
Wijnkaart Wit 
Farina Bianco, Veneto, Italië
Een heerlijke frisse en fruitige wijn: zacht en sappig tegelijk. 
Een ideale aperitief wijn. Elegant en verfrissend. 
Glas: € 4.50 
Fles € 22.50 

Terre Noble Chardonnay, IGP Pays d’Oc, Frankrijk 
Deze chardonnay is een smaakvolle, ronde wijn met 
tonen van exotisch fruit en perzikken. 
Glas: € 5.75
Fles: € 28.00
 

Steiniger Grüner Veltliner, Kamptal DAC, Oostenrijk 
De zeer fruitige, klassieke witte wijn uit Oostenrijk met fijne 
zuren en heel veel fruit in zowel de geur als de smaak. 
Glas: € 7.00
Fles: € 35.00

St. Martinus Cuvee Texere, Vijlen (L), Nederland 
Door het gebruik van de verschillende druivenrassen 
(Johanniter, Auxerrois, Souvenir Gris, Chardonnay) en opvoeding 
in kleinere tanks is deze complex qua smaak en geur, maar 
heeft daarnaast een frisse en toch volle afdronk  
Fles: € 42.50

Mousserend:
Cava Clos Amador Brut Reserve Delicat
Een aangenaam droge cava met elegante belletjes. 
Fruitig en fris met aroma’s van citrusfruit, groene appel en
een hint van gerijpt wit fruit. 
20 cl. flesje € 7.95



Wijnkaart Rood 
Farina Rosso, Veneto, Italië
Soepel en sappig, om vrolijk van te worden! Het fruit viert hoogtijdagen 
in deze prachtige italiaanse rode wijn van Farina. De druiven 
Corvina en Rondinella geven aroma’s van kersen en aardbei
Glas: € 4.50 
Fles € 22.50 

Casa Santos Lima Bons Ventos, Vinho Regional Lisboa, Portugal
Bons Ventos is een sappige, aromatische wijn, gemaakt van typisch Portugese 
druivenrassen. Een helderrode wijn met met een aroma van rijpe zwarte bessen. 
De smaak is fris en fruitig met een vleugje eiken. 
Glas: € 4.95
Fles: € 23.50 

Santiago 1541 Syrah Cabernet Malbec, Rapel Valley, Chili
Deze Santiago is een zeer smaakvolle, fruitige rode wijn met aroma’s 
van rood en zwart fruit, bessen en pruimen. De smaak is lekker vol en vlezig en 
toch soepel met zachte tannines en een aangenaam lichte kruidigheid
Glas: € 5.50 
Fles: € 27.00
 

Epicuro Primitivo, I.G.P. Puglia, Italië
De geur van deze Primitivo zit barstensvol rijp fruit 
zoals pruimen, kersen en specerijen. De smaak is
vol, rijk en tegelijk zacht. 
Glas: € 6.50
Fles € 35.00 



Noorbeekse wijnen
Sauvignon Blanc, Wijndomein Mergelsberg, Noorbeek 
Deze Sauvignon Blanc geurt uit haar glas zoals alleen een Sauvignon Blanc dat 
kan. Een verrassing voor elke gebruiker.
Glas: € 6.75
Fles: € 34.50 

Chardonnay, Heerenhuys d’r Pley, Noorbeek 
De Chardonnay Noordal is een volmondige wijn, met een verrijkend 
smaakgevoel door smaken als citrus en lychee. 
Glas: € 6.75
Fles: € 34.50 

Pinot Gris, Heerenhuys d’r Pley, Noorbeek 
Deze Pinot Gris is een droge witte wijn en heeft een typische karakteristiek, 
verfrissend, met mooie zachte zuren zoals appel en perzik.
Glas: € 6.75
Fles: € 34.50

Pinot Noir, Wijndomein Mergelsberg, Noorbeek 
Deze wijn is vol qua body en geven een rond mondgevoel 
met een mooie afdronk. De stijl is complex, intens, droog 
met zachte framboos-achtige fruitige aroma’s. 
Glas: € 6.75 
Fles: € 34.50 


