
 
 
 

Kerst Wijnkaart 
24 t/m 27 December 2020 

 
Aperitief: 

 
Prosecco Spumante Di Treviso ‘Modi’  Brut 

Charmante prosecco met een aangename, zachte mousse. Opvallende zuivere smaak met fris 
citrus, peer, perzik en een lichte vleug amandelen. Volfruitige afdronk. Voor een prosecco heeft 

deze wijn een uitzonderlijke concentratie 
€ 12,75 

 
Piollot Champagne brut reserve 

Deze droge Champagne heeft een complexe geur van zachte gisttonen, rijpe appel, lichte 
botertoon en wat citrus. De mousse is vol en stevig en blijft tot na de afdronk verkwikkend. 

€ 35,- 
 

 
Witte wijn voorgerecht: 

 

Altes Schlosschen Grauburgunder trocken 2019 
De wijn is fonkelend lichtgeel van kleur. In de geur kom je zacht wit fruit tegen, zoals peer, 

nectarine en in de verte iets notigs en een vleugje honing. Deze wijn is mooi droog en vol van 
smaak met tonen van peer en perzik en een vrij lage zuurgraad. Een heerlijk, frisse, fruitige 

afdronk. Een toegankelijk glas wijn voor vele momenten. 
€ 10,50 

 

Altes Schlosschen Grauburgunder trocken Barrique 2017 
Een mooie, heldergele gele wijn met groene reflecties, gemaakt van het druivenras 

Grauburgunder. Na de vergisting heeft deze wijn nog een paar maanden houtrijping in Frans 
eiken houten vaten gehad. In de neus kom je rijp fruit tegen van pruimen, peer en kweepeer en 

een hint van geroosterde amandelen. Kruidig en hartig in de mond met harmonisch 
geïntegreerde tannines. Een stevige Grauburgunder, vol smaak. 

€ 15,75 
 

Delico – Manzoni Bianco, Pinot Bianco, Riesling Renano 2017 
Fantastische wijn van lokale varieteiten gemaakt. De gezusters Bronca hebben een uitstekend 
georganiseerd bedrijf en zijn voorzien van een prachtige wijnmakerij. De wijn bezit een mooie 
concentratie met aroma’s van bloemen, rijpe peer en mooie kruidigheid. Afkomstig uit Colli di 

Conegliano, een stukje magnifieke wijngaarden aan de voet van de Alpen. 
€ 18,50 

 



 
 
 
 
 

Witte wijn hoofdgerecht kabeljauw: 
 

Amalia Langhe Rossese Bianco 2017 
De zeldzame druif Rossese (witte variëteit) komt alleen voor in Piëmonte en Ligurië. De wijn 
heeft een stro gele kleur. In de geur zijn tonen van citrus, passievrucht, amandel en acacia 
bloemen waarneembaar. De Rossese Bianco is een complexe wijn met fijne zuren en een 

zalvende structuur. De wijn vergist deels op rvs vaten en deels op eikenhout, en rijpt daarna voor 
12 maanden in Franse barriques. 

€ 18,50 
 

Verdejo Fermentado en Barrica 2018 
Uitbundige neus met tonen van rijp tropisch fruit, kruiden en een vleugje vanille. De smaak is 

breed en zit vol sappig, gul fruit. De afdronk is intens, waarbij het hout mooi is versmolten met de 
frisse structuur van de Verdejo 

€ 12,75 

 
Rode wijn Hoofdgerecht hert: 

 
Rioja Vallobera ‘Crianza’ 2017 

Dieprood van kleur. Rijp, rood fruit in geur en smaak. Romige, sappige, lichtkruidige wijn met 
lichte tonen van houtlagering, tabak en een elegante afdronk. 

€ 12,75 
 

Thorn-Clarke ‘Shotfire’ Shiraz 2016 
Duidelijk een Barossa Valley shiraz. Dieprood van kleur. Naast duidelijk rijpe bessen, peper en 

vanille zijn er veel complexe tonen van bacon, gekarameliseerde vijgen en kruiden. Mooie 
balans, met frisse zuren met veel kracht en lange afdronk. 

€ 15,75 
 

Dessertwijn: 
 

Château Bellevue Monbazillac 
Amberkleurige, friszoete wijn met bloemen- en fruittonen als perzik, abrikoos en ananas. Rijk en 

rond van smaak en goed in evenwicht. 
€ 14,75  0,75cl 

                € 12,75        0,375 cl 
 
 



 

 


