Heerlijk in combinatie met 
schaaldieren.  
 

Roero Arneis, Nino Costa, Piemonte, Italië 
(100% Arneis) - 33,00 
Mooie, frisse, strogele wijn met aangenaam zachte zuren. Mooie fruitige aroma’s van 
pompelmoes en peer. Goede begeleider van kipgerechten, zomerse salades en zachte 
grillades.  
 


