
Droog mousserend wit

Cava Jaume Serra Brut Gold Edition 
Stevige mousse, fijne belletjes. Aromatisch, 
fris, rond en zacht. Levendig en heerlijk 
verfrissend.

Druivenras: Macabeo, Parellada, Xarel-lo
Gebied: Penedes, Spanje
per fles 27,50 | per glas 5,50

Zoet en fruitig wit

Soy Rocio Blanco Semi Dulce
Zeer fijn aroma van groene appel, abrikoos en 
confituur. Goed uitgebalanceerd, licht, elegant 
met een frisse en aanhoudende afdronk.

Druivenras: Verdejo
Gebied: La Mancha, Spanje
per fles 22,50 | per glas 4,50

White Port, Quinta da Pacheca
Aroma met tonen van sinaasappelschil en 
geroosterde noten. De smaak onthult
frisheid en elegantie.

Blend van verschillende druivensoorten
Gebied: Duoro, Portugal 
per glas 6,00

Pink Port, Quinta de Marrocos
Prachtig dieproze van kleur. Een volfruitige 
smaak gekenmerkt door aardbeien en 
frambozen. Een feestje.

Druivenras: Touriga Nacional,
Touriga Franca 
Gebied: Duoro, Portugal 
per glas 6,00

Tawny Port, Quinta da Pacheca
Heerlijk zacht in de mond met  fruit 
omhuld door lichte tonen van karamel, 
noten en compôte.

Blend van verschillende druivensoorten
Gebied: Duoro, Portugal 
per glas 6,00

Frisse en fruitige rosé

Pinot Grigio Blush rosé, Cielo
Fijn aroma van klein rood fruit en licht 
kruidig. De frisse en fruitige smaak blijft 
lang en is mooi in balans.

Druivenras: Pinot Grigio
Gebied: Veneto. Italië
per fles 27,50 | per glas 5,50

Fruitige en vollere rosé

Merlot Rosado Tomillar
Scala aan bloemige, fruitaroma’s. 
Krachtige  en goede structuur. vol, 
met een lange en soepele afdronk.

Druivenras: Merlot
Gebied: La Mancha, Spanje
per fles 22,50 | per glas 4,50
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Stevige mousse, fijne belletjes. Aromatisch, 
fris, rond en zacht. Levendig en heerlijk 

Druivenras: Macabeo, Parellada, Xarel-lo

Zeer fijn aroma van groene appel, abrikoos en 
confituur. Goed uitgebalanceerd, licht, elegant 
met een frisse en aanhoudende afdronk.

zoet vol en rijk wit

Moscatel Dona Dolce 
Rijpe dessertwijn met een rijke 
smaak van bloemen, honing en aangename 
zuren die mooi in balans zijn.

Druivenras: Moscatel
Gebied: Valencia, Spanje
per glas 4,50

zoet vol en rijp donker

Pedro Ximènez, Bodegas Baron Micaela
Heerlijk zoete sherry. Rond mondgevoel, 
honingzoete rozijntjes en gedroogde 
pruimen. 4 jaar gerijpt in eikenhout vat.

Druivenras: Pedro Ximènez
Gebied: Jerez de la Frontera, Spanje
per glas 6,75

dessertwijn port

kruidig. De frisse en fruitige smaak blijft 

Aroma met tonen van sinaasappelschil en 

Maak kennis met onze wijnkaart!

Een kaart met hoofdzakelijk Spaanse wijnen, die 
naadloos aansluiten bij onze Spaans georiënteerde 
gerechten. Soms bekende wijnen, maar vaak ook 
onbekende parels. Allemaal uitgebalanceerd en typisch 
voor het betreffende wijngebied en druivenras.

Om het smaakspectrum compleet te maken en voor 
ieder wat wils in huis te hebben, hebben we daarnaast 
nog gekozen voor een enkele wijnen uit andere landen.

De wijnkaart is opgebouwd op basis van smaakgehalte 
en intensiteit van de wijn. Bovenaan elke categorie 
vind je de meest frisse en strakke wijnen en hoe verder 
je naar beneden gaat, hoe voller en aromatischer de 
wijnen zijn. Zo kun je handig de wijn kiezen die bij 
je smaak en bij het gerecht past.

Veel wijnen zijn per glas en fles te bestellen, op een 
paar uitzonderingen na.
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Geen 18, geen alcohol.

Laat je verwennen en verrassen!
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Fris en strak wit

Airen Tomillar
Rijp fruit en citrus in de geur. Uitgebalanceerd  
zuurtje met een sprankeltje wat zorgt voor 
frisheid en zeer aangename afdronk.  

Druivenras: Airen
Gebied: La Mancha, Spanje
per fles 22,50 | per glas 4,50

Sauvignon Blanc Ribera del Segura
Typisch Sauvignon Blanc met een frisse, 
strakke bite; elegant, aromatisch en met 
aangename zuren. 

Druivenras: Sauvignon Blanc
Gebied: La Mancha, Spanje
per fles 25,00 | per glas 5,00

Pinot Grigio, Cielo 
Rijp en rond met bloesem en veel wit 
fruit zoals citrus en appel. Zuiver en fris. 

Druivenras: Pinot Grigio
Gebied: Veneto, Italië
per fles 27,50 | per glas 5,50

Kruidig en fruitig wit

Chardonnay Tomillar 
Aroma’s van rijp, tropisch fruit met 
tonen van honing. Fluweelzacht met 
een lange afdronk.   

Druivenras: Chardonnay
Gebied: La Mancha, Spanje
per fles 27,50 | per glas 5,50

Verdejo Bodegas Onerom
Jonge, krachtige wijn met aroma’s van fijne 
kruiden. Tonen van appel en peer met 
een mooi zuurtje.  

Druivenras: Verdejo
Gebied: Albacete, Spanje
per fles 30,00 | per glas 6,00

Soepel, zacht en rond rood

Tempranillo Tomillar
Rood fruit met een lichte minerale 
toets en een expressieve afdronk. 
Zijdeachtig, smaakvol en delicaat.  

Druivenras: Tempranillo
Gebied: La Mancha, Spanje
per fles 22,50 | per glas 4,50

Malbec Hacienda Albea
Vol en elegant van smaak met nobele tannines en 
een aangenaam frisse en harmonieuze afdronk. 

Druivenras: Malbec 
Gebied: TIerra de Castilla, Spanje
per fles 35,00 | per glas 7,00

Merlot Onerom
Rijp rood, zwart fruit en kruidige tonen in de geur. 
Gestructureerd, evenwichtig, krachtig en levendig.

Druivenras: Merlot
Gebied: Murcia. Spanje
per fles 30,00 | per glas 6,00

Vol en kruidig rood

Crianza Tomillar
Aroma rijk aan expressie met rijp rood fruit 
met tonen van cacao. Zachte tannines, rond, 
vol kruidige sensaties.

Druivenras: Tempranillo
Gebied: La Mancha, Spanje
per fles 25,00 | per glas 5,00

Syrah Onerom
Kruidige tonen die perfect passen bij de tonen 
van de rijping met Frans eiken. Zeer fruitig, 
goede zuren, lange afdronk.

Druivenras: Syrah
Gebied: Murcia, Spanje
per fles 32,50 | per glas 6,50

Rueda Montesol Classico Bianco
Rijp stuivend fruit zoals buxus, kiwi’s en appels. 
De Viuradruif geeft een mooie body aan deze wijn!

Druivenras: Verdejo 
Gebied: Rueda, Spanje
per fles 32,50 | per glas 6,50

Vol en aromatisch wit

Rioja Blanco en Barrica, Voché 
Witte houtgerijpte Rioja met een 
expressief aroma, frisse tonen in 
combinatie met specerijen en vanille.

Druivenras: Chardonnay, Viura 
Gebied: Rioja, Spanje
per fles 35,00 | per glas 7,00

Demuerte Blanco, Winery On
Rijpe, rijke complexe smaken in de mond. Fijne 
zuurgraad en romige textuur. Volop Tropisch!  

Druivenras: Sauvignon Blanc, Verdejo
Gebied: Yecla, Spanje
per fles 37,50

Chardonnay Pago de Cirsus
Barrel fermented 
Aroma’s van gerookt eiken hout, vanille, 
geel fruit en noten. Mooi sappig en mild droog.

Druivenras: Chardonnay
Gebied: Navarra, Spanje
per fles 41,00

Oristan Reserva Bodega Lozano
Aroma’s van zwarte bes, rood fruit, kruiden en 
vanille. Mooie balans tussen fruit en rijping op 
eikenhout. 

Druivenras: Cabernet Sauvignon, 
Tempranillo 
Gebied: La Mancha, Spanje
per fles 27,50 | per glas 5,50

Krachtig en aromatisch rood

Rioja Crianza, Voché
Mooi fris, maar stevig. Complex met 
bessen, tabak, tannines, een zuurtje en 
een lange afdronk.

Druivenras: Graciano, Tempranillo
Gebied: Rioja, Spanje
per fles 37,50

Ribera del Duero, Arte de Vivir, 
Bodegas Neo
Rijp, krachtig, romig met souplesse, 
iets hout. Intense aroma’s van kruidnagel, 
peper, chocolade en meer!  

Druivenras: Tempranillo
Gebied: Ribera del Duero, Spanje
per fles 40,00

Demuerte One Luminous
Elegant, fluweelzacht met een rijpe, 
fruitige bessensmaak en een brede, 
aangename en rijke afdronk. 

Druivenras: Monastrell 
Gebied: Yecla, Spanje
per fles 41,25

Jonge, krachtige wijn met aroma’s van fijne 

witte wijn rode wijn

per fles 35,00 | per glas 7,00

Demuerte Blanco, Winery On
Rijpe, rijke complexe smaken in de mond. Fijne 

fruit zoals citrus en appel. Zuiver en fris. 

Druivenras: Sauvignon Blanc, Verdejo
Gebied: Yecla, Spanje

Rijp fruit en citrus in de geur. Uitgebalanceerd  

Vol en elegant van smaak met nobele tannines en 
een aangenaam frisse en harmonieuze afdronk. 

Rijp rood, zwart fruit en kruidige tonen in de geur. 
Gestructureerd, evenwichtig, krachtig en levendig.

Aroma’s van zwarte bes, rood fruit, kruiden en 
vanille. Mooie balans tussen fruit en rijping op 
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