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Witte wijn 
Legado Muñoz Macabeo-Verdejo
Castilla, Spanje 

Heldere strogele kleur met groenachtige tonen. Fris en complex 
met tonen van citrusvruchten en witte bloemen. Breed en rond, 
met een aanhoudende finale. Past goed bij vis, pasta, rijst en 
vegetarische gerechten.

Paparuda Pinot Grigio
Bonat, Roemenië

Florale neus met een frisse, toch rijke smaak van o.a. ananas en 
witte perzik. Een klein bittertje in de afdronk geeft de wijn net 
iets meer bite.

Paparuda Chardonnay 
Bonat, Roemenië

Smaak van rijp en zoet exotisch fruit, sappig mondgevoel met 
hoge doordrinkbaarheid. 
Hele toegankelijke en prettige Chardonnay uit Roemenië.

Kiwi Cuvee Sauvignon Blanc
Languedoc, Frankrijk

Een soepele Sauvignon Blanc uit Frankrijk. Met een heldere 
citroenkleur. De wijn doet iets denken aan de Nieuw Zeeland-
se Sauvignons: naast smaken van kruisbessen, groene appels, 
meloen en ietsje mineralen, ook rijk aan tropisch fruit. Met een 
opfrissend karakter.

Les Bertholets  Chardonnay
Languedoc, Frankrijk

Zuid-Franse Chardonnay met het karakteristieke ‘botertje’. Je 
ziet al aan de mooie goudgele kleur dat dit een wat dikkere wijn 
is. Met mooi geïntegreerd hout, subtiel vettig en smaken van rijp 
geel en tropisch fruit. En met de onmisbare frisse zuren.

Ezimit Viognier
Vadar River Valley, Macedonië

In de geur typische tonen van viognier; rijpe banaan, steenfruit, 
honing en kamille. De smaak is vol en zacht in de aanzet, ver-
volgens veel fruitige en kruidige tonen met een lange afdronk.

Feudo Arancio Grillo
Sicilië, Italië

Siciliaanse witte wijn van de nog wat onbekende, maar steeds 
geliefdere Grillo druif. De kleur is geel als de zon. De wijn heeft 
geuren van verrukkelijk tropisch fruit als mango, papaja en 
pompelmoes, maar ook jasmijn en andere witte bloemen. 
Smaakrijk in de mond, met een goede balans tussen het rijpe 
fruit en de milde zuren.

Meinklang Grüner Veltliner
Nieder Ostereich, Oostenrijk

De kleur is sprankelend geel-groen. Typische Grüner geuren 
zoals granny smith, limoen, peper en kardamon. Heerlijk sappig 
in de aanzet en in de lange afdronk veel fruitige tonen van frisse 
appel.

Tolley Pinot Bianco
Alto Adige, Italië 

Frisse Italiaan met een levendige gele kleur, geur en smaak. 
Vooral veel fruit van gele appel en sappige peer. 
Droog en verfijnd.

Misty Cove Sauvignon Blanc 
Marlborough, Nieuw-zeeland

Een schoonheid van een Sauvignon Blanc uit Marlborough 
Nieuw Zeeland. De kleur is fonkelend en licht. 
De geur expressief met limoenschil, citroensap, verse kruiden, 
maar ook exotisch fruit als ananas en passievruchten. Voor een 
Sauvignon is hij best krachtig en geconcentreerd. 
Onderscheidend. Door de fijne, zachte zuren is er een optimale 
balans. De lengte is eindeloos.

Rosé
Paparuda Field Blend
Bonat, Roemenië 

Deze rosé die gemaakt is van onder andere Merlot, Pinot Grigio 
en de typisch Roemeense druif Babeasca Neagra, heeft veel 
te bieden; een geur van zuurstokje's en frambozen. De smaak 
is verrassend fris. Lichte kruidigheid, gecombineerd met rijp, 
lichtzoet fruit.

Terre del Noce Pinot Grigio
Dolomiti, Italië 

Verrassende rosé Pinot Grigio. Zachtroze en helder van kleur 
met wat koperachtige tinten. Vrolijk klein rood fruit stijgt op uit 
het glas. Fris, fruitig, droog en delicaat. Met fijne zuren. Al met al 
een lichtvoetige en verteerbare Italiaanse rosé.

Gris de Seigneur Grenache Blend
Provence, Frankrijk

Zomerse rosé uit de Provence. Licht van kleur, bleekroze. 
Droog, fris en iets mineraal. Met lekker veel rood fruit en iets 
grapefruit, zowel in geur als smaak. Ook iets kruidig. Alles met 
subtiliteit.
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Wijnkaart
Rode wijn 
Legado de Munoz Tempranillo 
Castilla, Spanje 

Deze tempranillo is evenwichtig en aanhoudend met aroma’s 
van rijp granaatappel, rode bessen en bramen, samen met een 
interessante hint van kruiden en laaglanden. Deze wijn past 
goed bij Italiaanse gerechten en alle soorten vlees. 

Viña Baroja Crianza
Rioja Alavesa, Spanje

Stevig Spaans rood van 100% Tempranillo. Vol rijpe bramen en 
zwarte en rode bessen, aangevuld met kruidige tonen en een 
vleugje vanille. Een intense wijn met een mooie structuur. 

Paparuda Merlot
Bonat, Roemenië 

Licht en sappig, doordrinkbaar met een smaak van rood fruit en 
kruiden. 

El Abasto Cabernet Sauvignon 
Mendoza, Argentinië 

Robijnrode Cabernet met wat paarse tinten. 
De geur is charmant gevuld met fruit, van kersen tot rode 
bessen en bramen. Aangevuld met een snufje zoete kruiden. 
Zachte tannines, prettige zuren. Een Cabernet met balans!

Passiari Nero d’Avola Syrah
Sicilië, Italië  

Warme, zwoele Italiaanse rode wijn. Met een donkerpaarse 
kleur en een expressieve geur: rijp fruit van kersen, bramen, 
pruimen en rode bessen, maar ook allerlei anders, zoals tabak, 
donkere cacao en zoete specerijen. Rijpe tannines geven de wijn 
zachtheid. De mooie zuren ernaast zorgen voor een perfecte 
balans. Een goed huwelijk tussen Nero d’Avola en Syrah.

Le Versant Pinot noir
Languedoc, Frankrijk

Deze rode wijn met rood fruit en wat zoethout in het intens 
expressieve karakter ontwikkelt zich genereus in de mond en 
wordt afgerond met fijne tannines.

Kaiken Estate Malbec
Mendoza, Argentinië 

Een diepe, paars-rode wijn met in de neus tonen van rijp, rood 
fruit, tabak en butterscotch. De smaak is intens, met krachtige 
maar rijpe tannines en tegelijkertijd sappig en evenwichtig. Deze 
wijn heeft tot zes maanden op hout gerijpt.

Mousserende wijn
Radacini brut Cabernet Sauvignon
Codru Moldavië 

Moldavische bubbel met een heldere sprankeling. Lichtgeel van 
kleur met wat groenige tinten. Hij smaakt zoals hij eruit ziet: 
fris, met citrus en witte vruchten. En met een puur mondgevoel 
waar ook wat perzik in te ontdekken is. Lichtvoetig en verfijnd.

Savia Viva Cava brut reserve
Cava, Spanje

Fris en levendig in de mond met het fruit wat domineert. Lichte, 
elegante en zachte textuur met gladde mousse. Een fraaie, 
verfijnde mousserende wijn met aroma's van wit fruit, zoals 
peer en appel en witte bloemen. De smaak is licht, fris en fruitig. 
Goede combinatie met oesters, lichte salades met vis of bij 
olijven.

Champagne
Onder de rook van Epernay vinden we dit exclusieve en 
bescheiden champagnehuis. Met een gemiddelde productie van 
slechts 30.000 biodynamische champagnes per jaar. Er is oog 
voor het welzijn van de wijnranken en de manier waarop de 
champagnes gemaakt worden. Elke oogst is een millésime en de 
teelt, vinificatie en botteling is in eigen hand. Een leuke touch is 
dat de champagnes worden vernoemd naar leden uit de familie. 
Charlot-Tanneux is biodynamische geaccrediteerd (Demeter) en 
draagt tevens het AB keurmerk, evenals een EU bio keurmerk.

Cuvée Rosé de Saignée
Vin de France, Côte des Blancs

De prachtige rosé van Charlot-Tanneux met een robijnrode 
gloed, verfrissend, tonen van rood fruit met een strakke 
afdronk.

Cuvée Elia
Vin de France, Côte des Blancs

Een biodynamische Blanc de Blancs zoals het moet zijn. 
Een rijke champagne, met het romige van de Chardonnay druif 
en aroma’s van amandel en brioche.

Dessert wijn
Castel Firmian Moscato Gaillo 
Veneto, Italië  

Aromatische zoete wijn uit Noord-Italië. De wijn heeft een 
intense strogele kleur. En dan die expressieve geur: zwoel 
tropisch fruit, perzik en honingmeloen. Een serieuze muskaat-
wijn met elegantie. Niet al te zoet en met een fijne frisheid.

Cuvée La Galline Banyuls  
Banyuls, Frankrijk

Deze diep robijnrode Banyuls is rijk, rijp en zoet. Met een 
complexe geur van gekarameliseerd fruit, chocolade, gedroogd 
fruit (pruimen) en geroosterde noten. De smaak is exceptioneel 
geconcentreerd, rijk en met zijdezachte tannines. Met een lange 
gelaagde afdronk. Een opwindende zoete dessertwijn.
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White wine
Legado Muñoz Macabeo-Verdejo
Castilla, Spain

Bright straw yellow color with greenish tones. Fresh and 

complex with notes of citrus fruits and white flowers. 

Broad and round, with a lingering finish. Pairs well with fish, 

pasta, rice and vegetarian dishes.

Paparuda Pinot Grigio
Bonat, Romenia

Floral nose with a fresh, yet rich flavor of pineapple and white 

peach. A little bitterness in the aftertaste gives the wine just a bit 

more bite.

Paparuda Chardonnay 

Bonat, Romenia

Taste of ripe and sweet exotic fruit, juicy mouthfeel with

high drinkability.

Very accessible and pleasant Chardonnay from Romania.

Kiwi Cuvee Sauvignon Blanc
Languedoc, France

A supple Sauvignon Blanc from France. With a bright lemon 

color. The wine is slightly reminiscent of the New Zealand 

Sauvignons: in addition to flavors of gooseberries, green apples 

melon and a little mineral, also rich in tropical fruits. 

With a refreshing character.

Les Bertholets  Chardonnay
Languedoc, France

Southern French Chardonnay with the characteristic ‘buttery’.

You already see from the beautiful golden yellow color that 

this is a somewhat thicker wine is. With beautifully integrated 

wood, subtle fat and flavors of ripe yellow and tropical fruit, 

with the indispensable fresh acids.

Ezimit Viognier
Vadar River Valley, Macedonia

On the nose, typical notes of viognier; ripe banana, stone fruit,

honey and chamomile. The taste is full and soft at the beginning, 

then many fruity and spicy tones with a long finish.

Feudo Arancio Grillo
Sicily, Italy

Sicilian white wine from the still somewhat unknown, but 

increasingly beloved Grillo grape. The color is yellow like the 

sun. The wine has scents of delectable tropical fruits such as 

mango, papaya and grapefruit, but also jasmine and other white 

flowers. Flavorful in the mouth, with a good balance between 

the ripe fruit and mild acidity.

Meinklang Grüner Veltliner
Nieder Ostereich, Austria

The color is sparkling yellow green. Typical Grüner aromas such 

as granny smith, lime, pepper and cardamon. Deliciously juicy 

in the beginning and in the long aftertaste many fruity tones of 

fresh apple.

Tolley Pinot Bianco
Alto Adige, Italy

Fresh Italian with a vibrant yellow color, aroma and taste.

Especially lots of fruit like yellow apple and juicy pear.

Dry and refined.

Misty Cove Sauvignon Blanc 

Marlborough, New Zealand

A beauty of a Sauvignon Blanc from Marlborough New Zealand. 

The color is sparkling and light. The aroma expressive with 

lime zest, lemon juice, fresh herbs, but also exotic fruits like 

pineapple and passion fruit. For a Sauvignon it is quite powerful 

and concentrated. Distinctive. The fine, soft acidity provides an 

optimal balance. The length is endless.

Rosé
Paparuda Field Blend
Bonat, Romania

This rosé, which is made from Merlot, Pinot Grigio and the 

typical Romanian grape Babeasca Neagra, has much to offer; 

a scent of candy canes and raspberries. The taste is surprisingly 

fresh. Slight spiciness, combined with ripe, light sweet fruit.

Terre del Noce Pinot Grigio
Dolomiti, Italy

Surprising rosé Pinot Grigio. Soft pink and bright color with 

some coppery tones. Cheerful small red fruit rises from the 

glass. Fresh, fruity, dry and delicate. With fine acids. 

All in all, a light-footed and digestible Italian rosé.

Gris de Seigneur Grenache Blend
Provence, France

Summery rosé from Provence. Light in color, pale pink. Dry, 

fresh and slightly mineral. With lots of red fruit and something 

grapefruit, both in smell and taste. Also something spicy. 

All with subtlety.
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Wine menu
Red wine
Legado de Munoz Tempranillo 
Castilla, Spain

This tempranillo is balanced and persistent with aromas of 

ripe pomegranate, red currants and blackberries, along with an 

interesting hint of spice and lowlands. This wine pairs well with 

Italian dishes and all types of meats. 

Viña Baroja Crianza
Rioja Alavesa, Spain

Firm Spanish red from 100% Tempranillo. Full of ripe 

blackberries and black and red berries, complemented with 

spicy notes and a hint of vanilla. An intense wine with a nice 

structure.

Paparuda Merlot
Bonat, Romania

Light and juicy, drinkable with a taste of red fruit and spices.

El Abasto Cabernet Sauvignon 
Mendoza, Argentina

Ruby red Cabernet with some purple hues.

The aroma is charmingly filled with fruit, from cherries to red

berries and blackberries. Complemented by a pinch of sweet 

spice. Soft tannins, pleasant acidity. A Cabernet with balance!

Passiari Nero d’Avola Syrah
Sicilië, Italy

Warm, sultry Italian red wine. With a dark purple color and an 

expressive scent: ripe fruit of cherries, blackberries plums and 

red berries, but also all kinds of other things, like tobacco dark 

cocoa and sweet spices. Ripe tannins give the wine softness. 

The beautiful acids next to it provide a perfect balance. A good 

marriage between Nero d’Avola and Syrah.

Le Versant Pinot noir
Languedoc, France

This red wine with red fruit and some liquorice in its intensely 

expressive character develops generously on the palate and is 

rounded off with fine tannins.

Kaiken Estate Malbec
Mendoza, Argentina

A deep, purple-red wine with notes of ripe, red fruit, tobacco 

and butterscotch. The palate is intense, with powerful but ripe 

tannins and at the same time juicy and balanced. This wine has 

been aged in wood for up to six months.

Sparkling wine
Radacini brut Cabernet Sauvignon
Codru Moldavie

Moldovan bubbly with a bright sparkle. Light yellow in color 

with some greenish hues. It tastes like it looks: fresh, with citrus 

and white fruits. And with a pure mouthfeel where also some 

peach to discover. Light and refined.

Savia Viva Cava brut reserve
Cava, Spain

Fresh and lively on the palate with the fruit dominating. Light, 

elegant and soft texture with smooth mousse. A beautiful, 

sophisticated sparkling wine with aromas of white fruit, such as 

pear and apple and white flowers. The taste is light, fresh and 

fruity. Good combination with oysters, light salads with fish or 

with olives. olives.

Champagne
Under the smoke of Epernay we find this exclusive and modest 

champagne house. With an average production of only 30,000 

biodynamic champagnes per year. There is an eye to the 

wellbeing of the vines and the way in which the champagnes are 

made. Each harvest is a millésime and the cultivation, vinificati-

on and bottling is in their own hands. A nice touch is that the 

champagnes are named after members of the family. Chalot 

Tanneux is biodynamically accredited (Demeter) and also carries 

the AB label, as well as an EU organic label.

Cuvée Rosé de Saignée
Vin de France, Côte des Blancs

The beautiful rosé of Charlot-Tanneux with a ruby glow, 

refreshing, notes of red fruit with a tight aftertaste.

Cuvée Elia
Vin de France, Côte des Blancs

A biodynamic Blanc de Blancs as it should be. A rich champagne, 

with the creaminess of the Chardonnay grape and aromas of 

almond and brioche.

Dessert wine
Castel Firmian Moscato Gaillo 
Veneto, Italy

Aromatic sweet wine from northern Italy. The wine has an in-

tense straw yellow color. And then that expressive scent: sultry 

tropical fruit, peach and honey melon. A serious Muscatel wine 

with elegance. Not too sweet and with a fine freshness.

Cuvée La Galline Banyuls  
Banyuls, France

This deep ruby red Banyuls is rich, ripe and sweet. With a com-

plex aroma of caramelized fruit, chocolate, dried fruit (plums) 

and roasted nuts. The taste is exceptionally concentrated, rich 

and with silky tannins. With a long-layered finish. An exciting, 

sweet dessert wine.
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