
WIJNKA ART  

H U I S W I J N E N  

Rood: Caves Saint-Christophe ‘Cabernet Sauvignon’  

Wit: Choix de Rimay 

Rosé: ‘Choix de Rimay’ Rosé 

 

Glaasje huiswijn .............................................................................  € 4,50 

1/4 karaf huiswijn ...........................................................................  € 7,00 

1/2 karaf huiswijn .........................................................................  € 14,00 

Fles huiswijn huiswijn ...................................................................  € 22,00 

 

R O D E  W I J N E N  

Moulin à Vent ‘Cuvé Jean’ Vieilles Vignes ....................................  € 32,00 
Deze appellation is de meest bekende en hoogst gewaardeerde van alle Beaujolais! 

 

Côtes du Rhône ‘Château de Tresques’ .......................................  € 26,00 
Stevige, krachtige en evenwichtige wijn die bijna jaarlijks onderscheidingen haalt! 

 

Côte Chalonnaise.........................................................................  € 35,00 
Stevige wijn in de mond met breed smaakprofiel! 

 

Château de Pardaillan ........................................... 50 / 75 cl: € 19,00 / 27,00 
Mooie soepele Bordeaux met een boeket van rode vruchten en een lange 

smaaksensatie! 

 

Château Corconnac  ....................................................................  € 39,00 
Volle rode wijn, met voldoende hout dat het fruit ondersteunt. Zachte tannines en een 

mooie vanille toets! 

 

Montagne Saint-Emilion ‘Domaine La Petite Barde’ .....................  € 25,00  

Soepele wijn met een lichte vanilletoets en een neus van kersen, aardbeien en 

frambozen! 

 

Château La Grande Barbe  ..........................................................  € 38,00 
Elegante wijn met lichte houttoets, jong rood fruit en een neus van kers, framboos en 

cassis! 

 
Saint-Georges ‘Château Haut Saint-Georges’ ..............................  € 55,00 
Vol en krachtig, mooie mix van fruitaroma’s en stevige vanilletonen! 

 

 

 

 

 



 

 

W I T T E  W I J N E N  

Muscadet sur Lie ‘Domaine des Raillères ....................................  € 24,00 
In eerste instantie zacht en rond maar eindigend in verrassende frisheid. Elegante 

neus van subtiel wit fruit. 

 

Sancerre ‘Domaine Roger Neveu’ ................................................  € 33,00 
Zeer geurige en frisse Sauvignon wijn uit de Loire! 

 

Mâcon-Villages ‘Jacques Dépagneux’ ..........................................  € 33,00 
Uit het zuidelijk gelegen Bourgogne verkrijgt men een Chardonnay met een prachtige 

geur van boter en honing. De wijn is rond met een lange afdronk! 

 

Chablis ‘Jacques Dépagneux’ ......................................................  € 42,00 
Deze Bourgogne is vol, rond en delicaat met mooie aroma’s van gerosteerd brood en 

amandelen! 

 

Graves Château Les Clauzots  ....................................................  € 30,00 
Stevige wijn met bittertonen van pompelmoes en een lange en licht gerookte finale! 

 

Château Pion ...............................................................................  € 33,00  

Zijn aroma houdt je vast: honing, gekonfijte vruchten; zijn smaak is even 

welsprekend: romig en vol! 

 

Pinot Gris ‘C. Muller & Fils’  ..........................................................  € 27,00 
Weelderige witte wijn, stevig van bouw met en lieflijk zoettoetsje dat voor surplus 

zorgt! 
 

 

 

R O S É  W I J N E N  

 

‘La Rosé de la Grande Barde’ Bordeaux ......................................  € 23,00 
Schitterende en originele roséwijn met delicate aroma’s van bosbessen en zwarte 

bessen. Hij heeft een frisse en volle smaak! 

 

‘Château de l’Aumerade’ Cru Classé ...........................................  € 29,00 
Deze absolute topper in zijn genre is een frisse stevige wijn met kruidige 

smaaksensatie! 

 

 

 

 

 



 

 

W E R E L D W I J N E N  

 

W I T  

 

‘Beando’ Pinot Grigio ...................................................................  € 25,00 
Een elegante Italiaanse wijn uit de streek van Piemonte. Een wijn met discrete 

aroma’s van rijpe meloen en een citrustoets. Het is een droge en ronde wijn met een 

zachte afdruk! 

 

‘Massai’ Viognier ..........................................................................  € 23,00 
Deze wijn uit Zuid-Afrika heeft een complex smaakpatroon van fruit, kruiden en een 

lichte boter- en houttoets! 

 

 

R O O D  

 

‘Riddoch’ Cabernet Sauvignon .....................................................  € 34,00 
Neus van kersen, pruimen, braambessen en vanille met een subtiele smaak van 

chocolade! 

 

‘Vina La Pinta’ Malbec ..................................................................  € 24,00 
Deze Argentijnse ‘Malbec’ heft een zeer fruitig karakter met aroma’s van kersen en 

pruimen! 

‘Don Pedro de la Vega’ Réserva ..................................................  € 24,00 
Zeer mooi evenwicht van fruit, vanille en kruidige tonen’ 

 

‘Beando’ Sangiovese ...................................................................  € 23,00 
Een elegante Italiaanse wijn uit Toscane. Hij heeft expressieve aroma’s van rood fruit 

en kruiden. Met andere woorden: een zachte en rijke wijn! 

‘Le Capanne’ Chianti Classico .....................................................  € 25,00 
Evenwichtige bloemenaroma’s met een subtiele geur van balsamico! 

 

 


