
Wijnkaart

Brasserie

Havenkwartier
Rose
Heritage du baron louis, Frankrijk Fles 20,75 Glas 4,20
Uitgesproken frisse, volfruitige rosé die ruikt en smaakt naar rijpe aardbei, 
bes en kers. Licht en opwekkend met een milde afdronk. 

No Sex for Butterfly Syrah, Frankrijk Fles 28,75
Biologische rosé van 100% Syrah. In de wijngaard gebruikt men feromonen die 
ervoor zorgen dat vlinders niet tot elkaar aangetrokken worden. Zo kan er biologisch 
gewerkt worden. Deze rosé is een waar genot. Mooi fris en zacht van smaak met een 
afdronk van rode bessen en lichte citrus tonen. 

Edelzoet & Zoet
Château Grand Jauga Sauternes, Frankrijk 37.5 cl  Fles 24,00 Glas 5,75
Goudgeel, zoet en zijdezacht. Met gedroogde abrikoos, mandarijn, 
marmelade, hazelnoot, honing, bitterzoete amandel en frisse zuren.

Klosterhof Bereich Bernkastel, Duitsland 1L  Fles 20,00 Glas 3,70
Een lieflijke, lichte, helderwitte wijn met een friszoete, fruitige afdronk.

Port & Sherry
Dow’s port Ruby Glas 4,75
Diep en levendig robijnrood. Is vol en heeft aantrekkelijke aroma’s van rood fruit. 
In de smaak fris en jeugdig met frambozen en kersen. Een lange, intensieve afdronk.

Dow’s port Tawny  Glas 4,75
Kenmerkend voor de houtgerijpte tawny port is zijn zachte, zwoele smaak met aroma’s 
van noten, abrikozen en karamel.

Dow’s port late bottled vintage  Glas 5,50
Dow’s elegante stijl is heel duidelijk in de weelderige en tegelijk slanke smaak van deze 
fruitige, pittige Late Bottled Vintage.

Dow’s port 10 yo  Glas 6,25 
Een amberkleurige port met aroma’s van rozijnen, walnoten en karamel.

Dow’s port 20 yo  Glas 8,00
Lange rijping op eikenhouten vaten maakt deze geurige top-port zacht, complex en 
volkomen in balans.

Valdespino Pedro Ximenez El Candado  Glas 6,75
Zachte en fluwelige sherry met tonen van pruimen en een lange afdronk.



Mousserend
Taittinger Brut Réserve 37.5 cl Fles 44,50
Een zuivere, verfrissende, verfijnde champagne met nootachtige aroma’s en 
een delicate, milde mousse.

MVSA Cava Brut Fles 28,75 Glas 5,50
Levendige sprankeling in het glas. Aroma’s van rijpe meloen, banaan en vooral 
groene appel. Droge, pittige en fruitige smaak met mooie frisse zuren. 
   
  
 

Wit
Sutton Hill Chardonnay, Australië  Fles 20,75 Glas 4,20
Een milddroge, middelzware, lichtgele wijn met ingetogen tonen van exotische 
vruchten als mango en papaja.

Ruffino Pinot Grigio, Italië Fles 24,75
Verfrissend, verfijnd en op een lekkere manier licht. Met florale, fruitige en 
nootachtige aroma’s en een sappige, droge afdronk.

Gruner Veltliner Gaisberg Erste Lage, Oostenrijk Fles 37,50 Glas 8,00
De voortreffelijk terroir van leisteein op de Gaisberg staat aan de wieg van 
deze wijn die kracht en finesse fraai combineert en in balans houdt.

Gandia Nebla Verdejo, Spanje Fles 20,75 Glas 4,20
Zeer aromatische aantrekkelijke strakdroge wijn met een bouquet van venkel 
en vers gemaaid gras maar ook volop tropisch fruit. 
Verfrissende zuren in de volronde afdronk.

Laroche by Vina Sauvignon blanc, Chili  Fles 24,00 Glas 5,00
Helderwit met intense, geurige aroma’s van appel, meloen en passievrucht 
aangevuld met verleidelijke, florale tonen. Rond en ‘crispy’.

Beringer Founders’ Estate Chardonnay, USA Fles 32,00
De perfecte combinatie van peer, appel en rijpe tropische fruitgeuren, met een 
hint van citrus en een klassieke ronde smaak.

Jovilet Sancerre les caillottes, Frankrijk Fles 35,75
Een verfijnde, delicaat droge wijn met de mooie, mineralige aroma’s die typerend 
zijn voor het terroir in Sancerre.

Con un Par Albariño, Spanje Fles 32,50
Strokleurig, een waaier van impressies; mandarijn, oranjebloesem, wit fruit (peer, 
meloen, witte perzik) en citrus, waarbij de mooie zuurgraad zorgt voor pit en de 
juiste balans.

Heritage Heroes, The Anchorman Chenin blanc, Zuid Afrika   Fles 48,75
Bouquet geeft impressies van rijp fruit, vooral abrikozen en sinaasappelen, met florale 
tonen en een vleug van rozijnen en kruiden. De smaak is fraai in balans, fris en fruitig 
met een mooie mineraliteit en een uitstekende structuur. Op dronk en, mits goed bewaard, 
houdbaar 7 tot 10 jaar na de oogst. The Anchorman is een ode aan Philippus Wolbaart, die 
het landgoed in 1791 kocht en er o.a. chenin blanc plantte. Hij had de visie en de moed 
om het woeste landschap te bedwingen en hier schitterende wijnen te maken.

Domaine des Granges de Mirabel Viognier, Frankrijk Fles 24,75
De kleur van de wijn is vrij intens geel met een groene hint. In de geur zijn fijne abrikoos 
en perzik aroma’s en ook marmalade. In de smaak combineren rondeur en frisheid, die 
zo karakteristiek zijn voor viognier van vulkanische bodem.

Bouchard chassagne montrachet, Frankrijk Fles 59,75
In Chassagne-montrachet en côte d’or, waar de bodem bestaat uit klei en kalksteen. 
De wijngaard ligt tussen de 200 en 300m op de zacht glooiende helling van het dorp 
Chassagne-montrachet. Fijne witte bourgognewijn die zich door zijn herkomst 
onderscheidt. Intense geur van bloemen, fruit en iets licht zuivel. Volle, minerale smaak.   

Rood
Pasqua passimento Romeo en Julia, Italië  Fles 26,75
De naam passimento refereert aan de traditionele methode om amarone te maken: 
gebruikmakend van ingedroogde druiven. Na de oogst vindt gedurende 1 maand de 
indroging van de druiven plaats in houten kratten. Het resultaat is een toename aan 
concentraat. Na de vinificatie volgt 3 maanden rijping in eiken vaten. De geur is die van 
intens rood fruit en kruidige tonen. In de smaak zijn zachte tannines en een 
soepele afdronk.    

Beringer Classic Zinfandel, USA Fles 25,00 Glas 5,00
Prachtig diep, purperen kleur. Zachte aroma’s van zwarte bessen, leer, 
zwarte olijf, kruidnagel en zwarte peper. Kruidige smaak en vlezig.

Urmeneta Cabernet Sauvignon, Chili Fles 20,75 Glas 4,20
Een romige, ronde wijn met uitgesproken cassis aroma’s en een kruidige, 
soepele afdronk.

Heritage Heroes, The Motercycle Marvel, Zuid Afrika Fles 34,75
Donkerrood, een weelderig, zacht bouquet van heerlijke kruiden, bessen en 
gedroogd fruit. Dan volgt een rijke, intense smaak met rijpe, zachte tannines en een 
vleugje kruiden. De Motorcycle Marvel is een eerbetoon aan Günter Brözel die 
keldermeester was bij Nederburg. Op zijn 250cc BSA motorfiets trok hij door de 
wijngaarden om te zien of alles naar zijn zin ging. In 1985 werd hij de eerste 
Zuid-Afrikaanse Wijnmaker van het Jaar. 

Chianti Classico Riserva Ducale, Italië   Fles 34,75 Magnum 65,00
De Riserva Ducale is het vlaggenschip van dit gerenommeerde wijnhuis, 
dat vooral bekend is vanwege zijn fraaie Chianti-wijnen. De wijn heeft 
een robijnrode kleur met typische nuances van kersen en rode bessen. 
Delicate aroma’s van mediterraanse kruiden, tabak, leer, cederhout en 
witte peper met een vleug mineraliteit in de afdronk. Tikkeltje aards maar 
met een goed gebalanceerde smaak en complexiteit, een goede zuurgraad 
en lange afdronk.

Finca museum real reserva, Spanje  Fles 31,50
In deze krachtige houtgelagerde reserva worden de pittige tonen van specerijen en 
het zwoele van kokos aangevuld met het smeuïge van gewelde pruim en 
bosvruchtenconfiture. 

Penfolds koonunga hill Shiraz Cabernet Sauvignon, Australië  Fles 28,50 Glas 6,00 
Penfolds is beroemd geworden met de blend van Shiraz en Cabernet. 
Deze wijn is er een mooi voorbeeld van. Driekwart van de blend bestaat uit 
Shiraz, het overige deel uit Cabernet. De jonge wijn wordt 12 maanden in 
Amerikaans eiken gelagerd, waarvan 10% nieuw. De wijn heeft een diepe 
paarsrode kleur en aroma’s van frambozen, cassis, vanille en chocolade. 
De smaak heeft veel fruit, frisheid en zachte tannines.

Craggy Range Pinot Noir, Nieuw Zeeland Fles 59,50
Te Muna Pinot Noir komt uit een speciaal geselecteerde wijngaard waar de 
legendarische Steven Smith de scepter over zwaait. Craggy Range is genoemd naar 
de bergketen die bescherming biedt aan de wijngaarden. Te Muna betekent “geheim” 
in het Maori. Het hoger gelegen deel van de wijngaard heeft een bodem met een 
leeftijd van meer dan 20.000 jaar.

La Vendimia Rioja, Spanje  Fles 25,75 Glas 6,00
Super Rioja ‘nieuwe stijl’ van de visionaire wijnmaker Alvaro Palacios. 
Het is een uitbundige wijn met rood en zwart fruit en fijne kruidigheid, 
aardse tonen en zachte tannine.

Essence du Cap Merlot, Zuid Afrika  Fles 24,50 Glas 6,00
Deze volle, krachtige Merlot heeft 14 maanden op nieuw en oud Frans (97%) 
en Amerikaans eikenhout gelegen. De wijn heeft fruitige aroma’s van kersen 
en bessen. De houtlagering voegt zwoele tonen van specerijen toe. In de 
mond voelt de wijn zacht en rond aan. Rijpe tannines geven hem een 
aangename ‘bite’. Een Merlot om bij uiteenlopende gerechten te serveren, 
heeft een diep paarsrode kleur en aroma's van frambozen, cassis, vanille en 
chocolade. De smaak heeft veel fruit, frisheid en zachte tannines.


