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Deze wijnkaart is een selectie van wijnen die ik in de loop der jaren heb mogen proeven en waarvan ik ben gaan 
houden. Alle wijnen hebben hun eigen verhaal en heerlijke smaak. Zo heb ik geprobeerd om de wijnen te 
combineren met de gerechten die wij serveren. Onze keuze van wijnen op deze kaart zullen hierdoor blijven 
veranderen en u doen verrassen! Graag geven wij u dan ook een (H)eerlijk advies wat betreft de wijn en spijs. 
 
Michiel Kunst 
 
 
Mouserend / Champagne 
 
Dumangin extra brut 1er cru /Chardonnay, Pinot noir pinot meunier      67    
Champagne / Frankrijk 
 
Domaine Larmandier Bernier, Blanc de Blanc 1 er Cru / Champagne               78     
Frankrijk / Bio  
    
Clos  Montblanc brut / Macebeo-Xarel.lo-Parellada-Chardonnay /                  8,95 42,5 
Conca de Barbera / Catalunya / Spanje 
 
Clos Montblanc Rosat / Trepat, Pinot noir, Grenache, Monastrell    9,95 47,5 
Conca de Barbera / Spanje 
 
 Rose wijnen 
 
Domaine Croix belle Caringole / Cinsault, Syrah / 2015 / Côtes de Thongue /  4,7 25 
Frankrijk 
 
Château Saint Martin de la Garrigue – Bronzinelle / Cinsault  Grenache noir /     35 
2015 / Coteaux du Languedoc / Frankrijk 
 
 
Dessert wijnen 
 
Domaine Cauhapé / petit manseng, gros manseng / Ballet d'Octobre / Jurançon moelleux  6,5 45 
2016 / Frankrijk 
 
Weingut Angerhof Tschida / Sämling spätlese /2013 / Neusiedlersee / Oostenrijk    6,5 45 
 
Gut Hermannsberg / Riesling / 2015 Steinberg Spätlese / Nahe / Duitsland   8,95 59 
 
Bodega Ochoa / Moscatel / 2014 / Navarra / Spanje     6,5 
 
Les Vins de Parcé frères / grenache gris, macabeo, grenache blanc /    7,5 
1998 Rivesaltes Ambré - 17 ans d'âge – 
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Les Nuages / Sauvignon blanc / Touraine / 2015 / Loire / Frankrijk  
De wijn heeft een heerlijke sappigheid met hints van meloen in de geur, naast tonen van    4,75 25 
buxus en kruisbes. Knisperend fris met veel fruit en een complexe mineraligheid. 

 
Bodega Martin Codax / Terras do Cigarrón / Godello / 2015/ Monterrei / Spanje 
De kleur is zuiver strogeel. De neus heeft aroma´s van hooi, appel, peer, wilde bloemen en limoen.  6,5 30  
In de mond is de wijn intens, met een aantrekkelijke vettigheid, diepte en structuur aangevuld met  
een lange, omhullende afdronk. Een prachtige wijn om te combineren met asperges! 
 

Tenuta Viscone / ribolla gialla / 2016 / Friuli-Venezia-Giulia / Italië  
Heerlijke geur van bloemen (acacia) en mineralen. Ook de smaak biedt een mooie mineraliteit,   6,5 30 
alsmede tonen van perzik en abrikoos.  
De wijn heeft een goede vulling en eindigt in een frisse, zuivere afdronk.. 

  
Weingut Siegrist /pinot noir blanc de noir  / Qba Trocken / 2014 / Pfalz / Duitsland 
Wat een mooie wijn weer uit Duitsland, een witte wijn gemaakt van de pinot noir druif. Heerlijk  7 33 
veel sap, fruit zoals bessen, mooie zuren en mineralen. Prachtig te combineren met produkten uit de 
zee maar het te combineren met kaas is ook een mogelijkheid.    

 
Domaine du Vieux Pressoir /Saumur blanc elegance / Chenin blanc / Loire / Frankrijk 
Net ten zuiden van het prachtige stadje Saumur ligt het Domaine du Vieux Pressoir.   7 33 
Hij bewerkt zijn wijngaarden zo natuurlijk en duurzaam mogelijk en houdt hij de rendementen in zijn  
wijngaard laag. Hierdoor hebben wij een prachtig glas wijn, Heerlijk met geroosterde tarbot zoetzuur en  
crème van knolselderij. In deze bijzondere wijn, gemaakt van 100% chenin blanc, komen rondeur en een  
heel aangename mineraliteit prachtig samen. De neus geurt naar frisse appel en abrikoos.  
In de smaak tropisch fruit, veel sap en een aangename mineraliteit. De afdronk ten slotte is elegant en mooi droog. 
 

Kristinus Borbirtok / Chardonnay / Parapli / 2015 / Hongarije  
Helder vol geel van kleur. De geur is zuiver en complex met rijpe perzik en zuivel.    7 33 
Een kleine toets van kruidigheid naast net rijpe gele fruit typeert het pallet. De smaak is fris en  
Zuiver met eveneens perzik, abrikoos en frisse fijne zuren. De wijn is prachtig in balans met  
frisse zuren, voldoende fruit en veel smaakextractie. 

 
Palacio de Bornos / Sauvignon blanc / Castilla-Léon / 2016 / Spanje  
De wijn stuift het glas uit, met heerlijke geuren van tropisch fruit, witte bloemen en dat    7 33 
typische buxusachtige. De smaak kenmerkt zich door een uitstekend frisse structuur met veel sappig  
fruit en aantrekkelijke zuren. Heerlijk met garnalen, laat de zomer maar beginnen. 
 

Domaine Sipp Mack / Pinot blanc / 2014 / Elzas / Frankrijk / Bio 
Bleek geel qua kleur. De intense geur van acacia, peer, perzik, abrikoos en kruiden komt de neus in.  7 33 
Mooi kruidig palet, lange afdronk. Frisse smaak met tonen van perzik en abrikoos.  
De hoge restsuikers maken deze wijn iets zoet. Redelijk filmend en een vrij krachtige wijn. 
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Bodega Dehesa deluna / Luna Lunera / Tempranillo /  2015 / Vino de la Tierra de Castilla / Spanje 
De wijn heeft een diepe paars-rode kleur. Met een verrassende en intense geur. Met een   4.75 25  
overwicht van roodfruit aroma´s, zoals frambozen en aardbeien, die sterk terug in de mond komen.  
Een aangename en volle wijn.  

 
Francois Lurton / Le Merlot des Erles / 2014 / Coteaux du Languedoc / I.G.P. / Frankrijk  
Deze 100 % merlot word gemaakt door François Lurton. De wijngaarden liggen in de Minervois  6,5 30. 
Het terroir is geërodeerd en bestaat uit stenen plateaus. Het mediterraanse klimaat is bevorderlijk voor  
de rijping van de druiven. Leeftijd van de wijnstokken: 20 jaar. De kleur is diep met paarse hints. 
In de neus, fijne donkergekleurde aroma´s van zwarte bessen en vers fruit. 
In de mond voelt het gretig en rond aan met elegante tannine en een heerlijke frisheid. 

 
Chateau st Louise / Syrah, Grenache noir, Carignan / 2015 / Corbières / Frankrijk  
Prachtige dieprode kleur, intense smaak van kruiden, bessen en een vleug truffel. Heerlijk glas lekker 6,5 30 
Kruidig met een toets zoethout wat de tannines mooi begeleid. Een wijn om te combineren met lamsvlees. 

 
Quinta da Devesa / Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta  Roriz, Tinta Barroca / 2010 / Douro / Portugal   
Deze wijn heeft een intens rode kleur, en geeft een krachtig bouquet van (wilde) bessen,   7 33 
laurier en drop. De smaak is harmonieus, goede ondersteunende zuren en zachte tannines.  
De afdronk is subtiel en smaakvol. 

 
Kristinus Borbirtok / Merlot, Cabernet Franc, Zweigelt, Kékrankos / 2012 / Balaton / Hongarije 
Diep donker rood van kleur. De geur is krachtig en toch zacht met tonen van zwarte bes, bramen  7,5 35 
en een licht aardse toets. De smaak is vlezig en vol met rijpe tannines, herkenbaar zijn de drie druiven  
die een prachtige harmonie vormen. We ervaren een schat aan donker fruit in de vorm van  
zwarte bessen, bramen en een kleine toets van laurier. De wijn heeft frisse zuren en veel finesse  
en een plezierige afdronk. Een stevige wijn met diepgang, complexiteit en harmonie en een fijne  
ondersteuning van houtaroma’s. 

 
Bodega Ochoa / Tempranillo / Crianza / 2013 / Navarra / Spanje /  
Fris, helder, en granaatrood van kleur. Framboos, rijp rood fruit in de neus. Vanille in de smaak,  7,5 35 
zacht hout, met weer veel rijp rood fruit. Lange, zachte, elegante afdronk. Mooi uitgebalanceerd,  
bescheiden houttonen. Prachtig glas wijn om een mooie avond van te genieten. 

 
Bisquertt / Petirrojo / Carménère / 2015 / Colchagua Valley / Chili 
De wijn is diep donkerrood met een vleugje paars. In de neus treft u naast rood fruit ook tonen   7.5 35 
van tomaat, paprika, olijf en wat kaneel. Zachte tannine en specerijen zoeken het rode en zwarte  
fruit op in de smaak, resulterend in een volle, lange afdronk. 
 

Franco Conterno / Barbera  /Cascina Sciulun / 2014 /Piemonte / Italie  
Ohh wat een wijn, prachtig!! Een glas om van te genieten. De wijn heft veel sap en is mooi rond   7,5 35 
Heeft 18 maanden Sloveens hout gehad en is de ideale partner voor een mooi stuk rund vlees. 
Ik zou het wel weten. 
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Weingut Sander / Riesling “S” / Mittelheim / Rheinhessen / 2014 / Duitsland / Bio  42,5 
 
Weingut Petra Unger / Gruner Veltliner classic / 2014 / Oberfeld / Kremstal / Oostenrijk  40 
 
Domaine Daniel Crochet / Bué / Sancerre / Sauvignon Blanc / Loire /  2015 / Frankrijk  49 
 
Domaine Pellé / Menetou Salon / Sauvignon blanc / Moroques Loire Vallei / 2015 / Frankrijk 40 
 
Domaine Geurrin / Chardonnay / Pouilly Fuissé “Vieilles vignes”/ 2014 / Bourgogne / Frankrijk 65 
 
Domaine Guerrin / Chardonnay / “Les Rocher” / 2015 / Macon / Bourgogne / Frankrijk  38 
 
Domaine Barat / Chablis 1er Cru Côte de Lechet / Chardonnay / 2014 / Frankrijk   58 
 
Domaine Domaine Ballot-Millot / Meursault 1er Cru / Chardonnay / 2013 / Frankrijk  95 
 
Domaine Yves Cuilleron / Vin de France / Viognier / 2014 / Noord Rhône / Frankrijk   55 
 
Chateau St Martin / Picpoul de pinet / 2013 /  Coteau de Languedoc / Frankrijk / Bio  35 
 
Domaine Cauhapé / Gros manseng, Camarelet / Jurançon / Frankrijk     37 
 
Afortunado / Verdejo / Rueda / 2015 / Rueda / Spanje / Bio     30 
 
Clos Montblanc / Unic / Chardonnay / 2015 / Conca de Barbera / Spanje    36 
 
Società Agricola Terenza / Vermentino / 2015 / vermentino di Maremma / Toscana / Italië  35 
 
Torresella / Pinot grigio / Veneto / 2015 / Italie       32 
 
Lugana Mandolara Le Morette / Trebbianno di Lugana / 2014 / Veneto / Italie   45 
 
Seraibianco Le Morette / Trebbianno / Pinot blanc / chardonnay / Sauvignon blanc / 
2015 / Veneto / Italie           38 
 
Silverlake / Sauvignon blanc / 2015 / Awatra en Wairau Valleien / Marlborough / NZ  37 
 
Bisquerrt La Joya / Gran Reserva Chardonnay / 2014 / Colchagua Valley / Chili   42 
 
Kendall-Jackson / Vintner’s reserve Chardonnay / 2014 / California / USA   47 
 
Stellenrust / Sauvignon blanc / 2016 / Stellenbosch / Zuid Afrika     30 
 
Stellenrust 50 / Barrel fermented Chenin blanc / 2014 / Stellenbosch / ZA    55 
 
Kristinus Borbirtok / Sauvignon blanc / 2015 /Balaton / Hongarije     42 
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Domaine Chasselay / Morgon / Gamay Cru / 2010 / Beaujolais / Frankrijk/  Bio   47 
 
Domaine Guerrin / Macon Rouge / Les Bruyeres / Pinot noir / 2015 / Bourgogne / Frankrijk 39 
 
Domaine Chantal Lescure / selection / Pinot noir / 60% marsannay, 40% Nuits Saint Georges 55 
2014 / Bourgogne / Frankrijk   
 
Domaine Marchand-Grillot / Pinot noir / 2013 / Gevrey-Chambertin / Bourgogne / Frankrijk 75 
 
Domaine Daniel Crochet / Pinot noir / 2013 / Sancerre / Loire / Frankrijk / Bio   48 
 
Château Labadie / Merlot, Cabernet sauvignon / 2013 / Medoc Cru Bourgeois / Bio   42 
 
Château Tour Bayard / Merlot, Cabernet Franc / 2012 / Montagne Saint – Emillion /   45 
Bordeau / Frankrijk 
 
Domaine des Roc de Agnes / Segna de Cor / 2014 / Grenache, Carignan, Syrah /   45 
Côtes du Roussillon / Frankrijk / Bio 
 
La Bastide saint Dominique / Grenache, Syrah / 2015 / Chateauneuf du Pape / Rhone zuid  37 
Frankrijk 
 
Societa Agricola Terenzi / Sangiovese / 2014 / Marellino di Scansano / Toscane/ Italie   38 
 
Lamole di Lamole / Chianti / Sangiovese / 2010 / Toscane / Italie     49,5 
 
Franco Conterno / Barolo / Panerole / Nebbiolo / 2009 / Piemonte / Italie    79 
 
Franco Conterno / Cascina Sciulun / Barbera / 2014 / Piemonte / Italie    39 
 
Alte Pavina / Pinot Noir, Tempranillo / 2013 / Castillo Y Leon / Spanje / Bio   37 
 
Bodega Miquel Merino/ Vinas Jóvenes / Tempranillo  / 2012 / Rioja Alta Briones / Spanje  48 
 
Marco Abella / Carinyena, Garnatxa, Cabernet sauvignon, syrah /2008 / Priorat /Spanje  55 
 
Bodega Trus / Crianza / Tempranillo, Tinta Fina del Pais / 2012 / Ribera del Duero / Spanje 53 
 
Kendall – Jackson / Vintner’s reserve Zinfandel / 2015 / California / USA    45 
 
Bisquerrt La Joya / Gran Reserva Cabernet sauvignon / Colchagua Valley / 2013 / Chili  42 
 
Capaia / Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Shiraz / 2011 /  49  

Philadelphia regio / Zuid Afrika 
 


