
Dranken: 
 
Koffie/thee per kan (15 kopjes)    €   12,00 
Frisdrank per liter (6 glazen)     €     5,00 
Vruchtensappen per liter (6 glazen)    €     5,00 
Verse vruchtensappen per liter (6 glazen)   €     7,00 
Bier fust 30 liter      € 120,00 
Bier fust 4 liter       €   18,00 
Koolzuur per aangesloten vat    €     6,00 
Bier fles       €     2,00 
Fles rode wijn (huiswijn, 6 glazen)    €    16,00 
Fles witte wijn (huiswijn, 6 glazen)    €    16,00 
Fles rosé (huiswijn, 6 glazen)    €    16,00 
Fles mousserende wijn Ital., Spaans, Frans (6 glz) v.a. €    19,50 
Fles Champagne (6 glazen) v.a.    €    45,00 
Fles binnenlands gedistilleerd (jenevers)   €    25,90 
Fles buitenlands gedistilleerd (Bacardi, Whiskey,  €    36,00 
Wodka, cognac) 
 

Wijnkaart 

Huiswijnen: 

Witte wijn € 16,00 

Rode wijn €  16,00  

Rosé: 

Languedoc Vin de Pays des Sables du Golfe du Lion 2003 € 16,00 
Domaine le Pive, “Gris de Gris” 
Zachte en fruitige rosé afkomstig van de zand- 
en kiezelgronden die liggen tussen Nimes en 
de Middellandse zee. 
 
Spanje Merlot ‘Rosat de Lagryma’ 2004 € 16,00 
Bodegas Mas Comtal, Penedès 
Fantastisch mooie rosé met veel smaak en veel kleur 
afkomstig uit de Penedès.  

Mousserende wijnen en champagnes: 

Colli Nobili Prosecco € 19,50 
Italiaanse mousserende wijn 

Cava Faustino extra € 22,50 
Spaanse mousserende wijn  

Veuve Amiot€ 25,50  
Franse mousserende wijn  

Jeanmaire € 41,50 
Campagne 



Moet Chandon € 55,00 
Champagne 

Taittinger € 50,50 
Champagne 

Veuve Cliquot € 60,50 
Champagne 

Moet Chandon, Dom Perignon € 210,00 
Champagne 

 
Witte Wijnen: 

Sud-Ouest Domaine de Pajot ‘Les quartre cépages’ 2004 € 16,00 
Vin de Pays des Côtes de Gascogne 
Heerlijke, droge witte wijn met citrus, tropisch fruit en iets 
buxus in de geur.  

Zuid-Afrika Cogmans Kloof ‘Kristal’ 2004 € 16,00 
Colombard-Sauvignon Blanc 
Sappige, smaakvolle en lichtvoetige wijn met een 
zachtdroge smaak met veel fruit en een aangename 
afdronk.  

Loire Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie 2002 € 16,00 
Domaine Hallereau 
Christian Hallereau is de dynamische wijnmaker 
van dit domaine. Hij produceert een Muscadet 
“pur sang”, mineraal-droog en zeer verfijnd. 

Elzas Pinot Blanc “Cuvée Tradition” 2003 € 16,00 
Kuentz-Bas 
Dit tophuis uit Husseren-les-Châteaux, het hoogste 
wijndorp van de gehele Elzas, maakt een zeer mooie 
Pinot Blanc. Een volle smaak met een droge en 
licht-kruidige afdronk. 

Bourgogne Mâcon Villages “Péronne” 2003 € 16,00 
Domaine du Bicheron, Daniel Rousset 
Een stevige en volle Mâcon van oude wijnstokken. 
In de smaak houden de frisse zuren en het boterachtige 
aroma elkaar prima in balans. 100% Chardonnay.  

Zuid-Australië Milton Park Chardonnay 2004 € 16,50 
Thorn-Clarke Wines 
Een heerlijk frisse chardonnay, met tonen van tropisch fruit dat 
mooi verweven is met de lichte houttoon.  
Zuid-Afrika Chardonnay “Barrel Fermented” 2004 € 16,50 
Zandvliet Wynlandgoed, Robertson 
Van de Chardonnaydruif maakt Paul de Wet een 
rijke en krachtige witte wijn met fijne botertonen 



en aroma’s van hout en vanille. Robertson ligt 
landinwaarts en is bekend om het zachte klimaat. 

Bourgogne Saint Véran “Cuvée Prestige” 2003 € 18,00 
Gilles Guerrin 
Rijke elegante witte wijn met aroma’s van wit fruit, minerale 
en zachte houttonen. Rijk in afdronk. 

Bourgogne Chablis 2002 € 18,75 
Domaine Thierry Hamelin  
Karakteristieke Chablis met een elegante en 
ferme smaak. Het minerale karakter zit mooi 
verweven in deze wijn. Hoge kwaliteit. 

Jaartallen onder voorbehoud.  
 

Rode Wijnen: 

Zuid-Afrika Cogmans Kloof ‘Ruby Cabernet’ 2004 €16,00 
Zandvliet, Robertson  
De bijzondere Ruby Cabernet-druif geeft een 
volle en sappige wijn die zeer toegankelijk is 
met zoet, rijp fruit in de smaakvolle afdronk. 

Bourgogne Mâcon Serrières “Domaine de Monterrain” 2003 € 16,00 
G. et P. Ferret 
Van 100% Gamay maakt men hier een gulle 
en sappige wijn. Fruitig als een Beaujolais 
en smakelijk en rond als een Bourgogne. 

Beaujolais Beaujolais 2003 € 16,00 
Château de Pizay 
Op het prachtige Château de Pizay worden 
alle druiven met de hand geoogst en met zorg 
gevinifïeerd. Fruitige geur van de Gamaydruif en 
een zachte, toegankelijke smaak. 

Spanje Mas Donis 2000 € 16,00 
Celler de Capçanes 
Kruidige wijn met licht gestoofd rood fruit en geur en smaak 
zonder houtlagering, met zachte tannines en plezierige afdronk. 

Bordeaux Château Nodoz 2001 € 16,00 
Côtes de Bourg 
Deze topproducent maakt een zeer fraaie wijn 
die hoog scoort op proeverijen. Puur en intens 
fruit van zwarte bessen in geur en smaak. 

Zuid-Australië Milton Park Shiraz 2004 € 16,50 
Thorn-Clarke Wines 
Zwoele, volle smaak met tonen van eucalyptus en rijpe  
Bosvruchten.  



Chili Merlot “Casablanca Valley” 2002 € 16,00 
Viña Casablanca 
Veel wijngaarden in Chili zijn met Merlot 
druiven beplant. Begrijpelijk, ook dit is een 
heerlijke wijn met zachte tannines en een 
stevige smaak met lichte houtaroma’s. 

Bourgogne Givry 2001 € 22,25 
Domaine Ragot 
Pure smaak van Pinot Noir met het typische 
kersenachtige fruitaroma, en iets kruiden 
 
Bordeaux Château Landat 1999 € 18,25 
Haut-Médoc, Cru Bourgeois 
Uit dit mooie jaar komt deze krachtige en 
dikke Médoc met een rijke en bijna romige 
smaak. De afdronk is lang en geconcentreerd. 

Bordeaux Clos Magne Figeac 2000 € 26,50 
Saint Emilion 
Door het hoge aandeel van de Merlotdruif is 
dit een vrij toegankelijke wijn. Elegant en 
intens van smaak waarin o.a impressies van 
truffel en donker fruit. 

Sud-Ouest Madiran ‘Vieilles Vignes’ 2001 € 22,50 
Château Laffitte-Teston 
Wijn gemaakt van 100% Tannat, maar doordat de wijnstokken circa 70 jaar oud zijn en er 
slechts lage opbrengsten per hectare zijn, is de wijn zeer  
toegankelijk. Harmonieuze geur waarin mokka, chocolade, vanille en 
pruimen. 

Jaartallen onder voorbehoud 

Prijzen zijn exclusief BTW. 


