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over ons
VLIEGENDT HERT TOEN EN NU

Op 6 juli 2017 openden Ben en Steven van Velzen Vliegendt Hert: een wijnkoperij, slijterij en wijnbar. Het
Hert is gevestigd in het gelijknamige historische pand aan Dam 61 in Middelburg, waarin het verleden en
heden op een bijzondere manier samenkomen. De imposante en in originele staat verkerende
patriciërswoning maakt deel uit van het Rijksmonument ‘Paleis op de Dam’ en heeft een rijke historie waar
we je graag in meenemen.
 
VERLEDEN EN HEDEN KOMEN SAMEN
 
Het oudst bekende van Rijksmonument ‘Paleis op de Dam’ dateert uit 1575: het eerste jaar dat er
schoorsteenbelasting geheven werd. De fraaie gewel�elders uit deze tijd zijn nog steeds in uitmuntende
staat. Tijdens de VOC werden in dit pand de wijnvaten van de schepen in het dok naar binnen gerold. In deze
periode waren het nog twee verschillende panden: ‘Vliegendt Hert’, vernoemd naar één van de VOC-schepen,
en naar de Franse handelsplaats ‘La Rochelle’ waar onder andere de wijn vandaan verscheept werd.
 
1735 – OOST-INDIËVAARDER
De naam Vliegendt Hert is afgeleid van VOC-schip ’t Vliegend Hert. Tijdens de tweede reis naar Oost-Indië
verging het schip 18 km voor de kust van Vlissingen (Rammekens). Alle 256 opvarenden kwamen hierbij
om. Het scheepswrak werd in 1983 bekend door een vondst van een kist met gouden en zilveren munten. Het
materiaal uit het wrak is te zien in MuZEEum in Vlissingen.
 
1845 – PALEIS OP DE DAM
In 1845 werden de twee panden samengevoegd tot één pand: ‘Paleis op de Dam’. Dit was in opdracht van de
familie Boddaert. Pieter Boddaert was actief als koopman op de Levant (West-Azie) en Spanje en bestuurder
van de VOC en WIC. In 1644 vestigde hij zich in Middelburg. Paleis op de Dam kreeg een nieuwe voorgevel en
aan de achterzijde werd een koetshuis gerealiseerd. De koets van de bewoners reed door de royale entree
via de binnentuin naar het achtergelegen koetshuis.
 
1953 – HANDELSAVONDSCHOOL
In het begin van de 20e eeuw werd het pand verkocht. Het werd in gebruik genomen als
Handelsavondschool. In 1953 werd de Christelijke HBS er gevestigd.
 
1975 – OPSLAG
Medio jaren ’70 diende het pand als opslag voor de �rma Bergwer�. Deze �rma handelde in biljarts,
gokkasten en inventarissen voor cafés.
 
1989 – RESTAURATIE
Toen de huidige eigenaar Paleis op de Dam kocht, was er jaren geen onderhoud gepleegd. Er volgde een
jarenlange restauratie. In 1992 opende Willem’s Winkel antiek & interieur haar deuren. Sinds 2009 wordt het
pand als kantoor- en winkelruimte verhuurd

 



Borrelkaart
PROEVERIJEN
al onze proeverijen worden geserveerd met brood en tafelwater.

WARM

ZOET

3 verschillende wijnen met bijpassende hapjes
Wijnproeverij 22.5

4 verschillende wijnen met bijpassende hapjes
Wijnproeverij 30

5 verschillende wijnen met bijpassende hapjes
Wijnproeverij 37.5

cava, 3 verschillende wijnen met bijpassende
hapjes

Highwine 28.5

3 verschillende Zeeuwse oesters vergezeld
door een glas cava

Oesterproeverij 17.5

6 st. geserveerd met mosterd
Bitterballen 6

2 st. grijze garnalen geserveerd met
limoenmayonaise

Garnalen kroketten 14.5

2 st. oude bruggse kaas geseerrveerd met
mosterd

Kaaskroketten 8.5

Geserveerd met tru�elmayonaise
Verse friet 5

Geserveerd met aardappelpuree
Runderstoverij 13.5

Zalm, kabeljauw, hollandsegarnaal &
aardappelpuree

Oostends vispannetje 13.5

Champignons, worteltjes, rodewijn &
aardappelpuree

Vegetarisch stoofpotje 12

Chocolade mousse 7.5

Crème brûlée 7.5

Taza Mexicano Super Dark 85% 5.5

OM TE BEGINNEN

OM TE DELEN

UIT DE ZEE

Gerookte amandelen 4.5

groene olijven uit Calabrie
Olijven 3

tappanade / roomboter / aioli
Brood met smeersels 6.5

50 gram
Jamon Iberico 13.50

Mix van diverse vleeswaren
Charcuterie 14.5

Mix van diverse kazen
Kaas plank 15.5

Mix van diverse kazen en vleeswaren
kazen & charcuterie 16

Ardeense ui 2 st.
Briochebrood met eendenlever 14

Geserveerd met brood
Rilette de canard 9.5

pijnboompitten, parmezaanse kaas en
balsamicoazijn

carpaccio van bresaola 14.5

Een diversiteit van bovengenoemde
delicatessen

Plank Vliegendt Hert 35

Mosselen in het zuur 3.5

rauwe Zeeuwse oester per stuk
oester 3.5

geserveerd met mayonaise
Noordzee krabscharen 12.5

geserveerd met soyasaus
Tonijn tataki 15

geserveerd met mosterd dille saus
Warmgerookte zalmmoot 9



wijnen
glas / 1/2 glas

MOUSSEREND
1/2 1/1

WITTE WIJNEN
1/2 1/1

Spanje / Rioja / Macabeo, Parellada, Xarel-lo
Een pareltje in het glas. Fruitige aroma’s worden afgewisseld door �jne rijpingselementen zoals
gist en korstdeeg. De smaak is vriendelijk met een zeer aangename zachte mousse, frisse tonen
van limoen met appel en �jne nuances van brioche.

Zinio Cava Brut 3.3 6.5

Zuid-Frankrijk / Chardonnay, Grenache Blanc , Sauvignon Blanc, Vermentino
Levendige aroma’s van citrus fruit, grapefruit en tonen van tropisch fruit. De smaak is tintelend
fris met een heerlijke citrus en tropisch karakter zoals citroen, appels, perzik en mango.

Côté Mas Blanc Méditerranée 2.5 5

Spanje / Antão Vaz / Rueda
Knisperend frisse wijn met intense aroma’s van rijp wit fruit en een hint pas gemaaid gras. De
smaak is elegant en mooi in balans met heldere fruitzuren in de afdronk.

Mainel Verdejo 2.5 5

Italië / Toscana / Vernaccia
Goud gele kleur met in de geur limoen, meloen, zomerse bloemen en een vleugje honing en
vanille. De smaak is elegant, droog, mineralig fris en smaakvol.

Melini Grillaie Vernaccia San Gimignano 3 6

Italië / Veneto / Pinot Gris, Pinot Grigio
Zeer boeiend aroma van fruit met vooral peer en banaan en wilde bloemen. De smaak biedt een
prachtige balans in fruit en frisheid met een aantrekkelijke lange afdronk.

Dal Cero Pinot Grigio 3 6

Frankrijk / Loire / Chardonnay, Sauvignon Blanc
Geniet van de tintelfrisse tonen bestaande uit citrus- en exotisch fruit, verrijkt met een pakkend
aroma van pas gesnoeide buxus. De fantastische samenstelling van druiven zorgt voor een
prachtige balans in souplesse, frisheid en mineraliteit.

Domaine Sauger AOP Cheverny 3.5 7

Amerika / California / Chardonnay
Rijke fruitaroma’s van pompelmoes en rijp tropisch fruit. Op de achtergrond wat tonen van
vanille, caramel en een vleugje eik. In de mond een soepele en rijke smaak met passievruchten,
�jne frisse elementen van citrusfruit zonder harde zuren. Heel apart en verleidelijk lekker. Dit is
een buitengewoon elegante en zeer rijke witte wijn met een verkwikkend fris en aantrekkelijk
karakter.

Cloud Break Chardonnay 3.5 7

Duitsland / Baden / Pinot Blanc
Wat een prachtige ingetogen geur. Puur wit fruit aroma’s van peer en appel wordt opgevolgd door
nuances van hazelnoten Zuivere en knisperende smaak, overwegend rijp wit fruit maar ook een
hint van �jne kruiden. Enige complexiteit met een intense en lange afdronk.

Martin Wassmer Weisserburgunder Trocken 4.8 9.5



wijnen
�es / glas

ROSÉ WIJNEN
1/2 1/1

RODE WIJNEN
1/2 1/1

Zuid-Frankrijk /Cinsault, Grenache, Syrah
Met een helder zalmroze kleur toont deze wijn haar zuidelijke herkomst. Daarbij komen nog de
mediterraanse aroma’s van kersen, wilde bloemen en zacht gecon�jt fruit. Het is genieten met
een grote “G”.

 Côté Mas Rosé Aurore 2.5 5

Italië / Toscana / Sangiovese, Syrah, Vermentino
De heerlijke geur van rode bessen, frambozen en wilde veldbloemen vormt een prachtige
combinatie met de zalmroze kleur. Ver�jnd en zacht van smaak, heerlijk sappig met aroma’s van
klein rood fruit en een aangename frisse afdronk.

Dal Cero Miralý 3.5 7

Zuid-Frankrijk / Carignan, Cinsault, Grenache Noir, Merlot, Syrah
De geur heeft een rijk en uitbundig fruitig karakter. Intense aroma’s met rijp zwart fruit, bessen en
een hint van (laurier) drop. De zachte smaak is zeer geconcentreerd met een zachte
tanninestructuur en een volle afdronk.

Côté Mas Rouge Intense 2.5 5

Spanje / Campo de Borja / Garnacha, Syrah
Koud vlees, geroosterd rood vlees, stoofschotels, wit vlees, rijst met vlees, bonen en
peulvruchten, belegen kazen.

Borsao Bolé 3 6

Spanje / Rioja / Tempranillo
Prachtig robijnrode kleur met heerlijke geuren van rijp, gecon�jt fruit omringt door een vleug
vanille, ko�e en tabak. De smaak is rijk aan kruidige tonen van kaneel en kruidnagel en bezit
aangename smeltende tannines.

Zinio Roja Crianza 3.5 7

Italië / Marche / Montepulciano, Sangiovese
Intens robijnrode kleur. Fruitige elementen maken zich los in het glas van bosbessen en kersen
maar ook kruidige tonen van amandel en zoethout. In de smaak ervaart men een stevig
mondgevoel met frisse fruittonen en een zachte tanninestructuur. In de lange afdronk een zeer
aangenaam smakend bittertje.

Simone Capecci Picus 4 8

Italië / Veneto / Corvina,Veronese ,Rondinella
Uitbundige aroma’s van rood en zwart fruit. Uitermate volle wijn, zeer smaakvolle en boeiende
tonen van wederom rood fruit maar aangevuld met zwoele kruidigheden. Een prachtige
presentatie van ‘Best of both worlds’ tussen de Valpolicella en de Amarone.

Villalta Valpolicella Ripasso DOC 3.6 7.5

Duitsland / Baden / Spätburgunder
Overheerlijke aroma’s van kersen, bessen en specerijen met wat getoast houttonen. Karaktervolle
wijn met een prachtige balans, een �jne tanninestructuur en sappige afdronk. De aanwezige
fruitzuren bieden de wijn een grote potentie om te groeien.

Martin Wassmer Spätburgunder 4.3 8.5

Argentinië / Mendoza Valley / Malbec
Diep paarsrode kleur met uitbundige aroma’s van rijp donker fruit, wilde kruiden, vanille en
geroosterde ko�ebonen. De smaak is vol, intens en behoorlijk pittig.

Ben Marco Malbec 5 10



wijnen
glas

DESSERTWIJNEN
1/2 1/1

Portugal / Moscatel de Sétubal / Muscat
Prachtig goudgeel/oranje van kleur. Intense neus, typerend voor Moscatel de Setubal:
sinaasappelmarmelade, citrusfruit, rozijnen, vijgen en noten. Geconcentreerd van smaak, met
citrusfruit, prachtig evenwicht tussen zuur en zoet met een lang, lange afdronk

Moscatel de Sétubal Bacalhôa 3.5 7

Spanje / Jerez / Pedro ximenez
Bevat tonen van noten, rozijnen, vijgen, dadels en chocola. Hij is intens zoet en prachtig complex
in de geur. De smaak is heel zacht en �uweling met tonen van pruimen. De mooie lange afdronk
maakt deze dessertwijn helemaal compleet. 

Pedro Ximenez El Candado 3.5 7

Chili / Casablanca Valley / Sauvignon Blanc
Citrus, grapefruit en passiefruit mag u verwelkomen in uw neus. Deze Prachtige Errazuriz
Sauvignon Blanc Late Harvest ontwikkeld zich daarna verder in de smaak met fruit en kruidige
tonen. Het mondgevoel is �jn zacht en de levendige zuren geven deze wijn zijn spanning.

Errázuriz Sauvignon Blanc Late Harvest 5 10

Fijne aroma’s van gekon�jt zwart en rood fruit, frisse smaak met een subtiele zoetheid en een
toe�e gerookte tonen van het eiken. Elegante smaak met een verrassend mooie afdronk. Top
dessert wijn!

Susana Balbo Malbec Late Harvest 6.5 13

Verenigde Staten / Central Valley / Verenigde Staten
Een overheerlijke wijn Gemaakt van de Black Muscat. De wijn heeft een rode kleur en geurt naar
roodfruit, met een fris, scherpe, licht tintelende smaak van zoet roodfruit.

Elysium Black Muscat 5.5 11

Frankrijk / Bordeaux / Muscadelle, Sauvignon Blanc, Semillon
Prachtige goudgele kleur dat gevolgd wordt door een weelderig parfum van geel- en tropisch fruit
met honing en acacia. Indrukwekkende wijn met veel �nesse en structuur. De balans is optimaal
in zoetheid en frisse accenten.

 L'Ilot de Haut Bergeron, AC Sauternes 5.5 11

Portugal / Douro / tinta roriz, tinta barroca, tinto cão touriga franca
Granaatrode kleur. Aroma’s van gedroogd fruit zoals krentjes, pruimen en kersen. Zet zacht in
met tonen van noten, hout en gedroodg fruit.

Cálem porto fine tawny 2.5 5.

Portugal / Douro /touriga nacional, tinta roriz, touriga franca, tinta barroca
De kleur is granaatrood. Tonen van krenten, gedroogde vijgen en hout. De smaak is rond en zacht
met een lange afdronk.

Cálem Porto 10 Years Old 4 8

Portugal / Douro /touriga nacional, tinta roriz, touriga franca, tinta barroca
Bruinrode kleur. Wulpse neus met hout aroma’s, tonen van honing en subtiele specerijen. Prachtig
gestructureerd met stevige en ver�jnde tannine, kruidige afdronk.

Calem Porto 20 Years Old 9.5 19



wijnen
�es

MOUSSERENDE WIJNEN
 

Italië / Veneto / Glera
Overheerlijke tonen van peer, rijpe appel en tropisch fruit. De mousse is heerlijk zacht en biedt een prachtig
samenspel met het sappige witte fruit gevolgd door een verkwikkende afdronk.
 

Il Follo Prosecco Spumante Extra Dry 29

Spanje / Rioja / Macabeo, Parellada, Xarel-lo
Een pareltje in het glas. Fruitige aroma’s worden afgewisseld door �jne rijpingselementen zoals gist en
korstdeeg. De smaak is vriendelijk met een zeer aangename zachte mousse, frisse tonen van limoen met
appel en �jne nuances van brioche.

Zinio Cava Brut 29

Italië / Lombardije / chardonnay, pinot bianco 
Strogele kleur met geuren van appel, peer en vers brood. Evenwichtige zachte smaak met smaken van
exotisch fruit.Monogram Franciacorta Blanc de Blancs DOCG text-bold text-italic text-underline text-strike-
through Italië Lombardije / chardonnay, pinot bianco Strogele kleur met geuren van appel, peer en vers
brood. Evenwichtige zachte smaak met smaken van exotisch fruit.

Monogram Franciacorta Blanc de Blancs DOCG 44

Frankrijk / Champagne / Chardonnay, Pinot Noir
Elegantie en �nesse ten top. Excellente combinatie tussen fruitelementen en rijpingsaroma’s van tropisch
fruit, biscuit en korstdeeg. Heerlijke balans in frisheid, fruitigheid, structuur en lengte
 

Champange Brut Grande Reserve Véuve Fourny 0.375 / 0.750 43 / 58

Frankrijk / Champagne /  Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay
In de mond een perfecte balans tussen fruitige aroma’s (gedroogd fruit ook), van de druiven, en de rokerige
tonen die het gevolg zijn van de lange rijping op �es

Veuve Clicquot Ponsardin Brut 68

Frankrijk / Champagne /  Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay
Open, expressief, rijk, veel rijp en zoet fruit, ook geroosterde tonen en brioche.Zachte en ronde aanzet en
natuurlijk rijk en zoet: fruit komt nadrukkelijk tot z´n recht

Veuve Clicquot Ponsardin Demi Sec 68



wijnen
�es

WITTE WIJNEN FRANKRIJK

Frankrijk / Loire/ Muscadet
De frisse citrustonen springen het glas uit gevolgd door aroma’s van passievrucht en abrikoos. De smaak is
elegant met tonen van appel en perzik. De afdronk is lang dankzij de frisse appelzuren en laat de mond
schoon achter.

Muscadet Clos Du ferré Dom. David & Duvallet 26

Frankrijk / Languedoc / Chardonnay
De kleur is prachtig goudgeel met in de geur subtiele aroma’s van citrusfruit, kweepeer en ananas gevolgd
door vanille en geroosterd brood. Fris en vol van smaak, levendig met een intense lange afdronk. De eerste 3
jaar na oogstjaar zal het tropisch fruit domineren daarna ontwikkeld de wijn meer mineraliteit en tonen van
boterbabbelaars

Dom. Martinolles Chardonnay 27

Frankrijk /Côtes du Rhône / Viognier
Heldere lichtgele kleur met een groene tint. De geur is expressief met exotische aroma’s van mango, ananas
en witte bloemen. De smaak is prachtig geconcentreerd met een ver�jnde structuur en heerlijke fruitige
accenten gevolgd door een aantrekkelijke afdronk.

Jaboulet Viognier Sercret De Famille 28

Frankrijk / Loire / Chardonnay, Sauvignon Blanc
Geniet van de tintelfrisse tonen bestaande uit citrus- en exotisch fruit, verrijkt met een pakkend aroma van
pas gesnoeide buxus. De fantastische samenstelling van druiven zorgt voor een prachtige balans in
souplesse, frisheid en mineraliteit.

Domaine Sauger AOP Cheverny 29

Frankrijk / Bourgogne / Chardonnay
Een pure en zuivere wijn met veel fruit en �nesse. De wijn is vol en intens met romige accenten en een lange
afdronk door de aangename frisse zuren. Een mooi glas geconcentreerde chardonnay met Bourgondische
allure.

Château Lachassagne Chardonnay 32

Frankrijk / Bourgogne / Chardonnay
Knisperend frisse wijn met elementen van citrus, appel en geel steenfruit. De smaak is zeer rijk aan
mineralen, met een vriendelijk rond mondgevoel en een spannende afdronk.

Domaine Vrignaud Chablis 38

Frankrijk / Côtes du Rhône/ Clairette
Complexe geur met tonen van witte bloemen, tropisch- en exotisch fruit en ver�jnde kruiden van sa�raan en
curry. De smaak is bijzonder rijk en vol met krachtige aroma’s van rijp fruit. Buitengewoon mooie cuvée.
 

Chateau Pesquié Quintessence Blanc 40

Frankrijk / Loire / Sauvignon Blanc
A�omstig van een bijzonder 'terroir' ontstaat het bijzondere karakter van een sauvignon blanc. Intens
krachtig bouquet van steenfruit met rokerige aroma's van kruiden. Nu perfect in balans, delicaat met steeds
nieuwe facetten in de smaak.

Fiou Sanerre Blanc 52



wijnen
�es

WITTE WIJNEN FRANKRIJK

ROSE WIJNEN

Frankrijk / Bourgogne / Chardonnay
De geur heeft intense aroma’s van rijpe appels en �orale elementen maar in de smaak is het een gulle vrij
vette chardonnay. Hier komen vooral de smaken van gele appel en ananas naar voren gevolgd door de
typische botertonen. Een rondborstige wijn met voldoende frisheid in de afdronk.

Pouilly-Fuissé Mont des Buis  48

Frankrijk / Bourgogne / Chardonnay
Handgeplukte oogst. Traditionele gisting in eikenhouten vaten (20-25% nieuwe vaten). Rijping gedurende 15-
16 maanden in kelder voor rijping, opgeslagen in vaten.Aroma's van may�ower, acacia en kamperfoelie mix
met verbena en hazelnoot en in sommige gevallen toast of verse boter. Deze wijn heeft een grote mineraliteit
(vuursteen). Leeftijd brengt tonen van honing of rijpe peer met zich mee. Afgerond en vaak weelderig, zijn
aanval is onmiddellijk. In de mond gaat vlezigheid gepaard met zachtheid, en beide zijn even hardnekkig.

 Regis de Valliere Chassagne Montrachet 87

Frankrijk / Bourgogne / Chardonnay
Handgeplukte oogst. Traditionele gisting in eikenhouten vaten (30% nieuwe vaten). Rijping gedurende 12-14
maanden in kelder voor rijping, opgeslagen in vaten.Een indrukwekkende en complexe uitdrukking van
amandelen, brood en honing met citroen op de achtergrond. Prachtige, rijke en complexe aanzet,
gekenmerkt door precieze tonen van vers en gedroogd fruit, abrikozen en amandelen.

 Regis de Valliere Meursault 92

Itallie / Toscana / Sangiovese, Syrah, Vermentino
De heerlijke geur van rode bessen, frambozen en wilde veldbloemen vormt een prachtige combinatie met de
zalmroze kleur. Ver�jnd en zacht van smaak, heerlijk sappig met aroma’s van klein rood fruit en een
aangename frisse afdronk.

Dal Cero Miralý 32

Frankrijk / Provence /cinsault, grenache, rolle, syrah
Miraval Rosé een elegante, pure rosé met fruitaroma's, op de neus delicate noten van frambozen, perziken
en witte bloemen. Een heerlijke smaak met een indrukwekkende frisheid die goed in balans is kwa lengte en
karakter. Deze heerlijke rosé is gemaakt van biologisch geteelde druiven

Château Miraval Rosé 38

Frankrijk / Bandol / Cinsault Grenache Mourvedre
De wijn is lichtroze van kleur. In de neus zeer fraaie tonen citrusvruchten, evenals zeer vers hints van
zoethout. Als de wijn even wat is gewalst ontwikkelt zich in de neus ook geurige witte bloemen. In de mond
is er een zeer goed evenwicht tussen frisheid en levendigheid. Kan nu al gedronken worden maar kan ook
zonder problemen vijf jaar bewaard worden en dat maakt de Ott wijnen zo uniek Deze rosé-uitvoering is de
schaarste van alle rosé-uitvoeringen die Domaine Ott op de markt brengt. Ongekend ver�jnd.

Domaines Ott Château Romassan Rosé 58



wijnen
�es

RODE WIJNEN FRANKRIJK

Frankrijk / Corbières / Syrah, Grenache, Carignan
Diep donker overrijp fruit aroma’s ontstijgen uit het glas met frisse tonen van eucalyptus. De smaak is
intens met heel veel fruitigheden, zachte tannines en ‘garrigue’ in de afdronk, een mooi uitgebalanceerde
wijn met delicate smaakimpressies. Dit is puur genieten van een prachtige nobel glas Corbières.

Peyres Nobles Corbières Rouge 26

Frankrijk / Côtes du Rhône / Syrah, Grenache
Een prachtige verschijning in het glas met een dieprode kleur. Overheerlijke aroma’s van zongerijpt zwart
fruit, versgeplukte kruiden en gedroogde specerijen. De smaak is zalvend zacht, verleidelijk zwart fruit met
een geweldige balans in structuur, frisheid en tannines. Kruidige afdronk met tonen van drop en peper.

Cellier des Dauphins Reserve 29

Frankrijk / Loire / Gamay, Malbec, Pinot Noir
Zeer opvallend kenmerk is de vlezige fruitigheid van morellen en bessen in de geur en smaak. Een frisse
fruitbom die heerlijk wegdrinkt in de zomer, wel licht gekoeld, maar is tevens een heerlijke rode wijn om bij
visgerechten te serveren.

Domaine Sauger AOC Cheverny Rouge 30

Frankrijk / Bourgogne / Pinot noir
Kenmerkende helderrode kleur. De geur opent met een mand vol rood fruit waarin aardbei en kersen de
boventoon voert met een lichte houttoon op de achtergrond. De smaak is zalvend en goed geconcentreerd
met aanwezige rijpe tannines en een fruitige afdronk.

Château Lachassagne Pinot Noir 32

Frankrijk / Bordeaux / Merlot
Helderrode Bordeaux met een fris aroma van vers donkerrood fruit en wat eikenhout. De smaak zet soepel
en evenwichtig in en ontwikkelt zijdezachte tannines in de afdronk.

Château Haut-Grelot 34

Frankrijk / Bordeaux / Cabernet Franc/Merlot
Tweede wijn van Château Adaugusta. Een wijn met een veelbelovende fruitige neus van bramen, zwarte
bessen en kersen. Dankzij de speciale behandeling van rijping op eikenhout heeft de wijn zijn mooie balans
gekregen en zijn de tannines heerlijk zacht geworden. De wijn heeft een lange fruitige afdronk met een vleugje
vanille.

Cyprès d'Adaugusta Saint-Emilion 38

Frankrijk / Loire / Pinot noir
Een prachtig heldere robijnrode kleur met ontwikkelde aroma's van rijp rood fruit (morellen, pruimen) en
een gedistingeerd vleugje vanille. De smaak is zeer geconcentreerd, uitermate plezierig en loepzuiver met
een aanlokkelijke afdronk. Drink deze wijn licht gekoeld.

Fiou Sancerre Rouge 43



wijnen
�es

RODE WIJNEN FRANKRIJK

WITTE WIJNEN DUITSLAND

RODE WIJNEN DUITSLAND

WITTE WIJNEN OOSTERIJK

Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot
Lichte aromatische toetsen van toast en kruiden, veel rijp zwart fruit en een zuivere en ronde smaak met
veel complexiteit. Goed gestructureerd, gemengde en zijdezachte tannines die een hoogtepunt voorspellen na
8 à 10 jaar bewaring.

Château Pesquié Quintessence Rouge 40

Frankrijk / Bordeaux / Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot
Jong al zeer aantrekkelijk, rijk maar zacht in de mond. Opvoeding van 12 tot 14 maanden op 40% nieuw hout
waardoor de wijn een �jne niet al te zware structuur heeft.

Château Cantemerle - Haut-Médoc, 5e Grand Cru Classé 65

Frankrijk / Bordeaux / Cabernet Sauvignon, Merlot
Hij heeft een stevig kader, ver�jnd en edel die vol zit van het rjipe, knapperige fruit. De concentratie is
enorm. Wel heeft deze wijn wat kelderrust nodig om zich te ontplooien tot een grote, klassieke Bordeaux
(met rasechte structuur, complexiteit, volle smaak, fris fruit en een ongelofelijke puurheid en persistentie

Château Phélan Ségur Saint Estèphe 75

Duitsland / Baden / Pinot Blanc
Wat een prachtige ingetogen geur. Puur wit fruit aroma’s van peer en appel wordt opgevolgd door nuances
van hazelnoten Zuivere en knisperende smaak, overwegend rijp wit fruit maar ook een hint van �jne
kruiden. Enige complexiteit met een intense en lange afdronk.

Martin Wassmer Weisserburgunder Trocken 33

Duitsland / Baden / Spätburgunder
Overheerlijke aroma’s van kersen, bessen en specerijen met wat getoast houttonen. Karaktervolle wijn met
een prachtige balans, een �jne tanninestructuur en sappige afdronk. De aanwezige fruitzuren bieden de wijn
een grote potentie om te groeien.

Martin Wassmer Markgräfler Spätburgunder Trocken 33

Oostenrijk / Niederösterreich / Grüner Veltliner
Helder strogele kleur met een groene zweem, fris en jeugdig boeket met lichte aroma’s van citrus, appel en
witte peper. De smaak is levendig en fris met lengte in de afdronk.

Mayr Grüner Veltliner 27



wijnen
�es

WITTE WIJNEN ITALIË

Italïe / Lazio / Malvasia, Trebbiano
De zuidwest positie van de wijngaard en de zeewind zorgen ervoor dat de druiven tijdens de warme zomers
genoeg verkoeling krijgen. Hierdoor behouden de druiven frisheid en kunnen ze fysiek rijp geplukt worden.
De wijn bestaat uit voornamelijk malvasia aangevuld met trebbiano en zorgt voor een mooie gebalanceerde
zuurgraad.

Santa Teresa Frascati Superiore DOCG – Fontana Candida 26

Italië / Bardolino / Vernaccia
Le Grillaie heeft een lichtgouden kleur en parfum met bloemige noten, honing en vanille. De smaak is zacht
en elegant, met een fruitige en aangenaam pittige achtergrond.

lE Grillaie Vernaccia di San Gimignano 27

Italië / Puglia / �ano
Strogeel van kleur. Ananas, peer en honing komen je tegemoet in de neus. Fluweelzachte levendige smaak
met veel fruit. Met een toetsvan hazelnoot in de afdronk.

Castello Monaci Acante Fiano Salentino IGT 28

Italië / Veneto / Pinot Grigio
Zeer boeiend aroma van fruit met vooral peer en banaan en wilde bloemen. De smaak biedt een prachtige
balans in fruit en frisheid met een aantrekkelijke lange afdronk.

Dal Cero Pinot Grigio 28

Italië / Toscana / Vernaccia
Goud gele kleur met in de geur limoen, meloen, zomerse bloemen en een vleugje honing en vanille. De
smaak is elegant, droog, mineralig fris en smaakvol.

Melini Grillaie Vernaccia San Gimignano 27

Italië / Sicilia / Catarratto
Licht goudgele kleur met aroma’s van bloemen en exotisch fruit zoals perzik en abrikoos. Zacht en rond in
de mond met fruit en een lichte toets van noten.

Rapitala Vigna Casalj Alcamo Classico Sicilia DOC 34



wijnen
�es

RODE WIJNEN ITALIË

ROSÉ WIJNEN ITALIË

Italië / Puglia / Primitivo
Vroeg in de ochtend, het meest koele moment van de dag, worden de druiven met de hand geplukt om zoveel
mogelijk frisheid in de druif te bewaren. De neus verrijkt zich met een boeket van rijp rood fruit met tonen
van peper, vanille en Mediterrane kruiden. De smaak is zeer geconcentreerd met rijke aroma’s van drop en
klein zwart fruit gevolgd door een aangenaam �lmende afdronk die lang nablijft.

Castello Monaci Piluna Primitivo 27

Italië / Toscana / Sangiovese
Helderrode kleur met een uitbundig boeket van vers rood fruit, vooral kersen en frambozen. Uitermate
levendige en frivole smaak van lie�ijk rood fruit en een hint van kruiden.

 Dal Cero Sangiovese Toscana 27

Italië / Puglia / Malvasia Nera di Lecce, Syra
Een prachige Salento van Castello Monaci, het bekende huis in Italie van de top Primitivo's. Maar deze keer
komt Castello Monaci met een zachte en heerlijke blend van Syrah en Malvasia Nero. Subtiel hout en veel
rijp donker fruit.

Castello Monaci Coribante 28

Italië / Piemonte / Barbera
De kleur is helderrood met een paarse schakering. Heel veel fruit, voorzien van een stevige structuur in geur
en smaak. Vriendelijke frisse wijn met lengte, zuiverheid en intensiteit.

Barbera D'Asti La Lippa DOCG 30

Italië / Veneto / Corvina Veronese, Rondinella
Uitbundige aroma’s van rood en zwart fruit. Uitermate volle wijn, zeer smaakvolle en boeiende tonen van
wederom rood fruit maar aangevuld met zwoele kruidigheden. Een prachtige presentatie van ‘Best of both
worlds’ tussen de Valpolicella en de Amarone

Villalta Valpolicella Ripasso DOC 30

Italië / Marche / Montepulciano, Sangiovese
Intens robijnrode kleur. Fruitige elementen maken zich los in het glas van bosbessen en kersen maar ook
kruidige tonen van amandel en zoethout. In de smaak ervaart men een stevig mondgevoel met frisse
fruittonen en een zachte tanninestructuur. In de lange afdronk een zeer aangenaam smakend bittertje.

Simone Capecci Picus Rosso Piceno 34

Italië / Veneto / Corvina, Molinara, Rondinella
Indrukwekkende geuren van kersenjam, vanille, drop en ceder hout. De smaak is ver�jnd met tonen van
veel zwart fruit, specerijen en cacao. Schitterende wijn met veel structuur, complexiteit, elegantie en een
�uwelige afdronk.

Dal Cero Amarone della Valpolicella 63

Italië / Toscana / Sangiovese, Syrah/Shiraz, Vermentino
De heerlijke geur van rode bessen, frambozen en wilde veldbloemen vormt een prachtige combinatie met de
zalmroze kleur. Ver�jnd en zacht van smaak, heerlijk sappig met aroma’s van klein rood fruit en een
aangename frisse afdronk

Dal Cero Miralý 32



wijnen
�es

WITTE WIJNEN SPANJE

RODE WIJNEN SPANJE

Spanje / Rueda / Antão Vaz
Knisperend frisse wijn met intense aroma’s van rijp wit fruit en een hint pas gemaaid gras. De smaak is
elegant en mooi in balans met heldere fruitzuren in de afdronk.

Mainel Verdejo 25

Spanje / Galicië / Albarino
De zeer aantrekkelijke geur doet denken aan sappige muskaatdruiven, ananas, pompelmoes en diverse
citrusvruchten. De smaak is mondvullend, fris en spatzuiver en heeft een stevige body.

 Via Barrosa Albarino 29

Spanje / Rueda / Verdejo
Rijke en complexe aroma van fruit als peer, perzik, citrus en passievrucht in combinatie met kruidige tonen
van venkel en balsamico. Zeer frisse en elegante wijn met een lange en geconcentreerde afdronk.

Rueda José Pariente Verdejo 29

Spanje / Getariako / Gros Manseng, Hondarrabi zuri
Deze droge wijn geurt uitbundig naar rijpe appel, peer en mango en wat spannende zilte tonen. Met een laag
alcohol percentage en een lichte tinteling levert de wijn een frisse en verkwikkende afdronk

Bidaia Txakolina 30

Spanje / Campo de Borja / Garnacha, Syrah
Hier excelleert de grenache van de oude stokken. De wijn krijgt een houtlagering deels op eikenhouten vaten.
Intens kersenrode kleur. Met een bouquet van rijp fruit en specerijen. De smaak is levendig en mooi in
balans.

 Borsao Bolé 27

Spanje / Galicië / Garnacha, Mencia, Sousón
Overheerlijk zijn de bosgeuren, rode bessen, bloemige en kruidige aroma's. De smaak is verrassend zacht
met een frisse toets en enige complexiteit. Verleidelijk lekker.

 Viña Costeira Mencia 30

Spanje / Rioja / Tempranillo
Prachtig robijnrode kleur met heerlijke geuren van rijp, gecon�jt fruit omringt door een vleug vanille, ko�e
en tabak. De smaak is rijk aan kruidige tonen van kaneel en kruidnagel en bezit aangename smeltende
tannines.

 Zinio Rioja Crianza 29

Spanje / Ribera del Duero / Merlot, Tempranillo
Prachtige kersen rode kleur met een intense en complexe geur van aantrekkelijk rijp fruit met ver�jnde
houttonen. Een ronde en zachte smaak met nadrukkelijke aroma’s van rood en zwart fruit, cacao en vanille.

Ribera del Duero Cuvée Luci & Begona Dominio de Cair 34

Spanje / Rioja / Tempranillo
Intense aroma’s van kruiden (rozemarijn, tijm) met to�ee, chocolade en cacao. De smaak is doortastend,
rijk en bezit levendige tannines die lang nablijven in de afdronk.

Zinio Rioja Reserva 38



wijnen
�es

RODE WIJNEN SPANJE

WITTE WIJNEN PORTUGAL

WITTE WIJNEN ZUID AFRIKA

Spanje / Campo de Borja / Garnacha
Hier excelleert de grenache van de oude stokken. De wijn krijgt een houtlagering van 5 maanden op nieuw
Frans eiken, waardoor de vanilletoon bescheiden blijft. De kracht zit vooral in levendig en gul rood fruit met
een ondertoon van gecon�jte blauwe bessen en bloemige aroma’s. In de mond is er veel structuur met
zwarte bessen, pruimen en tonen van leer, ondersteund door zijdezachte tannines.

Borsao Tres Picos 38

spanje / Ribera del Duero / Tempranillo
Gemaakt van oude druivenstokken van gemiddeld 42 jaar oud. Fraaie en intens rode kleur. Prachtige balans
van fruit en hout in de neus, met aardse tonen, �jn hout, donkere chocolade en zeer aangename romige
nuances. De afdronk is overweldigend, robuust en goed uitgebalanceerd met een heerlijke waaier van zoete
tannines, rijp fruit en vanille.

Dominio de Cair Crianza 56.5

Portugal / Vinho Verde/ Loureiro, Alvarinho
levendige wijn met een attractief aroma van citrus en tropisch fruit. de smaak is zeer toegankelijk, licht
tintelend op de tong, zacht en elegant met een frisse afdronk, onovertro�en als aperitief.

Casa Da Senra Vinho Verde DOC 29

Zuid-Afrika / WO Coastal Region / Chenin Blanc, Viognier
De eerste indruk zijn de frisse elementen maar in een volgend stadium openbaart zich tonen van tropische
vruchten. In de smaak worden �jne kruidige nuances gepresenteerd. Een harmonische, complexe wijn met
een lange afdronk.

 Boschendal The Pavillion Chenin Blanc 26

Zuid Afrika / Stellenbosch / Chardonnay
Delheim Chardonnay sur lie bevat complexe aroma’s van citrusfruit, witte perzik en mineraligheid.
Geconcentreerd van smaak, met opnieuw citrusfruit. Elegant en met een mooie balans. Lange afdronk. doet
denken aan een mooie meursault./

Delheim Chardonnay sur lie 38



wijnen
�es

RODE WIJNEN ZUID AFRIKA

WITTE WIJNEN CHILI

Zuid-Afrika / WO Coastal Region / Cabernet Sauvignon, Syrah
Samengesteld uit 60% shiraz en 40% cabernet sauvignon biedt deze wijn intense aroma’s van zwarte
kersen, heeft aangename romige tannines en een lange afdronk vanwege enkele maanden houtlagering. Een
makkelijk drinkbare wijn voor zorgeloos genieten.

 Boschendal The Pavillion Shiraz/Cabernet Sauvignon 26

Zuid-Afrika / Stellenbosch / Pinotage
De Pinotage is de inheemse druif van Zuid-Afrika die toch wel bekend is om zijn apart aroma. Veel pruimen
en kersen, maar ook geroosterde banaan en de typische "rubbertoets". Dankzij de stevige houtrijping komt
daar ko�e, chocolade en vanille bij. Een complexe, rijke wijn.

Delheim Pinotage 37

Zuid-Afrika / Stellenbosch / Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
Deze Cabernet Sauvignon - Merlot is een mooi voorbeeld wat Vergelegen kan produceren.In het bouquet
aroma’s van donkere pruimen, zwarte bessen, bramen, ko�e, specerijen en hout. De zachte en rijpe
tannines integreren goed met het fruit en het hout.

Vergelegen Cabernet Sauvignon - Merlot 36

Zuid-Afrika / Stellenbosch / Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot , Petit Verdot
Twee jaar gerijpt op nieuwe Franse eikenhouten vaten. Gelaagd van geur en smaak. Intense neus van zwarte
bessen en exotische specerijen. In de mond naast frisse munt ook volop cassis en vooral sappige rode
kersen, met vleugjes vanille en donkere chocolade. Krachtige, rijke afdronk met diepgang. Gemaakt van
merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc en petit verdot.
 

Meerlust Red 35

Chili / Leyda Valley / Sauvignon Blanc
Heldere lichtgele kleur met een groene tint. In de neus frisse en delicate aroma’s van grapefruit, mandarijn
en groene kruiden. Een fruitige en frisse smaak en een �jne zuurgraad.

 Antinori Haras de Pirque Albaclara Sauvignon Blanc 29

Chili / Casablanca Valley/Chardonnay
Harmonieuze wijn met delicate tonen van gedroogd (citrus) fruit en lichte eikentonen. De balans tussen de
frisse zuren en de mineraliteit geeft een elegante wijn met een lange afdronk.

 Antinori Haras de Pirque Chardonnay 29



wijnen
�es

RODE WIJNEN CHILI

WITTE WIJNEN USA

Chili / Maipo Andes Valley / Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère
Dieprode kleur in het glas, met kenmerkende aroma’s van de Maipo vallei: munt en groene kruiden. Deze
frisse aroma’s worden aangevuld door geuren van tabak, rood fruit en kers. De wijn is stevig, zacht,
gebalanceerd en heeft een lange en sappige afdronk.Na de handmatige oogst worden de druiven in kleine
groepen gefermenteerd, om zo zachte en elegante tannines in de wijn te creëren. De malolactische gisting
vindt plaats in eikenhouten vaten, waarna de wijn nog 6-8 maanden rijpt in Franse eikenhouten vaten.

Antinori Haras de Pirque Reserva de Propiedad BIO 29

Chili / Maipo Andes Valley / Cabernet Franc, Carmenère
Een wijn met een rood-paarse kleur. In de neus geuren van donker fruit zoals bosbessen en bramen. De
smaak is soepel, vol, aanhoudend en wordt gekenmerkt door aangename tannines.De druiven voor deze
wijn komen van vier verschillende percelen. Na de handmatige oogst worden de druiven van Cabernet Franc
en de Carmenère afzonderlijk gegist in roestvrijstalen tanks en Franse eikenhouten vaten. De koude
maceratie voorafgaand aan de gisting (3-5 dagen) is bedoeld om de aromatische componenten van de
druiven volledig te benutten. Na de fermentatie, waarbij uitsluitend spontane gisten worden gebruikt, rijpt
de wijn voor 14 maanden in nieuwe Franse eikenhouten vaten.

 Antinori Haras de Pirque Galantas BIO 44

Argentinië / Mendoza Valley / Malbec
Diep paarsrode kleur met uitbundige aroma’s van rijp donker fruit, wilde kruiden, vanille en geroosterde
ko�ebonen. De smaak is vol, intens en behoorlijk pittig.

Ben Marco Malbec 34

Argentinië / Mendoza Valley / Malbec
Intens paarsrode kleur. Geur van bramen en bessen met een toe�e hout. De smaak is elegant met rag�jne en
rijpe tanninestructuur, bomvol zwart fruit een eindigt in een zeer �jne en langdurige afdronk.

Susana Balbo Malbec 40

Verenigde Staten / Californië / Chardonnay
Rijke fruitaroma’s van pompelmoes en rijp tropisch fruit. Op de achtergrond wat tonen van vanille, caramel
en een vleugje eik. In de mond een soepele en rijke smaak met passievruchten, �jne frisse elementen van
citrusfruit zonder harde zuren. Heel apart en verleidelijk lekker. Dit is een buitengewoon elegante en zeer
rijke witte wijn met een verkwikkend fris en aantrekkelijk karakter.

Cloud Break Chardonnay 29

Verenigde Staten / Californië / Chardonnay
Typische Californische chardonnay met de smaak van boter, tropisch fruit en vanille. De wijn is kruidig met
een lange afdronk. Heerlijk bij vis, gevogelte of kalfsvlees

Bernardus Chardonnay 45



wijnen
�es

RODE WIJNEN USA

NEDERLANDSE WIJNEN

Verenigde Staten / California / Zinfandel
Cloud Break Zinfandel is een krachtige en mooie geconcentreerde volrijpe wijn. De aroma's die domineren
zijn deze van rijpe bramen, zwarte kersen en pruimen. In de smaak ontwikkelt zich een aangename frisheid
en �nesse met zoetsappige tonen van rood en zwart fruit. Deze volle rode wijn is prima inzetbaar bij diverse
gerechten.

Cloud Break Zinfandel 29

Verenigde Staten / Californië / Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Ruby Cabernet, Syrah
De geur zet door in de smaak. Krachtige, rijpe smaken van bramen en cassis, olijventapenade en tonen van
hout in de afdronk.

Sebastiani Cabernet Sauvignon 33

Nederland /schouwen duiveland / Auxerrois
Auxerrois is een Pinot Blanc variant, echter met een laag zuurgehalte en wat extractrijker dan de Pinot
Blanc. Het druivenras Auxerrois kleurt de smaak van deze harmonieuze cuvée

Schouwen D®uiveland Auxerrois 36



sterke dranken
WHISKY
40ml

CALVADOS
40ml

GIN EN TONIC

Famous Grouse 5

Bushmills Original 5.5

Lowland
Auchentoshan 12 7

Highland
Edradour 10 11

Highland Park 12 8.5

Highland
Glenmorangie nectar 14.5

Speyside
Glenrothes Sherry cask reserve 14.5

Islay
Caol Ila 12 12

Caribbean Cask
The Balvenie 14 24

Toutain Fine 5.00

Chateaude Breuil 15 8.00

Fever Tree Indian Tonic
Bombay Sapphire 9.00

Fever Tree Indian Tonic
Hendrick's 10.00

Fever Tree Indian Tonic
Sylvius 10.00

Fever Tree Indian Tonic
Gastro Gin & Jonnie 11.00

COGNAC
40ml

ARMAGNAC
40ml

VODKA
40 ml

RUM
40 ml

GRAPPA

VSOP petite champagne 10
chateau Montifaud 7

XO petit champagne 30
chateau Montifaud 15

VSOP grande champagne 30
Ragnaud-Sabourin 10

1e Crurande champagne 35
Ragnaud-Sabourin 25

VSOP Bas-Armagnac
Chateau Tariquet 6.5

Folle Blanche Bas-Armagnac
Le Basque 1998 9

Belverdere 8

Angostura 5 7

Grappa Di Moscato
Marolo 9

Grappa Di Barolo
Marolo 9



sterke dranken
LIKEUREN
40 ml

Tia Maria 4.5

Likeur 43 45

Limoncello Santocci 4.5

Disaronno Amaretto 4.5

Baileys 4.5

Molinari Sambucca 4.5

Kahlua 4.5

Grand Marinier 4.5

Frangelico 4.5

Cointreau 4.5

Calisay 4.5

EAU - DE - VIE
40ml

JENEVER

BIEREN

Poire Williams 8

Framboise Sauvage 7

zuidam
Jonge genever 4

zuidam
Oude genever 4.5

zuidam 1 jaar vat gelagerd
Korenwijn 5

Warsteiner pils 3

Duvel 5

Vedett extra white 5

Vedett IPA 5

La Chouffe Blond 5

Kasteel Donker 5

Orval 7

Karmeliet Trippel 5



non alcoholisch
FRISDRANKEN

Choudfontaine still 2.6

Choudfontaine sparkling 2.6

0.7 l
Choudfontaine still 4.8

0.7l
Choudfontaine sparkling 4.8

Coca cola 2.8

Coca cola light 2.8

Ice tea 2.8

Fanta 2.8

Bitter lemon 2.8

Tonic 2.8

Verse jus 5

Appelsap 2.8

WARME DRANKEN

Koffie 3

Espresso 3

Dubbele espresso 3.5

Cappuccino 3.5

Latte macchiato 3.5

Koffie verkeerd 3.5

Thee 3.5


