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    Wienkontor BK 7 
 

De Wienkontor BK 7 serveert ca. 80 wijnen, waarvan ongeveer 40 per glas. De 

wijnen zijn afkomstig uit zowel de oude als nieuwe wijn-wereldlanden. Een 

aantal wijnen worden door ons zelf geïmporteerd. Deze komen van 

wijnbedrijven die op kleinschalige ambachtelijke manier met veel passie hun 

wijnen maken. 

 

Wine flight 3 wijnen standaard: € 15,00 p.p.  - water, nootjes. 

Wine flight 3 wijnen de luxe     : € 19,00 p.p.  - water, nootjes, olijven. 

                              Wijnen uit het duurdere segment.  

Wijn proeverij 5  wijnen plus    : €  25,00 p.p. – water, nootjes, olijven.  

                                                                                 Start met een prosecco. 

                                                                                 Daarna  keuze wit en of rode wijn. 

Wijn van de dag 

Elke dag kiezen wij een rode of witte wijn uit het duurdere segment die wij als 

dagwijn aanbieden voor € 5,00 per glas. 

 

Huiswijn 

Dit zijn wijnen die niet op de wijnkaart staan. Deze kosten altijd € 4,00 per glas, 

€ 20,00 per fles. Dit zijn rode, witte of rosé wijnen. 

 

Wij hebben een aparte bijlage voor onze Limburgse wijnen. 

 

Alle wijnen kunnen ook voor thuisconsumptie worden besteld.  

Staat er een rood puntje achter de wijn dan is deze niet meer voorradig. 

 Biologische wijn 
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     Wienkontor BK 7 
 

Wijnproeverijen 

Op afspraak zijn wijnproeverijen voor groepen mogelijk.  

 

Eten/food 

De WK 7 serveert een aantal hapjes uit eigen keuken. Ook kunt U 

bij ons gerechten van de restaurants naast ons bestellen. Vraag de menukaart 

Mocht u een uitgebreider gerecht wensen, vraag dan rustig. Er is veel mogelijk! 

 

Muziek 

LIVE Café Chantant op de dinsdag vanaf 20.30 uur tot 23.30 uur, een steeds 

wisselend programma onder begeleiding van Coen van Dam (piano). 

Iedereen die muziek wil spelen of zingen kan zich bij Coen melden. Neem je 

muziekinstrument mee, een geluidsinstallatie is aanwezig. 

 

Ook zijn er in het weekend regelmatig optredens van diverse verschillende 

muziek variëteiten. Kijk voor het programma op Facebook.   

 

Cadeaubon 

Wilt u iemand een leuk cadeau doen? Wij hebben een Cadeaubon, vrij in te 

vullen en een jaar geldig! 

 

Wifi 

HuiswijnBk7 

 

Rest ons u een aangenaam oponthoud te wensen in onze wijnbar of op ons 

mooi terras  

Volg ons op Facebook en de Website   www.wienkontor.nl 

  

http://www.wienkontor.nl/
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Frisdrank 

Coca Cola   €  2,60  Schulp BioTomatensap €  2,80 

Coca Cola Zero  €  2,60  Minute Maid Appelsap €  2,70  

Coca cola cherry                       €  2,70 

Chaud Fontaine Blauw25 cl €  2,60  Verse Jus d’orange  €  3,50 

   75 cl €  6,95  Schulp Bio Jus d’orange €  2,80 

Chaud Fontaine Rood 25 cl €  2,60  Bitter Lemon   €  2,70 

   75 cl €  6,95  Cassis    €  2,70 

ICE Tea Fuze Thea green  €  2,70  Ginger ale   €  2,70 

Fuze Thea black sparkling €  2,70  Crodino 0 % Alcohol  €  3,50 

Fanta                                          €  2,60  Crodino 0 % Alcohol met   

    bruiswater   €  3,80 

Sprite     €  2,70  San Bitter    €  3,50 

Tonic Finley   €  2,70  Rivella    €  2,60 

 

 

 

Warme Dranken: 

Koffie    €  2,50  Irish coffee   €  7,60 

Koffie DE   €  2,70  Ice coffee   €  2,80    

Koffie DE cappuccino  €  2,65  Thee diverse smaken €  2,30 

Cappuccino   €  3,00   verse mint thee,  

       indien voorradig €  2,50 

Latte Macchiato  €  3,50  Chocomelk koud  €  2,50 

Espresso   €  2,40  Chocomelk warm  €  2,75 

Espresso cappuccino  €  2,55  Idem met slagroom  €  3,00 

Dubbele Espresso  €  4.80 
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BIER van de tap 

Brand Bier 20 cl   €  2,80 

Randje     25 cl   €  3,30 

Brand soes    20 cl   €  2,90 

Brand     50 cl   €  6,50 

La Chouffe                                           0,25 cl   €  4,20         0,35 cl  €  6,00 

Lagunitas IPA       €  4,50 

Affligem Blond      €  4,50 

Vedett Withe*      €  4,50 

Birra Moretti       €  4,50 

Grimbergen dubbel*      €  4,50 

Speciale bieren 

Oud Brand (fles)      €  2,80 

Bockbier *       €  4,25 

Duvel        €  4,20 

Brugse Zot       €  4,50 

Tripel Karmeliet    €  4,20 

Liefmans    €  4,00 

Alcoholvrije bieren 

Malt Amstel malt  0%      €  2,50 

Affligem 0%       €  3,50 

Radler 2.0%        €  3,20 

Radler   0%        €  3,00 

IPA Brand 0%       €  3,20 

Liefmans 0%                                                                                  €  3,75 
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Prosecco Spumante L`Angelo     €  5,90 

 

Mousserende wijn Frisia Brut Zuid Afrika   €  7,00 € 34,00 
Een wijn met een prachtige smaakintensiteit. Tonen van 

appel combineren goed met tintelende citrus aroma´s. 

Chardonnay 53%, Pinot Noir 45%, Pinot Meurnier 2% 

 

Cava Eximius Brut 90% Macabeo y 10% Chardonnay €  6,00 € 29,00 

Enkel de beste druiven werden geselecteerd en gebruikt.  

Lekker fris en mild karakter. De afdronk is levendig, droog 

en smaakvol. 

 

Champagne  Bochet - Lemoine Brut       € 55,00 

Pinot Meunier 50%,  Pinot Noir 30 % en Chardonnay 20% 
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Rosé 

 

2020 Le Bottle Cinsault Languedoc , Grenache  €  5,00    € 24,00 
Heerlijke aroma's van rood fruit, aardbei en kers. 

 

2021 Extreme Gris Languedoc     €  6,00    € 29,00 

Smaak is gestructureerde mineraal, bloemig, later hartig  

met frisse tannines. 

 

2021 Irresistible        €  8,00    € 39,00 

Druiven: 8 druiven waarvan de grenache en de mourvèdre  

de voornaamste zijn.  Bleekroze met een bleekgouden 

schakering. Neus: veel vruchten en kruiden tonen.  

Forse smaak, maar dankzij de ranke zuren, fris  en doordrink- 

baarheid gewaarborgd.  

 

Pinotage Kleine vesting Zuid Afrika    €  5,00    € 24,00 

De pinotage is de meest typische druivensoort uit de West-Kaap. 

Heeft een neus van rijpe pruimen en moerbei en verleidt met 

zachte en fruitige smaak. 

 

Sponsor Wiecker Famfaar 

2019 Wieker Rosé Duitsland     €  5,00    € 24,00 

Spätburgunder Feinherbs 
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    Duitsland 
 

2020 Weissburgundur  Weinhaus Burghof   €  4,50    € 21,50 

Weissburgunder is de Duitse naam voor de Pinot Blanc.  

Een delicate, soms wat ingetogen frisse wijn, droog met een 

brede toegankelijke smaak.  De wijn heeft niet overdreven  

veel zuren. 

 

2021 Grauburgunder trocken Nett    €  5,30    € 25,50 
Strogeel van kleur. Elegante en delicate  en kruidige neus. 

In de mond is er een sappige, volle fruitigheid en de afdronk 

betovert met filigrante fruitzuren. 

 

2020 Riesling Kabinet trocken Weinhaus Nett  €  5,30    € 25,50 

Deze Riesling is een fruitzoete wijn, wat betekent dat de wijn 

subtiel zoet is. Je proeft veel rijp fruit, maar ook veel frisheid 

en mineraliteit. Een elegante frisse wijn! 

 

Sponsor Wiecker Famfaar 

Wieker Witte       €  5,00    € 24,00 

Blanc de Noir SpätburgunderTrocken 

 

    Oostenrijk 

 

2020 Landhaus MAYER 90 pt Falstaff Grüner Veltliner €  6,00    € 29,00 

Delicate aroma's van groene appel, pompelmoes, witte peper en  

een vleugje Een levendig en fris karakter. Fijne kruiden en specerijen. 

Veel minerale tonen en een lekker lange en krokante en levendige 

afdronk. AWARDS: 90 ptn Falstaff Weinguide. 
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    Frankrijk 

 

2020 Le Bottle Vin de Pays d’Oc Viognier   €  5,00    € 24,00 

Deze wijn zal u verrassen door de grote aromatische  

complexiteit, met een zeer lage opbrengst en een oogst in  

perfecte rijpheid. Krachtige, ronde en zachte wijn. 

 

2019 Domaine Paul Thomas -Sancerre- Chavignol 

Loire       0,38        € 22,00 

      0,75   €  8,50    € 41,50 

100 % Sauvignon Blanc. Helder en fris, met aroma’s van  

pompelmoes en bloemen. Rond en vol met een subtiel aroma   

en met een minerale toets. 

 

2020 Gruss Pinot Blanc Elzas     €  6,25    € 30,00 

Overheerlijke frisse wijn waarbij de fruitigheid niet in ontbreekt. 

 

2020 Gruss Pinot Gris Les Argiles Blanches  Elzas  €  8,50    € 41,50 

De wijn is een beetje vettig met hints van honing, amandelen en 

een pietsie rokerigheid. Een prettig bittertje met een lange afdronk.  

 

2019 Chablis Premiere Cru Bearoy  Maison  

Camu Fils          €  8,50    € 41,50 
Deze wijn is een hoogvlieger. Boeiende aroma’s in het glas.  

De wijn heeft een rijke smaak en een mooi evenwicht. Lange 

minerale en zalvende finale. 
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2021 Myla Viognier IGP Domaine Louis Chomel  €  7,00    € 34,50 
Bloemige neus, hint van honing en fruitig in de mond. Tonen 

van abrikozen en clementine, een gemakkelijke en soepele wijn.     

 

2021 Saint Joseph Lucie      € 10,50    € 52,00 
Frisse aroma’s van citrus en perzik. Droge frisse wijn. 

50% Marsanne en 50% Roussanne 

 

2020 Demoiselle Huguette  Guy & Ivan Dufouleur  

Bourgogne HCN Chardonnay          € 68,00 

Helder gouden mantel, bloesem, citrus en wit fruit met een vleugje 

eikenhout. Aroma’s van citroenschil, geroosterde brioche en eiken  

geven een lang mondgevoel. 

 

Fam. Perrin 

2019 Les Sinards  Châteauneuf-du-Pape AOC       € 79,00 

Druiven: Clairette, Grenache Blanc en Rousanne. Verassend bleke  

en briljant heldere witgouden kleur. Frisheid, mineraliteit en een  

onmiskenbare elegantie zorgen voor een smaakrijke beleving.  

 

Italië 

 

2019 Feudi del Duca Pinot Grigio    €  5,00    € 24,00 

Licht gele kleur. In de neus vind je licht fruitige aroma's terug. 

In de mond elegante smaken van nectarine, ananas met een  

vleugje bloesem. 
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2020 L’Auratae Cataratto Pinot Grigio   €  6,00    € 29,00 

Druivensoort: Cataratto, Pinot Grigio. Deze wijn maakt  

deel uit van een project waarin niet alleen de druiven biologisch 

worden geproduceerd maar ook alle gebruikte materialmen  

duurzaam/gerecycled zijn. Intense  aroma's met hint van citrus  

en tropisch fruit.  Biologisch 

 

2020 Azienda Agricola  Fornaro Trebbiano    €  5,50    € 26,50 

De Trebbiano  – ook bekend als Ugni blanc – is een van de 

oudste en meest aangeplante witte druivenrassen in Italië.  

Een elegante, goudgele wijn met lichtgroene fonkeling. De geur 

is intens en vol met bloesem en rijpe appels en peren. De smaak is 

verfrissend, rond en licht met tonen van rijpe appel, perziken en een 

tikkeltje groene kruidigheid. De afdronk is lang en rond. 

 

2020 Azienda Agricola Fornaro Soave Mio Classico €  6,50    € 31,50 
Het rijk van de Garganega druif. 

Soave betekent letterlijk ‘lieflijk’, een perfecte omschrijving voor 

deze zachte Italiaanse witte wijn. Deze Fornaro soave heeft een  

kleur van strogeel en is delicaat fruitig van geur: citroen en appel.  

De smaak is droog, zacht en met een licht, typisch Italiaans  

amandelbittertje in de afdronk. 

 

Vermentino Dui Sardegna Vigneti Zanatta   €  5,00    € 24,00 

De strogele wijn is modern gemaakt met in zijn geur en smaak  

aroma’s van wit fruit, zachte citroentonen, lekkere kruidigheid 

en aangenaam frisse zuren. 

 

2020 Roero Arneis Gianni Gagliarde    €  6,00    € 29,00 
Heerlijke frisse smaak van perzik, peren, abrikoos, bloemen  

en duidelijke mineralen zijn erg kenmerkend voor deze wijn.  
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    Spanje 

 

2018  Rayos Truenos Rueda Verdejo L’Vieux  €  6,00    € 29,00 

Gefermenteert op eiken. Licht minerale en aromatische neus.  

In de mond, vol, rond exotisch fruit met in de afdronk een  

verfrissend limoentje  dat  nog even blijft nazinderen. 

 

2021 Orden Tercerra Rueda Verdejo    €  5,50    € 26,50 

Druiven: 100% Verdejo. Kleur: Wit goud met een groene 

flonkering. Neus van vers gemaaid gras, groene appel, 

klimop-blad. Citrus schil. Frisse smaak.  

 

    Californië 

 

2020 Morningfog | Wente Livermore 95   €  7,00    € 34,00 

100%  Chardonnay Uitgesproken kenmerkende, rijpe Chardonnay- 

expressie met een goed waarneembare, frisse houtinvloed.  

Nauwkeurige tonen van kweepeer, brooddeeg en verse boter. Goede 

balans tussen hout en druiven / vruchtenaroma's. Licht zoeter dan de 

strakke Chardonnay's met een forse bodeminvloed, maar het blijft  

verfijnd en zeer aangenaam. Smaakrijke en zeer lang aanhoudende finale. 

 

    Chili 
 

2017 Casa Santiago – Viña Requingua Sauvignon Blanc  

Curicó Valley       €  4,50    € 21,50 
Intense neus van citrus en groene appels, met een kleine hint van  

gras. Heerlijk lichte Sauvignon Blanc met een zeer frisse afdronk 

 

2021 Toro de Piedra Chardonnay grand reserve  €  6,00    € 29,00 
Geel met gouden reflecties. Intense neus van ananas, amandelbloesem,  

peper en vanille. Zeer aromatisch, vol, met een lange afdronk van  

exotisch  fruit in de mond.  
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           Australië 
 

2018 Kirrihill Kirri Wine Range Chardonnay South  

Eastern Australia       €  6,00    € 29,00 
Ronde en droge witte wijn met veel zacht fruit, zoals ananas en  

perzik, alsook een vleugje witte bloesem en walnoot. Milde, fluwelige 

en boterige afdronk. Voor de liefhebbers van pure Chardonnay. 

 

Nieuw Zeeland 

 

Haka New Zealand Sauvignon Blanc Marlborough €  6,50    € 31,50 

De neus vertoont pittige toetsen van citrus, gedomineerd door  

tropisch fruit zoals passievrucht en mango. In de mond kruidig,  

droog en met frisse zuren. Zijdezacht van textuur met een lange 

afdronk. 

 

    Zuid Afrika 

 

2019 Chardonnay Frisia Stellenbosch   €  7,00    € 34,00 

Verfrissende wijn met tonen van citrus, hout met een 

romige afdronk. 

 

2021 Noyoma Chenin Blanc Swartland   €  6,00    € 29,00 

Een heerlijke sappige wijn met tonen van citrus, granny smith 

een tikje specerijen.  
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   Duitsland 

 

Sponsor Wieker Famfaar 

Wiekse Roeje       €  5,00    € 24,00 

DornfelderTrocken Mosel 

 

2021 Weinhaus Bergdolt-Reif-Nett Spätburgunder 

Dry Avantgarde       €  8,25    € 40,00 
De Pinot Noir "Hölle"  toont klassieke Pinot-aroma's van kersen 

en morellen in de neus, met lichte hints van leer, met een fijn 

kruidige houtcontour. Sappig en delicaat in de mond, maar ook  

met een goede ruggengraat en potentieel. 

 

    Oostenrijk 

 

2020 Landhaus Mayer  Der Rot Zweifelt   €  6,50    € 31,50 

100% Zweigelt. Diepe kersenrode kleur. Zwarte kersen, aardbei 

en blauwe pruimen in de neus met een lichte zweem van kruiden  

op de achtergrond. Fruitig en zuiver in de mond met bevestiging van  

zijn fijn, kruidig karakter. Soepele stijl en vlotte drinker. Lange,  

luchtige afdronk. 

 

   Frankrijk 

 

2017 - Les Cépages - Vin de Pays d'Oc Languedoc  €  5,25    € 25,00 

Merlot 

Intense neus van rood fruit, pruimen en zure kersen. Genereuze  

wijn, indrukwekkend en vol. 

 

2017 Le Bottle Vin de Pays d'Oc Syrah Languedoc €  5,25    € 25,00 

Deze wijn zal u verrassen met zijn dieprode kleur met paarse  

accenten. Aroma's van rode vruchten, violet, licht kruidige tonen  

en mooie volle smaken geven hem een heerlijk gevoel in de mond.   
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2017 Clos Romane Côtes du Rhône    €  9,00    € 44,00 

Briljant robijnrood. In de neus aroma's van rode vruchten. In de  

mond, soepele aanzet, met subtiele toetsen van aardbei en bes. 

 

2016 - L'Etendard de Château Valade - Saint-Emilion Grand   

Cru erlot, Cabernet Franc 375 ml         € 19,00 

     750 ml        € 38,00 

De donkere kleur van pruimen, bijna inktzwart met een geweldige,  

bijna hyper-geconcentreerde neus van gestoofde pruimen en zwarte 

bes, cacao, ceder, tabak, munt en vanille met hints van bosgrond en  

natte steen. Deze wijn illustreert een duidelijk beheersing van eikenhout. 

 

Touraine Chenonceaux Loire Malbec -Cabernet   €  8,00    € 39,00 

Granaatrood met zeer delicate aroma’s en met toetsen  

van rijp rood fruit en vanille. 

 

2021 Domaine  Louis Chomel Toulondier        € 60,00 
Fruitig en subtiel hout, intens rood, krachtige aroma’s van Syrah. 

 

2019 Demoiselle Huguette Guy & Yvan Dufouleur      € 68,00 

Robijn rood aangenaam in de neus met fruitige aroma´s, 

Zwarte bessen en kersen en frambozen. Milde tabak en hints van                                 

vanille en eikenhout, aangename tannine. 

 

Fam. Perrin 

2018 Coudoulet de Beaucastel Cotes du Rhone       € 65,00 

Diep robijnrood. In de neus aroma's van zwarte bessen, rijpe  

bosaardbeien, zoethout en garrigue (gedroogde provinciaalse kruiden).  

Smaak: confituur van klein zwart fruit, lavendel en tijm. 
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    Italië 

 

2017 Barbera Garetto Rosina     €  6,50    €  31,50 

Deze wijn heeft 6 maanden houtrijping op eikenhouten vaten. 

Krachtig, vol, kruidig en lichte tannine. 

 

2017 Barbera D'Asti Tanuta Garetto    €  7,50    € 36,50 

De nog krachtiger  Barbera! 

 

2018 Duca di Saragnano Chianti DOCG Toscane  €  6,00    € 29,00 

Intense, paarsachtig rode kleur. In de neus, aroma’s van 

gekruid fruit met hints van viooltjes. 

 

2017 San Marzano, Salento IGP Gran Trio Rosso   €  5,00    € 24,00 

40% Primitivo, 30% Malvasia Nera en 30% Negroamaro. 

In de neus aroma's van rijpe kersen en pruimen, chocolade en  

specerijen. De aanzet is vol en rijk, gevolgd door een sappige, 

zachte en lange afdronk.  

 

2017 Da Capo Barolo D.O.C.G. Piemonte        € 79,00 
Een krachtige en elegante binnenkomer in de neus. Een arsenaal  

van geuren passeert de revue:hondsroos, munt, tabak die na een 

poosje plaats ruimen voor specerijen, koffie, zoethout, truffel, 

leer en mineralen. De afdronk blijft maar chocoladetinten  

aanvoeren. Een geboren verleider. 

 

2020  Integro Negroamaro Puglia       €  6,00    € 29,00 

Een krachtige wijn van zwart en rood fruit met een licht 

bittertje in de afdronk.  Biologisch 
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2019 Da Vero       €  5,00    € 24,00 

Druivensoort: 100% Nero D'Avola 

De druif is vernoemd naar Avola, een klein plaatsje in het oosten 
van Sicilië. Aroma's van bramen en chocolade. In de smaak kruiden,  
frambozen, pruimen en een beetje anijs. Volle krachtige wijn,  

maar elegant. Een lange, volle afdronk.  Biologisch  

 

2020 Ruminat Primitivo d’Abruzzo    €  7,00    € 34,00 

Rijke wijn met veel rijp zwart fruit in geur en smaak, naast het 

zwarte fruit (bessen/kersen) ook een fijne kruidenhint. Zwoele  

smaak met een fraai zacht zuurtje naast het rijke fruit.  

Veel fruit, en zachte bitters, zuren en tannines.  

Mooie tonen van rijp rood fruit.  Biologisch 

 

2019 Dacapo Monfarrato Nebbiolo D.O.C. Piemonte  €  7,50     € 36,50 
Elegante en verfijnde wijn. Kruidige neus, met een  

uitgebalanceerde tannineachtige textuur, vergezeld van hints  

van rijp fruit, vijg en pruim in het bijzonder. Mooi lange afdronk. 

 

Spanje 

 

2018 Domeco De Jarauta Viňa Marro, Vendimia 
Seleccionada Rioja      €  5,00    € 24,00 
Druivenrassen: 100% Tempranillo.  
Rijping: 6 maand op Amerikaanse eik. Kleur: Kersenrood.  
Neus: Fruitige neus: rijp fruit. Toetsen van mineraliteit en vanille.  
Mond: Een echte klassieke Rioja. Geconcentreerd rood fruit,  
versmolten tannine en frisse zuren.  
 

2018 Domeco De Jarauta Viňa Marro, Crianza Rioja €  6,00    € 29,00 

Druivenrassen: Tempranillo en Graciano  

Rijping: 14 maanden op eiken vaten. Kleur: Robijnrood.  

Neus: Rijp fruit. Een zeker mineraliteit. Kruidigheid: zwarte peper  

en Provençaalse kruiden. Toetsen van vanille en tabak.  

Mond: Behoorlijk krachtig. Rijp geconcentreerd fruit.  

Versmolten tannine en een kruidige afdronk.  
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2017 Domeco De Jarauta Viňa Marro, Reserva Rioja €  6,50    € 31,50 

Intens gelaagd en lange afdronk.  

 

2018 Bodegas José Maria Rojo  Ricardo I Crianza DO €  7,50    € 36,50 

Ribera del Duero 

Intens in de neus en vooral in de mond, pittig, met veel peper,  

om af te ronden, met een fluweelachtige textuur. Lichte tannine.  

6 maanden eiken gerijpt.  

 

    Portugal 

 

2018 Materia Luis Duarte     €  5,50    € 26,50 

Blend van de drie top druivensoorten; Aragonez, Syrah, Trincadeira.  

Prachtige fruitige aanzet in de neus gevolgd door een verleidelijke,  

frisse en elegante smaak. 6 maanden Amerikaans eiken. 

Smaakt meteen naar meer! Opnieuw een topper van Luis Duarte. 

 

Californië  

 

2018 Wente | Beyer Ranch ZinfandelLivermore  €  7,00    € 34,00 

Krachtige en spectaculair sappige aanzet. Zijdezachte textuur, maar 

toch een zeer aantrekkelijke ruige materie. De vruchtenconcentratie 

is zonder te overdrijven sensationeel. 

 

Chili 
 

2019 Arte Noble -Viña Requingua- Pinot Noir Curicó 

Valley        €  5,00    € 24,00 
Heldere, kersenrode wijn met een intense neus van aardbeien,  

kruiden en hout. Vlotte en ronde smaak met een excellente structuur. 
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2019 Arte Noble-Viña Requingua-Carmenère  €  6,00    € 29,00 

Zeer aangename neus met hints van bramen, chocolade en rook.  

Fluweelzacht mondgevoel met een zeer mooie frisheid, noties van 

donkere vruchten en een vleugje peper. 

 

2015 ViñaTunquelen - Toro d'Oro – Reserva Cabernet    

Sauvignon Curicó Valley           € 39,00 
Diep robijnrode kleur. Intense neus van rijpe aardbei, anijs, vanille en 

karamel. Fris en rond in de mond met een stevige structuur die goed  

samengaat met de getoaste afdronk. 

 

Toro de Piedra -Viña Requingua- Petit Verdot,        € 39,00 
Cabernet Sauvignon Grand Reserva 
12 maanden in Franse en Amerikaanse eiken vaten. In de mond komt 

deze wijn rond en goed gestructureerd over, met vanille, chocolade  

en droparoma’s in een lange afdronk. 

 

2017 Puerto Viejo Syrah - Reserve Viña Requingua-  

Wood Label        €  5,00    € 24,00 

Diepe robijnrode kleur met violette glinstering. Intense neus 

van framboos, zwart fruit, peper en noties van verse toast.  

Rond en harmonieus karakter met overvloedig fruit en een  

fijne rokerige toets in de weelderige en pittige afdronk. 

 

    Argentinië 

 

2017 Monte Cepas Malbec     €  5,50    € 26,50 
Diep rood. Aroma’s va pruim met kruidige noties van zwarte peper.  

In de mond rode peper met evenwichtige tannines en een lange 

afdronk. 
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Australië 

 

2017 Kirrihill Kirri Wine Range Shiraz South Eastern    

Australia        €  6,00    € 29,00 

Bouquet van donker rode bes, nootmuskaat, zwarte peper met  

een subtiel vleugje eik. Vol, zacht en fluwelig in de mond, met  

aroma’s van rode bes en met goed geïntegreerde toetsen van eik. 

Lange afdronk. 

 

Zuid Afrika 

 

2020 Stellenbosch Uitzig Pinotage    €  6,00    € 29,00 

Medium-bodied. In de neus fijne kruiden. Smaken van zwarte 

bessen en rijpe aardbeien in de mond. 

 

2018 Stellenbosch Merlot Kleine Vestiging   €  5,00    € 24,00 

Veel zwart fruit met daarbij wat lichte kruiden.  De neus  

geeft nuances van cederhout en donkere chocolade. De smaak 

is zacht op de tong. Zijde zachte afdronk draagt bij aan een  

mooie finale van deze rode wijn. 

 

2018 Stellenbosch Uitzig Shiraz     €  6,00    € 29,00 

Stoer en robuust, vol rood en zwart fruit, met zwarte peer, 

kaneel en viooltjes. De wijn heeft een aangename frisheid. 
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Semi Demie (halfzoete wijnen) 
 

2020 La Croisade classic    (France)    €  5,00    € 24,00 

Een fruitige  licht zoete wijn met een expressieve  

neus van ananas en exotisch fruit, krachtig en rond.  

 

2019 Domain de Laguille Côtes de Gascogne  €  5,75    € 27,75 

Riesling steillage 2019 Weingut Burghof   €  5,00    € 24,00 

Villa M sweet red (Rood, Spanje)    €  5,00    € 24,00 

 

Dessert wijnen 
 

Muscatel  Dona Dolca  Valencia    €  5,95 

Vignobles Paul Mas  Maury 20          € 17,00 
 

Alcoholvrije wijnen 
 

Valformossa Bruis       €  5,00 

Natureo Muscat wit      €  5,00    € 24,00 

Natureo Granache      €  5,00    € 24,00 

Syrah rood 

Le Petit Étoile Chardonnay 

bio        wit        €  4, 00    € 19,00 

Le Petit Étoile Cabernet 

Sauvignon rood       €  4,00    € 19,00 

Le Petit  Étoile  Rosé      €  4,00 
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Spirits alcoholisch 
 

Köpke Porto Port Wine3 years old      €  5,00 Havana club rum 3 years old       €  4,00 
Köpke Porto Port Wine 10 years old      €  7,00 Havanna club 7 years old       €  6,50 
Porto Port Wine Branco       €  5,00  Havanna Club 12 years old       €  7,00 
Amaretto         €  5,50 Tequilla         €  5,50 
Cointreau          €  5,00 Vodka  div smaken        €  3,50 
Grand Marnier         €  4,50 Sherry – Piedro Ximinez       €  4,95 
Disaronno         €  5,00 Martini (rood/wit)        €  5,95 
Cognac  Hennesy        €  6,50 Campari         €  4,00 
Cognac Martell        €  4,00 Campari cola/ jus        €  6,50 
Vieux           €  4.00 Pisang Ambon jus        €  6,80 
Calvados – Busnel        €  6,00 Pernot          €  4,00 
Gin Bombay           €  5,00 Ouzo          €  4,00 
Gin Hendrick          €  6,50 Jonge graan Jenever        €  2,40 
Gin Kraken         €  6,00 Oude Jenever         €  2,40 
Gin Tonic - Bombay Sapphire       €  7,50  Jägermeister          €  4,00 
Whiskey Dalwhinnie        €  7,50 Underberg         €  3,00 
Whiskey Red Label          €  4,50 Akwavit         €  3,00 

Whiskey llamore Dew        €  6,00 Sambucka         €  5,00 

PUNTJE Whisky Red label/ Cola      €  7,00 Grappa & Grappa        €  5,00 
Bacardi         €  5,00 Grappa    -Alexander Aqva di Vita       €  6,00 
Barcardi- Cola         €  7,50 Limoncello         €  4,00 
Bailys          €  3,50 
 

Cocktails    *  Seizoens afhankelijk 
 

Mojito wijn 

wijn  Verdejo +lime+ mint+ bruis        € 6,00 

Mojito Rum 

Havanna 3 Years & 7 Years  lime+ mint +bruis  € 7,50 

Aparol Spritz 

aperol + prosecco + bruis     € 7,50 

Limoncello Spritz 

limoncello + proxecco  + bruis    € 7,50 

Negroni 

gin + campari + sweetmartini    € 9,00 

Sangria  

Homemade recipe *      € 5,00 


