
WIJNMOUSSEREND

VINADA AMAZING GOLD MINI 0.0 La Mancha, Spanje 9,50

Deze mousserende wijn is sprankelend, droog en vol van wit fruit en citrus. 
En nog belangrijker is dat deze wijn geen alcohol bevat en vegan is.

VINADA TINTELING ROSÉ MINI 0.0 La Mancha, Spanje 10,00

Een fruitige mousserende rosé wijn met veel rood fruit en fijne bubbels. 
En ook deze wijn is alcoholvrij en vegan.

ROSANTI PROSECCO DOC TREVISO FRIZZANTE Veneto, Italië 4,50  |  22,50

Mooie elegante frizzante met een fruitig en floraal aroma.

GARCIA CARRION ARTELATINO CAVA BRUT Penedes, Spanje 5,25  |  29,50

Levendige Cava met een zachte mousse. 
In de neus aroma’s van groene appel, citrus en toast. 

MAISON DRAPPIER CARTE D’OR BRUT Champagne, Frankrijk 55,50

Een uitbundige en feestelijke droge champagne van het kleine familiehuis Drappier.

MAISON DRAPPIER ROSÉ Champagne, Frankrijk 60,50

In de neus en in de mond zuiver rood fruit, met fijne frisse tonen. 
Drappier, daar maak je vrienden mee.

MOËT ET CHANDON ICE IMPÉRIAL Champagne, Frankrijk 85,00

Moët & Chandon ICE Impérial heeft veel fruitigheid, frisheid en elegantie. 
Moët Ice Impérial is de eerste en enige champagne gemaakt om te drinken met ijs en vers fruit!
 



WITTE WIJNEN  

ZOET

LOYAL BLUE BEREICH BINGEN Moezel, Duitsland 4,00  |  20,50

Riesling – Sylvaner

LICHT & VERFRISSEND

DOMAINE MONTROSE Languedoc, Frankrijk 4,50  |  23,50

Chardonnay
Fraaie droge witte wijn van 100% chardonnay druiven.
Door zijn volle en frisse karakter is deze wijn uitstekend bij tal van visgerechten en salades.

CHATEAU DES EYSSARDS Sauvignon Bergerac, Frankrijk  5,00  |  26,50

Blanc – Semillion  
Aangename, stuivende en frisse Sauvignon Blanc. Heerlijk als aperitief,
maar ook zeer lekker bij schaal- en schelpdieren en jonge geitenkaas.

WEINGUT KÜNSTLER Rheingau, Duitsland 26,50

Riesling 
De koning v/d Rheingau, zo wordt hij weleens genoemd.
Fraaie, geraffineerde droge riesling die past bij tal van salades en lichte visgerechten.

TOPF STRASSERTAL Kamptal, Oostenrijk 27,50

Grüner Veltliner 
Een zachte en weelderige, frisse witte wijn van een klein wijnhuis.
Groene appel, citrus en kruidigheid. Een match bij vegetarische gerechten en bij asperges. 

AZIENDO OTTELLA, LUGANA BIANCO DOC Lombardije, Italië 27,50

Trebbiano 
Frisse, niet te zware droge exotische witte wijn. 
Vol finesse, lang en warm in de afdronk. Lekker bij voorgerechten en wit vlees.

EMIL BAUER ‘HAPPY TROCKEN’ Pfalz, Duitsland 28,50 
Pinot Blanc
Wit met een boodschap. Een elegante en frisse witte wijn
met citrus en exotisch fruit. Goed te combineren met zeevruchten, ook heerlijk als aperitief.

WIJN



WITTE WIJNEN  

FRUITIG & AROMATISCH

TORRE DE VEJEZATE La Mancha, Spanje  4,25  |  22,50

Verdejo
Een bloemige allrounder met een frisse ronde smaak.
Heerlijk bij zachte kazen, wit vlees en tapas.

VILLA SAN MARTINO Friuli, Italië  4,75  |  25,50

Pinot Grigio
Een frisse, fruitige toegankelijke droge witte wijn van de immens
populaire Italiaanse druif. Ideaal in het zonnetje op het terras.

CHATEAU PESQUIÉ TERRASSES BLANC AOC Rhone, Frankrijk 26,50 
Viognier
Viognier zoals je het kent. Fris, bloemig en heerlijk exotisch fruit.
Te combineren met geitenkaas, salades en gegrilde visgerechten.

NIEL JOUBERT ‘BYTER’ Paarl, Zuid-Afrika 27,00

Chenin Blanc 
Mooie gouden kleur, frisse zuren en aroma’s van appel en peer.
Bijt in een prachtig gegrilde kip of hoender.

BODEGAS NAIA Rueda, Spanje 29,50

Verdejo 
Beter bekend als de Grand Cru van de Rueda. Een heerlijke aromatische,
sappige witte wijn. Ideaal bij een soepje of heerlijk bij seafood.

GOLDWATER ESTATE Marlborough, N-Z 32,50

Sauvignon Blanc
Al Jaren prijkt deze succesvolle wijn op onze wijnkaart. Lekker stuivend in de geur en 
met fraaie tonen van geel fruit. Veelzijdig te combineren met veel salades en visgerechten.

DOMAINE CARROIR PERRIN SANCERRE Loire, Frankrijk 35,00

Sauvignon Blanc
Beroemde droge wijn uit het Loire dal, waar de kalkrijke bodem zorgt voor de verfijnde 
en mineralige toets. Perfect bij schaal- en schelpdieren of als luxe aperitief.

EIVI, THE EMBRACED rias baixas, spanje 38,00

WINE Albariño
Een elegante witte wijn met tonen van rijpe citrus en passievrucht. Om de hals van 
iedere fles prijkt, als teken van liefde en geluk, een uniek handgemaakt 
“bohemian armbandje”. Allround te drinken bij vis, schaal- en schelpdieren en gegrild wit vlees.

WIJN



WITTE WIJNEN  

VOL & KRACHTIG

AZIENDA CONTINI ‘PARIGLIA’ DOC Sardinië, Italië 27,50

Vermentino
Het oudste wijnhuis van Sardinië produceert al jaren een mooie, vrij volle en droge 
witte wijn van deze druif. Bij pastagerechten met vis een top combinatie!

CANTINA TERLAN DOC Sardinië, Italië 32,00

Pinot Grigio
Uit het noordelijke Alto Adige gebied komt deze subtiele, vrij volle en droge witte wijn 
van deze topproducent. Een feest bij Italiaanse salades en tal van visgerechten.

OAK RIDGE WINERY, OLD SOUL Californië, Usa 37,50

Chardonnay
Powerhouse Chardonnay op Amerikaans eiken gevinifieerd. Een tikje vettig, 
maar krachtige witte wijn uit de Lodi Valley. Combineren met vette vis en rijke sauzen.

DOMAINE JEAN-MARC BOILLOT MEURSAULT Bourgogne, Frankrijk 69,50

Chardonnay
Voor de ware liefhebber een wereldberoemde droge witte wijn uit hartje Bourgogne. 
Verfijnd met een heerlijke lange afdronk. Begeleidt perfect gegrilde vis en kreeft.

WIJN



ROSÉ WIJNEN

VILLA SAN MARTINO BLUSH Friuli, Italië 4,25  |  22,50

Pinot Grigio
Originele knapgemaakte rosé. Ideaal op het terras als aperitief.  

CHÂTEAU MIRAVAL Provence, Frankrijk    6,75  |  39,50

Cinsault – Grenache – Rolle – Syrah
Beroemd zomerverblijf van Brad Pitt & Angelina Jolie. Voortreffelijk van
kwaliteit en zeer verfijnd. Mooi fris, pipsroze maar met een goede pittige vulling. 
Je luxe aperitief en heerlijk te combineren met vis en rijke salades.

RODE WIJNEN

ZACHT, FRUITIG & SOEPEL  

DOMAINE LA PRADE Languedoc, Frankrijk  4,25  |  22,50

Merlot
Zachte soepele rode wijn van 100% merlot druiven. De wijnmaker maakt
soepele fruitrijke wijnen. Geschikt voor elk moment. 

CANAPI Sicilië, Italië 4,50  |  23,50

Nero d’Avola
De druiven worden geplukt in het meest westelijke puntje van het eiland.
Soepele smaak van donker fruit en kruiden. Heerlijk bij rood vlees.

ESPIRITU DE CHILE CHRONOS CLASSIC Curico Valley, Chili    4,75  |  24,50

Cabernet Sauvignon
Deze wijn is puur, zuiver en bezit mooie mineralen. Zwarte bessen, bramen en vanille 
vinden we hier terug. Prachtig te combineren met stevige maaltijden.

DOMAINE LA COLOMBETTE C. De Libron, Frankrijk  5,55  |  26,50

Pinot Noir
Diepgekleurde rode wijn, met veel rijp rood fruit in geur en smaak.
Geen houtlagering, subliem bij rauw vlees.

CHATEAU PESQUIÉ TERRASSES ROUGE AOC     Rhone, Frankrijk 26,50

Grenache – Syrah
De smaak is soepel en zacht doch met een stevige structuur waar het rijpe zwarte fruit 
de papillen aangenaam vermaakt. De afdronk is warm en zacht.
Gevogelte en geroosterd rood vlees zijn een match made in heaven.

CAVES DE PEGOES Setubal, Portugal 27,00

Touriga Nacional
Tikje boerse rode wijn van deze nationale druif uit het diepe Zuiden
van Portugal. Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding, lekker bij krachtige schotels.

WIJN



RODE WIJNEN

MEDIUM, KRUIDIG & VOL

CASTELLO MONACI PILUNA SALENTO  Puglia, Italië 24,50

Primitivo
Donkerrrood van kleur, vol en zacht met tonen van bessenjam en zoethout.
Geweldig bij geroosterd rood vlees en lam.

NIEL JOUBERT ‘ELEANOR’  Paarl, Zuid-Afrika 27,00

Shiraz
“Eleanor? De echtgenote van de baas. Goed gehumeurd, goed gevoel voor humor en 
warmte zijn haar belangrijkste eigenschappen. En dat is precies wat ook in deze Shiraz
is terug te vinden. Lekker bij wild en stoofgerechten.

CLOUD BREAK  Californië, USA 29,50

Zinfandel
Deze Zinfandel is een krachtige en mooi geconcentreerde, volrijpe wijn.
De veelzijdigheid van de wijn is ook toepasbaar op diverse gerechten. 

BODEGAS MONTEABELLÓN ROBLE DO Ribera Del Duero, Spanje 29,50

Tinto del Pais
Kersenrood van kleur, maar een tikje pittig. De lichte houtrijping geeft de wijn net wat 
extra body en complexiteit. Geweldig bij gerechten met redelijk wat kruidigheid. 

TENUTA DEGLI DEI CHIANTI CLASSICO Toscane, Italië 32,50

Sangiovese
Prachtig robijnrood van kleur met aroma’s van kersen, bessen en hout.
Super mooie wijngaarden waar enkel deze druif wordt verbouwd. 
Prachtig bij rood vlees of gegrilde groente.

BORGOGNO BARBERA D’ALBA DOC Piëmonte, Italië 34,50

Barbera
Eén van de allereerste wijnmakerijen in de Piëmonte. In de smaak vinden
we bramen en balsamico terug. Onwijs zachte tannines en een lange afdronk. 
Een match met gebraden vlees en de wijn is heerlijk om lichtgekoeld te drinken.

BOLLA VALPOLICELLA CLASSICO RIPASSO                  Veneto, Italië 35,50

Corvina – Rondinella
De ingedroogde druiven die gebruikt zijn voor het maken van Amarone worden gebruikt 
voor de tweede vergisting van de ripasso. Hierdoor krijgt de ripasso een deel van de body, 
smaak en concentratie die je in Amarone vind. 

HARAS DE PIRQUE HUSSONET BY ANTONORI  Maipo Valley, Chili 38,00

Cabernet Sauvignon
Rijpe smaak met aanhoudende zachte tannines. Het wijnhuis
is in het bezit van niemand minder dan de welbekende Italiaanse familie Antonori. 
Een wijn die veelzijdig in te zetten is bij rundvlees, lam, wildgerechten en gevogelte.

WIJN



RODE WIJNEN

KRACHTIG & HOUTGELAGERD

BODEGAS CONDE DE VALDEMAR RIOJA RESERVA    Rioja, Spanje 31,50

Tempranillo
Een mooi in balans zijnde rode wijn uit de beroemde Rioja streek.
De houtlagering is fraai verweven met de fruittonen van de Tempranillo druif. 
Lekker bij gegrild vlees en sterke harde kazen.

BODEGAS TOSO SELECTED VINES Mendoza, Argentinië 34,50

Malbec
De druivensoort Malbec is dé specialiteit van Argentinië. Volle, 
krachtige rode wijn met goede structuur en lange afdronk. 
Perfect bij gegrilde vleesgerechten.

C. LA MENOTTE LALANDE DE POMEROL  Bordeaux, Frankrijk 40,00

Merlot – Cab. Franc
Dieprood met paarse tinten. Met aroma’s van zwarte kersen en kruiden.
Fruitig en zacht in de mond. Heerlijk bij wild en gegrild vlees. 

DOMAINE  Rhone, Frankrijk  44,50

Grapillon d’Or Gigondas
Deze wijn schreeuwt om een mooi stuk adellijk wild, truffels en dito winterse smaken. 
Voor de liefhebbers van stevig en zwaar.

CHATEAU HAUT GRAVET 2016 ST. EMILION  Bordeaux, Frankrijk 62,50

Merlot – Cabernet
Volle rijpheid en concentratie, met mooie tannines. Rijk en complex. 
Deze wijn heeft alles wat je van een grote Saint-Emillion mag verwachten. Heerlijk bij een
prachtig mooi stuk Tournedos.

BOLLA AMARONE VALPOLICELLA RISERVA Veneto, Italië 69,50

Corvina – Corvinone
Mooie volle body, krachtig en warm. Prachtig mooie geconcentreerde wijn
met heel veel sap. De welbekende rozijnen en krenten komen mooi naar voren. 
Rood vlees, wild en stoofschotels zijn de heerlijke maaltijden die hierbij passen. 

TENUTA DI BISERNO BY ANTINORI  Toscane, Italië 69,50

Cabernet Franc – Merlot – Petit Verdot
Dit wijnhuis werkt met de klassieke druiven uit de Bordeaux. En daarmee
produceren ze een pracht van een wijn. Rijp fruit in de neus en in de mond. 
Daarnaast ook een kruidige toets en hout. Geweldig bij rijke schotels en geroosterd vlees. 

WIJN



WIJNDESSERT WIJNEN

BODEGAS LOPEZ HERMANOS PEDRO XIMENEZ Malaga, Spanje 7,00

Zacht bruine dessertwijn, met zoete krenten in geur en smaak.
Donkere chocolade en harde kazen zijn hier perfect bij.

CHATEAU DES EYSSARDS SAUSSIGNAC Bergerac, Frankrijk 7,50

Een blend van vijf verschillende druiven geeft deze gouden verassing. 
Een glas vol met gedroogd fruit, honing en citrus. 
Heerlijk bij diverse desserts en blauwe kazen.

BOLLA RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO  Docgveneto, Italië 9,00

Donkerrood van kleur met paarse randen. Aroma’s van amarena kersen, 
zoete specerijen, viooltjes en cassis. De smaak is zoet, geconcentreerd 
met veel jammig fruit. Heerlijk met taart, donkere chocolade of oude harde kazen.

PORT

QUINTA DAS CARVALHAS PORT RUBY RESERVA Douro, Portugal 4,50

Diepgekleurde rode port met veel fruit. Ideaal als aperitief en bij kazen.

CALEM PORTO FINE TAWNY Douro, Portugal 4,75

Calem is één van de bekendste portmerken in Portugal. 
De port is erg geschikt om geschonken te worden bij een notencake 
of bijvoorbeeld bij een kaasplank met vijgenjam.

CALEM PORTO FINE WHITE  Douro, Portugal 4,50

Goudachtige kleur, zet zacht in met een hele frisse finale. 
Perfect als gekoeld aperitief of lekker met tonic en ijs. Of als begeleider bij lichte desserts.

QUINTA DE NOVAL LBV Douro, Portugal 7,00

Deze lbv port is van één oogstjaar en is een krachtige en volle rode port met een 
zeer lange afdronk. Mooie kaasplateau erbij en het is een perfecte afsluiter van de avond.
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Heeren aan de Lek is onderdeel 
van de Heeren Horeca Groep

HEEREN AAN DE HAVEN
Streefkerk

HEEREN VAN AMBACHT
Hendrik-Ido-Ambacht

HEEREN VAN SLYDREGT
Sliedrechtheerenaandelek


