
Parkzicht



Mousserend 

Sparkling Blanc Brut, Domaine de la Rouvière | Provence, Frankrijk | glas 6,20 | fles 34,– 
Expressieve geuren van citrus en witte bloemen stuiven je glas uit! Na één slok weet je dat je niet anders 
meer wil. Lekker rond in de mond, met tonen van perzik en grapefruit. Fris, maar toch evenwichtig.

Sparkling Rosé Brut, Domaine de la Rouvière | Provence, Frankrijk | glas 6,20 | fles 34,– 
Prachtige elegante lichtroze kleur. Tonen van aardbei en rode bes vallen direct op. Na één slok kan  
het echte avontuur beginnen. Deze mousserende wijn is lekker vol in de mond en prachtig in balans,  
eigenlijk alles wat je verwacht vind en proef je terug. 

Champagne

Champagne Brut Veuve Clicquot | Champagne, Frankrijk | fles 70,–
Chardonnay, pinot meunier, pinot noir. Zowel in uiterlijk als in smaak is Veuve Clicquot Brut opvallend 
en uitermate stijlvol. Door de volle, stevige structuur en de rijke, complexe smaak is het serieus genieten. 
Smaakmakend, in balans en een lange afdronk. Een echte champagne voor de connaisseur!

Rosé wijnen

Blush Rosé, XR Xavier Roger | Pays d’Oc, Frankrijk | glas 5,– | fles 28,–        
Frisse, fruitige, zachtdroge Zuid-Franse mediterrane ‘terras-rosé’. Prachtig licht van kleur. Absoluut  
een rosé die smaakt naar meer.

Rosé Côtes de Provence, Domaine de la Rouvière | Provence, Frankrijk | glas 7,– | fles 40,–      
Cinsault, Grenache. Provence op zijn best. Niet alleen de fles is een lust voor het oog, de rosé wijn zelf is 
een lust voor de smaakpapillen. Prachtig licht van kleur en in de neus tonen van limoen en rijpe grapefruit. 
In de mond complex maar delicaat met een mooie structuur. Met deze rosé waan je je voor even in Frankrijk.   

Witte wijnen per glas

Chardonnay Louis Eschenauer | Languedoc Roussillon, Frankrijk | glas 5,– | fles 28,–
Gulle chardonnay, verre van saai. Deze chardonnay heeft een lichte houtrijping ondergaan en blijft  
desondanks toch fris. Zacht en vol van smaak, met boterachtige noten en grapefruitaroma’s.                       

Sauvignon Blanc XR Xavier Roger | Côtes de Gascogne, Frankrijk | glas 5,– | fles 28,–
Deze sauvignon blanc heeft een helder geelgroene kleur, een intense neus van citrus en zacht tropisch fruit 
en gemaaid gras. In de smaak een toets ananas, Granny Smith en meloen. Verfrissend lekker en een heerlijk 
koel gezelschap! 

Pinot Grigio Le Tufare | Sicilië, Italië | glas 5,50 | fles 30,–
Heerlijk fris en crispy zijn wel de rode draad van deze wijn. Frisse geuren van limoen, witte nectarine  
en appel blijven je lang bij. Diezelfde frisheid komt ook weer terug in de smaak. Hierin proef je veel citrus 
en veel rijpheid. Na het eerste glas verlang je naar een tweede. 

Verdejo Rueda, José Galo | Rueda, Spanje | glas 5,75 | fles 32,50
Een briljante aromaleverancier, deze frisse witte wijn. Tonen van fruit, zoals grapefruit, voeren de boven-
toon. Ook minerale aroma’s en hints van anijs spelen een grote rol in de geur. De smaak heeft een mooi 
bittertje, kenmerkend voor het edele ras Verdejo. Misschien wel het spannendste Spaanse wit!

Grüner Veltliner Norbert Schmelzer | Burgenland, Oostenrijk | glas 6,75 | fles 37,50  
Niet voor niets bekroond met een gouden medaille op de Berliner Weintrophy van 2019! Ook goud op  
de Frankfurt International Trophy 2021. Top grüner veltliner met in de neus aroma’s van rijpe grapefruit  
en wilde kruiden, waar witte peper op een prettige manier naar voren komt. Ook in de smaak komen  
de tonen van specerijen fijntjes terug. De afdronk is spannend, waardoor één slok een ware beleving is! 



Witte wijnen per fles    

Viognier Delas Frères | Zuid-Rhône, Frankrijk | fles 34,–
Intens helder bleekgeel, met een gouden glans. In de neus een specifieke geur van abrikoos, perzik, 
exotisch fruit en citrus. De smaak is zacht en fris met in de afdronk nuances van gedroogd fruit.

Sauvignon Blanc Misty Cove Estate | Marlborough, Nieuw-Zeeland | fles 35,–
Wow wat een parel deze sauvignon blanc uit Nieuw-Zeeland! Stuivende, tropische geuren komen je  
tegemoet. In de mond een sappige, frisse wijn met lange afdronk.

Chardonnay Mas des Mas Limoux | Limoux, Frankrijk | fles 41,–
De kleur goudgeel met strogele tinten. De aroma’s typeren zich door fruitige tonen van tropisch fruit  
en ananas, aangevuld door geuren van hazelnoot, toffee, vanille en getoast brood. Deze wijn heeft een volle, 
ronde smaak met een aangenaam aanwezige frisheid. Een mooie balans in enerzijds fruitige tonen  
en anderzijds zijn stevig ‘hout’-karakter.

Garganega Bianco PassioneSentimento, Pasqua | Veneto, Italië | fles 32,–
Bijzondere witte wijn uit Veneto, met intense smaak en aroma’s. Zachte tannines en een ronde  
en soepele afdronk. Een hommage aan Verona, de stad van Romeo en Julia. 

Riesling Donatushof, Weingut Michael Frank | Mosel, Duitsland | fles 31,–
Complexe geuren van mineraliteit, appel, perzik en citrusfruit. Het is een droge riesling,  
met een zeer lange afdronk.               

Manzoni Bianco Serafini & Vidotto | Veneto, Italië | fles 40,–
Kruising tussen pinot bianco en riesling, genoemd naar de kweker ervan, Luigi Manzoni. 
Manzoni herken je aan zijn frisheid en heeft een mooi floraal karakter, met ook wat mineraliteit.

Sancerre Les Fondettes, Maison Sauvion | Sancerre, Frankrijk | fles 40,–  
Sauvignon blanc. De neus is ingetogen met geuren als citroen, limoen, kruisbessen en buxusstruiken.  
De smaak van Les Fondettes Sancerre is expressief. De hoge zuurgraad zorgt ervoor dat deze wijn een geweldige 
afdronk heeft. De vinificatie van deze smaakmakende sancerre gebeurt geheel op traditionele manier.

Chardonnay Bernardus | Monterey County, Californië, Verenigde Staten | fles 57,50
De chardonnaydruiven worden verbouwd in de kuststroken van het koele zeeklimaat in Californië.  
Het ontstaan van de smaak is te danken aan de rijping op eikenhouten vaten en het zwoele karakter  
van de druif. Bernadus Chardonnay heeft een volle zachte smaak met een vettige afdronk.

Rode wijnen per glas

Merlot Louis Eschenauer | Languedoc Roussillon, Frankrijk | glas 5,– | fles 28,–    
Werkelijk een voortreffelijke wijn. Deze merlot heeft een intense robijnrode kleur met een paarse gloed.  
In de neus tonen van kersen, zwarte bessen en frambozen. De smaak is zacht en fruitig, met zachte tannines.     

Negroamaro Don Ernesto, Rocca | Puglia, Italië | glas 5,50 | fles 29,50 
Zeer intens maar toch toegankelijk. Zwoel en rijp fruit, met een lichte houtlagering. Het zoet van rozijnen  
en specerijen, afgewisseld met de aangename bitters van espresso en pure chocolade. Zeldzaam veel wijn! 

Tempranillo Rioja, Sophia Galo-Mendez | Rioja, Spanje | glas 5,75 | fles 31,50 
Heerlijke toegankelijke rioja. Volzacht is dan ook het juiste woord voor deze wijn. De stevige body en  
de subtiele ‘touch of vanilla’ maakt deze kersenrode wijn helemaal compleet!

Zinfandel Rocca | Puglia, Italië | glas 6,50 | fles 36,– 
Heerlijke fruitige geur waarin je opmerkelijk veel pruimen, bramen en zwarte bessen zal herkennen.  
Ook heeft hij kruidige tonen in de neus. De wijn heeft een goede body en soepele structuur in de mond. 
Daarnaast heeft hij flink wat tannines die deze wijn een stevig karakter meegeven. De bijzondere, warme  
en langdurige afdronk maken het perfecte plaatje van deze wijn helemaal compleet. Puur genieten! 



Valpolicella Ripasso Mara, Cesari | Veneto, Italië | glas 6,75 | fles 38,–     
Rondinella, molinara. Mara is een Valpolicella Classico Superiore, welke in november na de oogst verrijkt 
wordt met druivenschillen afkomstig van amaronewijn. Door toevoeging van de druivenschillen ontstaat 
een tweede gisting, die op de schilletjes van de amaronedruiven plaatsvindt. Dit is een gebruik dat alleen 
in de streek Veneto wordt toegepast. De wijn gaat na de tweede gisting op grote fusten voor een periode 
van 6 tot 8 maanden en vervolgens worden de flessen ripassowijn 4 tot 6 maanden horizontaal opgeslagen 
voordat zij verkocht mogen worden. Het resultaat is een volle stevige rode wijn met een zachte ontwikkelde 
smaak en afdronk.

Rode wijnen per fles

Garnacha & Syrah Prados Fusión | Campo de Borja, Spanje | fles 30,–  

Een zeer aangenaam glas fruitige rode wijn uit Spanje. Een mooie paarsrode kleur, met in de neus rijp 
zwart fruit en kruiden zoals kaneel en peper, en wat bloemigheid. De smaak is aangenaam, een treffende 
mix tussen friszoetig fruit en aangenaam zuur.  

Pinot Noir Despres | Paarl, Zuid-Afrika | fles 30,–         
Deze pinot noir is licht van kleur met een iets bruinige gloed over zich. In de neus heeft hij een rokerig doch 
fruitig karakter en dit zet ook door in zijn smaak. Daarbij heeft deze wijn in zowel de geur als in de smaak 
mooie houttonen. Rijpe tannine met harmonieuze zuurstructuren. Mooi op kamertemperatuur, maar ook 
bijzonder wanneer hij licht gekoeld wordt.  

Primitivo Devinis, Candido | Puglia, Italië | fles 31,–
Deze wijn is geurig met fruit en mediterrane kruiden. De smaak is mooi vol, met rood en zwart fruit,  
een zachte structuur en een afgeronde droge afdronk.

Rioja Raiza Reserva, Vicente Gandía | Rioja, Spanje | fles 39,–       
Intense smaak, zwoel met aardse tonen en een hele fijne afdronk. Deze riojawijn heeft in totaal  
24 maanden houtlagering gehad en vervolgens ook nog eens 18 maanden flesrijping. De tempranillo-
druiven zijn handmatig geoogst. Smaakmakend. 

Chimères Château Saint-Roch | Rousillon, Frankrijk | fles 37,–         
Grenache noir, carignan, syrah. Château Saint-Roch Chimères is een prachtige wijn met in de geur kersen 
en kruidigheid. In de smaak rijpe bramen, zoethout, kruiden en zwarte peper. Soepele tannines met 
een mooie lange afdronk.    

Barrel Selection Florence, Aaldering | Stellenbosch, Zuid-Afrika | fles 42,–
Limited edition gemaakt van shiraz, cabernet sauvignon, merlot en pinotage, allemaal apart opgevoed  
in Franse, eikenhouten vaten van 225 liter. Na gemiddeld 24 maanden rijpen zijn de wijnen geblend en zo 
ontstaat deze rijke, kruidige wijn. Een stoere wijn met smaken van cassis en cederhout en een lange afdronk. 

Dessertwijnen 

Moscatel Oro Floralis, Torres | Penedes, Spanje | glas 6,–
Moscatel de Alejandría. Verrassende halfzoete dessertwijn. Mooie goudbruine kleur met donkere honinggele 
edelsteentinten. Deze dessertwijn vertoont in al haar grootsheid de fruitige, bloemige en kruidige aroma’s 
van de moscatelsoort.

Tawny Port Reserve Dona Antonia, Ferreira | Douro, Portugal | glas 6,–
7 Jaar op vat gerijpte port. Karakter met tonen van zuidvruchten, noten en eikenhout.  
Heerlijke, smaakmakende port van porthuis nummer 1 ‘Ferreira’. 

Pedro Ximenez | Spanje | glas 6,–
Superfijne en mythische wijn met een prachtige donkere mahoniekleur. De smaak is heel zacht en fluwelig, 
met tonen van pruimen en een lange afdronk. Een absolute must have aan het einde van de avond. 

Banyuls Bila-Haut, M. Chapoutier | Rousillon, Frankrijk | glas 6,–
Grenache noir. Impressies van zwart, maar ook gestoofd fruit en cacao. De smaak van deze dessertwijn 
is zondoorstoofd en met fijne tannines. De smaak blijft mooi hangen. Heerlijk bij chocoladedesserts. 


