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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 
 
Vin du Bugey – Cerdon, Domaine Renardat Fache / Savoi / Frankrijk / Bio  9,95 42,5 
 
 Rose wijnen 
 
Domaine Croix belle Caringole / Cinsault, Syrah / 2016  / Côtes de Thongue /  5 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 / 2016 / Loire / Frankrijk  
De wijn heeft een heerlijke sappigheid met hints van meloen in de geur, naast tonen van    5 25 
buxus en kruisbes. Knisperend fris met veel fruit en een complexe mineraligheid. 

 
 
Collovray & Terier / Pêché de Vignes blanc / Chardonnay, Mauzac / Limoux / Frankrijk / 2016 
Het is bekend dat de omgeving van Limoux (Carcassonne) in het zuiden van Frankrijk ideaal is  6,5 30 
voor de aanplant van nobele witte druiven als chardonnay Verfijnde neus van geel fruit, citrusfruit en  
bloesem. In de mond lekker sappig, met veel fruit  en minerale tonen. Mooie, schone finale. 
 

 
Andrea Visintini /Pinot Grigio / “Colli Orientali del Friuli” d.o.c. / Italie /   
Deze koperkleurige Pinot Grigio wordt geproduceerd door een nieuwe generatie wijnmakers die nu  7,5 38 
al bekend staat als producent van loepzuivere wijnen. Deze wijn hoort tot de witte wijnen  
en is geen rosé! De vergisting geschiedt op schil waardoor zijn aparte kleur te verklaren is. De wijngaarden  
staan op een bodem van leisteen. Hij is niet te droog van smaak. Hij heeft een fris en een fascinerend bouquet  
dat doet denken aan in bloei staande rozen en aan een rijpe perzik. 
 
 

Nivarius / Monovarietal Maturana Blanca / Rioja / Spanje / 2015 
Maturana Blanca is de oudste druif van Rioja. Men heeft sporen over de druif gevonden in geschriften  7 33 
tot wel 1622. Ondanks z’n leeftijd heeft de Maturana Blanca wat aan populariteit moeten boeten door  
de komst van Verdejo en Viura. Enkele wijnboeren zijn nu terug hard aan het werk om de Maturana Blanca  
zijn plaats terug te geven in de topwijnen uit Rioja. Zo vindt je zelden de druif die als enkele variëteit gebruikt  
wordt om witte wijnen mee te maken… en als je ze vindt, dan wordt er meestal met veel lof over gesproken en  
geschreven. Deze witte wijn is een toppertje met een hoger aciditeitsgevoel van citrusvruchten en met aroma’s  
van exotische kweepeer-achtige vruchten.    

 
 
Vignobles Brisebarre / Chenin blanc / Vouvray / Loire / Frankrijk / 2014  
Bijna tegen de stad Tours aangeplakt, maar toch in de rust van het platteland, ligt het toonaangevende 7,5 38 
wijngebiedje Vouvray. Het landschap is hier licht heuvelig met op de coteaux de wijngaarden. 
Een van de meest opvallende wijnboeren is Philippe Brisebarre. De wijnen van Brisebarre hebben een grote  
reputatie. Zijn wijngaarden liggen heel gunstig, waardoor de chenindruiven optimaal profiteren van het  
microklimaat. Daardoor zijn ze nét iets eerder rijp dan elders. De vinificatie gebeurt puur traditioneel en  
de wijn rijpt daarna bijna een jaar op oude vaten in vochtige grotkelders. Volgens zijn filosofie, is 
 alleen de oxiderende werking van een vat belangrijk. De wijn is in de neus mineralig, met tonen van  
kweepeer en groene appels. De smaak bezit complexiteit, met iets van honing en perzik, citrus en een fijn  
zoetje en de afdronk is lang en zuiver. 

 
 
Bisquertt Petirrojo /Chardonnay / Colchagua Valley / Chili / 2016  
De wijn is 100% Chardonnay. De stokken zijn 12 jaar oud en staan aangeplant op de   6,5 30 
wijngaard in het El Rulo gebied. De oogst vindt plaats in de tweede week van maart.  
Vervolgens wordt de wijn enkele maanden gerijpt op Frans eiken met een prachtige helder gele wijn als resultaat.  
Je ruikt abrikoos, ananas en mango met een vleugje witte bloemen en groene appel, wat complexiteit aan  
de wijn toevoegt. Hij voelt romig aan in de mond met appel en peer en hinten van tropisch fruit 
(banaan en ananas). Naast deze smaken is er ook een hint van gegrilde noten te herkennen.  
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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   5 25  
overwicht van roodfruit aroma´s, zoals frambozen en aardbeien, die sterk terug in de mond komen.  
Een aangename en volle wijn.  

 
 
Giacolino Gillardi  / Relatione Dolcetto / Dogliani  / Piemonte / Italie / 2015 
Het parfum is uitbundig en aantrekkelijk, en biedt tonen van donkere bessen, kersen en viooltjes.  7 35 
In de mond veel sap, opnieuw zwarte bessen, iets van rijpe bramen en een verrukkelijke kruidigheid.  
De wijn heeft een goede structuur, zachte tanninen en schitterende zuren in de afdronk.. 
Giacolino Gillardi is de drijvende kracht achter het gerenommeerde wijnhuis Ceretto, maar bezit ook een  
eigen wijndomein in het dorpje Dogliani in de Langhe. Hier maakt hij verrukkelijke rode wijnen, onder 
 meer van het Italiaanse druivenras dolcetto. Op de hooggelegen wijngaarden van Dogliani komt de dolcetto 
 fantastisch tot ontwikkeling: het is hier relatief koel, waardoor de druiven een mooie frisheid bezitten.  
Op de steile hellingen kunnen bovendien geen machines gebruikt worden. Alles gebeurt dus met de hand,  
met de grootst mogelijke nauwkeurigheid, en met groot respect voor de natuur en de bijzondere terroir. 
 
 

Esteban martin / Reserva / Garnacha, cabernet sauvignon / D.O. Cariñena / Spanje / 2013 
De kleur is diep kersenrood met baksteen rode tonen en paarse hints langs de rand. In de neus aroma’s  7 35 
van toffee, chocolade en tabak, met gekonfijte rode vruchten. Zacht, rijk en subtiel in de mond met mooie 
 tannines die spreken van rijp fruit. Een lange afdronk met tonen van gedroogd fruit en noten. 
 

Domaine du Pesquier / Merlot, syrah, marselan / Rhone / Vaucluse / Frankrijk / 2016   
Vele jaren geleden plantte Guy Boutière een klein perceel aan met de merlotdruif, die zijn bekendheid  6,5 30 
dankt aan de grote wijnen uit Pomerol, zoals Pétrus. Hij wilde wat experimenteren om, zoals hij zei,  
“Mon petit Pétrus” te maken. Werd de wijn het eerste jaar van 100% merlot gemaakt, uiteindelijk koos 
 Guy toch voor de assemblage van merlot met syrah en marselan. Le mariage idéal! 
De geur is licht aards en heeft tonen van donker fruit, peper en laurier. De smaak is fruitig, biedt veel sap, bezit een 
aangename kruidigheid, een uitstekende concentratie en een intense afdronk. Een onweerstaanbare wijn! 

 
Domaine du Vieux Pressoir /Saumur / Cabernet Franc / Loire / Frankrijk 
Net ten zuiden van het prachtige stadje Saumur ligt het Domaine du Vieux Pressoir.   7 35 
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 90% Cabernet franc en 10% Cabernet saivignon . 
Uitbundige tonen van bessen, zwart fruit en peper knallen het glas uit. De smaak is mooi in balans, en biedt enerzijds vers 
fruit en anderzijds ietwat aardse tonen. De finale is schoon en heeft mooie, zachte tanninen 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. 

 
Cantine di Castignano / Sangiovese / Marken / Italie / 2015 / bio 
Op slechts een steenworp afstand van de Adriatische Zee liggen de wijngaarden van Cantine di Catignano. 7 35 
Hier staan de authentieke druivensoorten aangeplant die zorgen voor het eigen unieke karakter van  
wijnen uit deze bijzondere Italiaanse regio. Druiven van biologische wijnbouw op de heuvels rondom  
Ascoli Piceno. Vergisting op eiken en 6 maanden rijping op barriques. Aangename ronde Sangiovese.  
Fijne zuren en mooi rijp fruit. Heerlijk bij rood vlees 

 
Casa Agricola Rebelo Lopes / reserve / Alicante Bouschet, cabernet sauvignon, syrah, touriga / Tejo / Portugal / 2014 
Diepe granaat kleur. In de neus hints van rijp fruit, vanille en zachte verse hars.     7,5 38 
De smaak is intens, vol, structuur, waarbij de zuurgraad zorgt voor een gunstige ontwikkeling in de komende jaren.  
Prachtig glas om een avond van te genieten. 

. 
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Weingut Sander / Riesling “S” / Mittelheim / Rheinhessen / 2015 / Duitsland / Bio  42,5 
 
Weingut Petra Unger / Gruner Veltliner classic / 2016 / 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 
 
Chateau St Martin / Picpoul de pinet / 2016 /  Coteau de Languedoc / Frankrijk / Bio  35 
 
Domaine Cauhapé / Gros manseng, Camarelet / Jurançon /2016 / Frankrijk    37 
 
Afortunado / Verdejo / Rueda / 2016 / 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 
 
Lugana Mandolara Le Morette / Trebbianno di Lugana / 2015 / Veneto / Italie   45 
 
Seraibianco Le Morette / Trebbianno / Pinot blanc / chardonnay / Sauvignon blanc / 
2016 / Veneto / Italie           38 
 
Silverlake / Sauvignon blanc / 2016 / Awatra en Wairau Valleien / Marlborough / NZ  37 
 
Bisquerrt La Joya / Gran Reserva Chardonnay / 2016 / Colchagua Valley / Chili   42 
 
Kendall-Jackson / Vintner’s reserve Chardonnay / 2015 / California / USA   47 
 
Stellenrust / Sauvignon blanc / 2016 / Stellenbosch / Zuid Afrika     30 
 
Stellenrust 52 / Barrel fermented Chenin blanc / 2016 / 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 / 2015 / Marellino di Scansano / Toscane/ Italie   38 
 
Societa Agricola Riecine /Chianti Classico / Sangiovese 2013 / Riecine / Toscane / Italie / bio 49,5 
 
Franco Conterno / Barolo / Panerole / Nebbiolo / 2011 / Piemonte / Italie    79 
 
Franco Conterno / Cascina Sciulun / Barbera / 2015 / Piemonte / Italie    39 
 
Alte Pavina pago la pavina / Tempranillo, cabernet sauvignon  / 2014 / Castillo Y Leon / Spanje / Bio 37 
 
Bodega Miquel Merino/ Vinas Jóvenes / Tempranillo  / 2013 / 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 
 


