
Wijnkaart
Brasserie

Havenkwartier

Rose
Grenache/Cinsault - Maison La Villette - Vin de France - Frankrijk  Glas 4.50 Fles 22  
Frisse en fruitige rosé, heldere roze kleur, fruitige aroma's van frambozen en bessen.

Côtes de Provence Sainte Victoire Bio - Henri Bonnaud - Provence - Frankrijk   Fles 35
Top rosé! Al twee jaar achter elkaar “Rosé van het jaar”. Vol en elegant van smaak
met biologisch keurmerk.

Mousserend
Champagne Laurent-Perrier La Cuvée Brut - Champagne - Frankrijk  Fles 49 (37.5cl)
Champagne met een elegante stijl. De afdronk is rond, fris en intens.

Cava Brut - Villa Conchi - Penedes - Spanje 37,5 cl Glas 5,90 Fles 14,50
Elegante Cava met fijne bubbels. In de neus mooi fruittonen met 
lichte nuances van toast. Fris en aangenaam.

 

Edelzoet & Zoet
Müller-Thurgau Lieblich - P.R.Gillot - Rheinhessen - Duitsland  Glas 4,70 Fles 27
Perfect gemaakte lichtzoete wijn. Mooie muskaattonen. Een echte doordrinker.

Sauternes - Chateau Violet - Bordeaux - Frankrijk 37.5cl   Glas 6.25 Fles 30
Heerlijke dessertwijn. Prachtige smaken van honing, vijg, gedroogd geel fruit en vanille.

Port
Fine Ruby Port - Portal - Douro - Portugal  Glas 4.45
Robijnrood van kleur, zacht en fruitig van smaak, met kersen, pruimen en confiture.

Fine Tawny Port - Portal - Douro - Portugal  Glas 4.45
En stevige, mooi gerijpte tawny, hazelnoten, chocola en een aangenaam bittertje in de afdronk.

10 Years Old Port - Portal - Douro - Portugal  Glas 5,25
Prachtig gerijpte port, gekonfijt fruit, walnoten, amandelen, complex van smaak.

Late Bottled Vintage Port 2013 - Portal - Douro - Portugal  Glas 4.60
Heerlijk zoet en zwoel, rijp rood fruit, pruimen en een licht pepertje, volle en zachte stijl, krachtig
met een mooie lengte.

Sherry
González Byass Pedro Ximénez - Jerez - Spanje  Glas 6.75
Smaakt heerlijk bij zoete desserts, vanille ijs en pure chocolade.

Los Patos Medium Dry - Jerez - Spanje  Glas 4.35
De Los Patos Sherry Medium Dry is licht zoet met nootachtige aroma's.

TIP: Portproeverij van 3 verschillende port 13



  

Wit
Sancerre - Daniel Crochet - Loire - Frankrijk    Fles 43 
Sancerre van topniveau, verfijnd en rijk van smaak met een mooie mineraliteit. 

Chardonnay - Maison Villette - Vin de France - Frankrijk  Glas 4.50 Fles 22
Deze Chardonnay is een verfrissende en complexe wijn. De geur van peer en banaan. 
Lichte toast met nootachtige tonen.

Santenay Les Terrasses de Bievaux - Bourgogne - Justin Girardin - Frankrijk   Fles 48 
Bourgogne van hoog niveau. Gemiddelde leeftijd van de wijnstokken is 35 jaar.
12 maanden rijping op houten vaten waarvan 15% nieuw hout. Rijp en complex.

Grüner Veltliner TOM - Tom Dockner - Traisental - Oostenrijk  Fles 33 
Ingetogen geur, kruisbes en peer. Jeugdig en fris met een zuivere smaak.       
Een echte allemansvriend.

Sauvignon Blanc - Verus Vinogradi - Ormoz - Slovenië    Fles 33
Verrassende Sauvignon uit Slovenië. rijpe, kruidige neus met citrusvruchten.                                       
Sappig en fris in de mond.                    

Viognier GT-V - LePlan Vermeersch - Vin de France - Frankrijk    Fles 40
Helder strogeel van kleur, in de neus tropisch fruit zoals lychee en banaan. 
De smaak is vol en rijp  met een licht nootachtig bittertje in de afdronk.

Pinot Grigio - Zenato - Veneto - Italië  Glas 5.20 Fles 25,50
Pinot Grigio met een klein beetje Chardonnay, aromatisch, citrus, perzik en meloen.

Sauvignon Blanc - Mud House – Marlborough - Nieuw-Zeeland   Fles 26
Helder, lichtgeel en zeer aromatische wijn. Een wijn met een prachtig balans tussen rijp tropisch fruit en frisse, 'crispy'  zuren. 
Afkomstig uit Marlborough, in New-Zeeland dé regio voor Sauvignon Blanc.

Verdejo - Cuatro Rayas - Rueda -  Spanje  Glas 4,50 Fles 22
Aromatische, frisse wijn, gemaakt van één van de meest populaire witte druivenrassen uit Spanje: de Verdejo. 
Hij is vol  van smaak, met intense aroma’s van peer, perzik en sappig citrusfruit. 

Pinot Blanc -Joseph Cattin Sauvage - Elzas – Frankrijk   Fles 25,50
De Pinot Blanc is één van de sterren uit de Elzas. Familiewijnhuis Joseph Cattin maakt deze biologische wijn in een  heerlijk zachte, 
bloemige stijl met aroma’s van appel en delicate zuren.

Alvarino, viognier -Ravasqueira Encantado - Alentejo – Portugal  Fles 24
Deze frisse wijn is helder geel van kleur. De geur is mineraal en complex met een kruidige kant aangevuld met geel en tropisch fruit, 
zoals citroen, abrikoos en perzik. In de smaak veel structuur met een sappige en jeugdige frisheid.

Trebbiano -Antica Casa Visconti Lugana - Lombardije – Italië   Fles 30
Helder van kleur, met groenachtige reflecties. Rijp wit fruit en bloemig zijn de kenmerken voor het aroma. 
In de mond lekker fris met een minerale ondertoon.

Chardonnay -Shadow Point - San Bernabe - Verenigde Staten   Fles 25
Prachtig goudgeel van kleur. De geur is aantrekkelijk met fruit van rijpe citrus, een mooie ziltigheid en aroma’s 
van geroosterde hazelnoot. De smaak is vol, met tonen van appel, een zachte mineraliteit en een vol en sappige afdronk.

Urban Riesling -  Nik Weis – Moezel – Duitsland  Fles 25
Deze riesling heeft een complexe, rokerige en bloemige neus. Met zijn 10,5% alcohol heeft het een fruitig en elegant mondgevoel. 
De bodem bestaat uit blauwe leisteen die de wijn een fijne mineraliteit geeft en zorgt voor een heerlijk mondgevoel.

Rood
Cotes du Rhone Villages Saint Maurice - Rhone – Frankrijk  Fles 36
Diep robijnrood van kleur. Gemaakt van 90% Syrah en 10% Grenache. Volle smaak met rijke aroma's. 
Perfect in balans.

Rioja Crianza - Bodegas Valdelacierva - Rioja - Spanje Fles 33
Robijnrood van kleur. Rijping 15 maanden in nieuwe franse eiken vaten. 
In de geur karamel, gekonfijt fruit en licht pepertje. Zacht van smaak met een lange afdronk.

Merlot - Maison La Villette - Vin de France - Frankrijk  Glas 4.50 Fles 22,00
Gemaakt van 100% Merlot. De wijn rijpt 6 tot 9 maanden in eikenhouten vaten, 
een mooi ronde en volle wijn. 

Batacla - Chateau Pique-Perlou - Minervois - Frankrijk Fles 34
Blend van 4 druivensoorten, Carignan, Grenache, Mouvèdre en Syrah.
Rijping in eikenvaten van een deel van de cuvée gedurende10 tot 12 maanden.                             
Krachtige wijn, zeer kruidig met hints van zoethout en krenten.

Primitivo - Lunatico - Puglia IGP - Italië Glas 4.50 Fles 22,00
Een allemansvriend, krachtig, soepel en afgerond. Zachte afdronk.

Morgon Vieilles Vignes - Domaine de la Bêche - Beaujolais - Frankrijk Fles 25
Gemaakt van Gamay. Wijnstokken van 70 tot 100 jaar oud. In de neus zwarte kersen, 
frambozen en kruidige tonen. Mooie structuur en stevigheid.

Au Fil de Soi - Clos Bagatelle - Saint-Chinian - Frankrijk Fles 38
Gemaakt van 30% Mouvèdre, 30% Grenache, 30% Syrah en 10% Carignan. Robijnrode kleur,
lichte houttoets met gekonfijt fruit. Goed in balans, perfect bij de tournedos van de grill.

Casal da Coelheira Tinto Reserva 2015 - Tejo – Portugal     Fles 40
Stevige volle rode wijn met in de geur, zwarte bessen, kruiden en vanille. 12 maanden rijping op 
Frans en Amerikaans eiken vaten. Complex van smaak met een lange afdronk.

Valpolicella Ripasso Classico Superiore Bio - Veneto – Italië Fles 48
Robijnrood van kleur. In de geur rijpe kersen, bramen en specerijen. In Februari volgt de tweede gisting 
op de most van de Amarone. Daarna nog 2 jaar vatrijping en nog 6 maanden op fles. De smaak is zacht, 
levendig en verfijnd.

Carignan - Val Colombe - Côtes de Gascogne - Frankrijk  Glas 4,50 Fles 22
Diepe robijnrode kleur en in de geur veel vers rood en zwart fruit, met charmante tonen van aalbes en bramen. 
In de smaak zeer soepel en rond. Een heerlijke sappig wijn met een fruitige afdronk.

José Maria da Fonseca Periquita Reserva - Península de Setúbal – Portugal         Fles 28
Een krachtige rode wijn van Portugese druivenrassen. De wijn rijpt 8 maanden op eikenhout. 
Je proeft zwarte bessen, aardbeien, pruimen, vanille en een fijne kruidigheid. Lange, fluweelzachte afdronk.

Saint-Émilion Grand Cru - Château Tour de Capet - Bordeaux - Frankrijk  Fles 52
Klassieke stijl Bordeaux gemaakt van Merlot en Cabernet Franc. Diepgang in de wijn gecombineerd met kracht van 
dominant donker fruit. Rijk, complex met een lange finish.

Grande Réserve - No Pig Deal -  Pays d'Oc - Franrijk  Glas 5,50 Fles 25 
Deze GSM blend is prachtig diep paars van kleur. In de geur rood en zwart bosfruit, aangevuld met aroma's van vanille en cacao. 
Het smaakpalet is complex, intens en zijdezacht, gevolgd door de afdronk met veel structuur van zachte tannines.

Shiraz - Yering Station Little Yering - Yarra Valley – Australië Fles 27
Donkere wijn van de krachtige Shiraz druif getemperd door een klein beetje Viognier, een witte druif. 
Dit geeft de wijn complexiteit. Krachtig, weelderig, met aroma’s van rijpe frambozen, zwarte kersen, koffie en vanille.


