
Rosé
Jean Leon, 3055, Pinot Noir Spanje 
Een zeer verfrissende Pinot Noir met aroma's van aalbessen, frambozen en perzik. 
De smaak heeft een harmonieuze balans tussen fruit en zuren.
 
Saint AIX, Cinsault, Syrah, Provence
De smaak van Provence en een gouden combinatie van: bessenfruit, pruimen, 
karamel en een tikkeltje kruidig. AIX rosé met een evenwichtige en rijpe smaak. 

Mousserende wijnen
Brioso, Prosecco Frizzante
Mousserende wijn geurt naar kruidige appel en meloen, smaak is levendig en fris 
met een prettige en een delicate droge afdronk.
 
Torres, Sangre de Toro Cava
Intens, bloemige en frisse fruitaroma's in perfecte harmonie met tonen van citrus 
en anijs. Romige bubbels, weelderig en fris.
 
Schlumberger, Grüner Veltliner
Mousserende wijn met intense fruitige aroma's en kruidige tonen. Een fijne bubbel 
met een uitgebalanceerde harmonieuze smaak en een lange afdronk. 

Louis Roederer, Brut premier
Een frisse verfijnde champagne met diepgang en karakter. Stevige en rijke smaak 
met tonen van tropisch fruit met appel en amandel. 

Loire
WITTE WIJN
Pouilly Fumé, Chatelain, Les Charmes
Een wijn met gouden nuances. Deze typerende sauvignon vertoont een zacht wit 
fruit aroma en hints van vanille.

Wijnkaart 

RESTAURANT BIJ AD

37,50

42,50

30,00

32,50

35,50

85,00

49,50



Sancerre, Lucien Crochet La Croix du Roy
Stuivende geur door z'n bloemige en fruitige impressies. De smaak is zacht sappig, 
spannend door de fijne zuren en een bittertje. 

Côtes du Rhône
WITTE WIJN
Côte de Rhone, E. GUIGAL
De aroma's van de viognier zijn fris met hints van witte bloemen, abrikoos en perzik. 
De smaak is fruitig met veel rijkdom en body, een wijn met elegantie, kracht en balans. 

Crozes-Hermitage blanc, E. GUIGAL
Marsanne, Rousanne druiven vertonen aroma's van delicaat eiken en witte bloemen 
zoals acacia. De smaak is stevig en in balans. Een zeer evenwichtige, graaie wijn. 

RODE WIJN
Crozes-Hermitage Rouge, E.GUIGAL
Intens fruitige en kruidige geur. De wijn openbaart aroma's van gerookte kruiden, 
rood en donker fruit en heeft een zacht en rokerigkarakter. 

Gigondas, E.GUIGAL
Diep gekleurde wijn met een intense neus, peperig aroma. In de mond heerlijk 
vrijgevig, krachtig en vol met een elegante afdronk eneen zachte tanninestructuur. 

Bourgogne / Beaujolais
WITTE WIJN
Rully Blanc, Joseph Drouhin
Stralende geelgouden kleur met groene reflecties. Een getoaste, fruitige neus, 
verfijnd en elegant met tonen van kaneel en bloemen.
 
Montagny Premier Cru, Joseph Drouhin 
Een aroma met delicious appel, amandel en citrus. Levendig en rond met een 
lange afdronk.

Wijnkaart 

RESTAURANT BIJ AD

49,50

39,50

49,50

55,50

69,50

49,95

67,50



Meursault, Joseph Drouhin
Mooie aromatische rijkdom van honing, linde, kamille en hazelnootboter met een 
zeer lange afdronk. 

RODE WIJN
Brouilly, Joseph Drouhin
Biodynamische wijn met aroma’s van viooltjes, seringen en wilde zwarte bessen. 
De tannines zijn soepel en de elegante smaak houdt lang aan. 

Rully, Joseph Drouhin
Elegant, fruitig, soepel. De geur vertoont aroma’s van bosbessen en bramen. 
Plezierige tannines aromatische afdronk. 

Santenay 1er Cru Beaurepaire, J.Drouhin
Een stevige terroirwijn met goede structuur zonder scherpe randjes. Delicate 
aroma's van wilde braambessen, cranberry en tonen granaatappel. 

Bordeaux
RODE WIJN
Clarendelle, Saint Emilion
Rond en vol, een krachtige neus, complex met tonen van vanille en geroosterd 
brood. Elegantie, balans en harmonie.
 
Chateau Haut-Beauséjour, Bordeaux
De neus biedt geuren met lichte toasttonen en complexe aroma's van fruit en 
bloemen. In de smaak domineert de Merlot.
 
Saint Emilion,Clos Fourtet1e Grand Cru Classe 1999
Deze hoog geklasseerde Saint-Emilion biedt een smaakpallet van cassis met een 
verfijnde mineraliteit verpakt in licht zoete zwarte kersen. 

Pauillac, Château Grand Ducasse, 5e Grand Classe 1998
Deze wijn maakt deel uit van de beste Pauillacs, met zijn enorme structuur en 
elegantie. Zeer aromatisch met veel zwart fruit, lichtehouttoets.

Wijnkaart 

RESTAURANT BIJ AD

119,50

42,50

59,95

95,00

69,50

79,95

175,00

185,00



Margaux, Château Palmer, 3e Grand Classe, Mahler–Besse 1999
Palmer wordt gerekend tot de beste wijnen van de Bordeaux. Het is een zeer 
compacte en intense wijn. Een Cru die souplesse, charme en rondeur weet te 
brengen met zuivere intensiteit.

Elzas
WITTE WIJN
Riesling,  F.E. Trimbach
Een klassieke wijn met een delicaat bouquet en een mooie balans tussen het droge 
karakter, de verfijnde fruitigheid en denatuurlijke zuren. 

Pinot Gris Réserve, F.E. Trimbach
Een combinatie van krachtig fruit en weelderige kruiden. De geur is rijp en 
harmonieus met tonen van rijpe perzik. In de mond is de wijnvol en tropisch. 

RODE WIJN
Pinot Noir Réserve, F.E. Trimbach
Een elegante, soepele en fruitige wijn met tonen van aardbei en framboos. 
Daarnaast heeft de wijn aardse tonen die mooi in balans zijn met het fruit. 

Duitsland
WITTE WIJN
Riesling, Sauvage, Georg Breuer
Deze Müller-Thurgau heeft een prachtige lichtgele kleur met in het bouquet 
aroma’s van appel en citrusvruchten en een vriendelijk karakter. 

RODE WIJN 
Peter & Peter, Pinot Noir
Een harmonieuze, licht robijnrode kleur. geur van rood fruit, vleugje amandel 
en een fijne houttoets. Zacht, lekker fruitig van smaak met soepele tannine.

Wijnkaart 

RESTAURANT BIJ AD

395,00

47,50

49,50

50,00

42,00

32,50



Italië
WITTE WIJN
Soave Sereole, Bertani, Veneto
Levendige wijn met een enorme smaakrijkdom. Zachte tonen van vlierbloesem, 
peer, perzik, ananas en meloen. Vol en sappig van smaak met een fijne houttoets.
 
Pinot Grigio, Attems
Licht strogele kleur, helder en fonkelend. Sprekend boeket met delicate tonen 
van bloemetjes en fruit. Sappige, frisse smaak, eleganten zuiver. 

Gavi, Enrico Serafino, Piemonte
Een wijn met verfijning en pit met groenachtige tinten en nuances van amandel en 
appel. In de smaak is hij fris, droog en aangenaam fruitig met een zacht karakter. 

RODE WIJN
Barbera d'Alba, Enrico Serafino, Piemonte
Een warm, vol en evenwichtige wijn met die typische Barbera-frisheid. In de neus 
rijpe rode vruchten, vooral kersen en rode bessen, subtiele houttonen.
 
Valpolicella Classico, Bertani, Veneto
Intense en complexe geur van kersen, pruimen, vanille, specerijen, gedroogd fruit, 
tabak en amandel. Krachtig, zacht en elegant van smaak met een enorme lengte.
 
Barolo, Enrico Serafino, Piemonte
De Nebbiolo druif in beste vorm: met een bijzondere geur van rozen, leer en tabak. 
De smaak is rijk en rond met nuances van bramen,pruimen en aalbesjes. 

Spanje
WITTE WIJN
Rebels de Batea El Blanc, 7 magnifics, Terra
Zuivere garnacha blanca met een aroma van witte bloemen, citrus en rijpe 
ananas. De smaak is zijdezacht en intens, met een heerlijk sappig en elegante 
afdronk.

Wijnkaart 

RESTAURANT BIJ AD

39,95

45,00

47,50

45,50

50,00

125,00

35,50



Verdejo, Rueda, Marques de Riscal, Reserva
Deze wijn heeft een rijk parfum, vol nuances van karamel, eiken en ceder. 
In de mond heerlijk vol en complex met een aromatische afdronk. 

RODE WIJN
El Senat del Montsant, 7 magnifics, Carignan
De smaak is een plaatje, vol en romig van structuur met veel zwart fruit zoals 
wilde bessen, rijpe frambozen en iets van vanille, kruiden en eikenhout. 

Marques de Riscal, Rioja Reserva
Klassieke kruidige Tempranillo met een heerlijke complexiteit en tonen van 
rijpe zwarte bessen en lichte toast. Smaakvol met een vol mondgevoel. 

Oostenrijk
WITTE WIJN
Grüner Veltliner, Markowitsch
Gebalanceerde zuren en fruitigheid. met kruidige tonen, mineralen en een touch 
van witte peper. de afdronk is sappig, crispy en elegant met fijne citrus. 

Nieuw Zeeland
WITTE WIJN
Sauvignon Blanc, 3 Stones, Marlborough
Intens en mooi gebalanceerde wijn met aroma's van rijpe kruisbessen en 
passievrucht. Strak droog, fris en fruitig. 

RODE WIJN
Babydoll, Pinot Noir
Aroma's van bosbessen en rood fruit met tonen van mokka en kruiden met een 
heerlijk subtiele geroosterde afdronk.

Wijnkaart 

RESTAURANT BIJ AD

37,50

39,50

49,00

35,50

35,00

45,00



Zuid-Afrika
WITTE WIJN
Chardonnay, Fleur de Cap
Rijke, krachtige wijn met citrustonen, honingaroma, marsepein, meloen 
en een hint van cashewnoten. 

Neethlingshof Sauvignon Blanc
Tropische smaak met tonen van groene vijgen en groene peper. Heerlijk soepel, 
vol en krachtig. 

RODE WIJN
Shiraz, Fleur de Cap
Sappig en breed met rijp donker fruit, lavendel, witte peper, ceder en vanille. 
Elegante structuur. 
 
Pinotage. The Owl Post, Neethlingshof
Een complexe en volle wijn. Mooie ingetogen aroma's van frambozen, kersen 
en mokka combineren zich met een stevig en vlezigkarakter. 

Australia
WITTE WIJN
Chardonnay, Grant Burge Boomerang Bay
Exotische geur. De smaak is sappig en heeft een heel geraffineerd bescheiden 
zoetje in de afdronk, gevolgd door een mooi droog lichtbittertje. 

RODE WIJN
Shiraz, Grant Burge, Boomerang Bay
Aroma's van amarena kersen, kruidnagel en een pittig pepertje. De smaak is vol 
en fruitig met een bescheiden, aangenaam zoetje in de afdronk.

Wijnkaart 

RESTAURANT BIJ AD

35,00

35,00

37,50

52,50

35,00

35,50



Verenigde Staten
WITTE WIJN
Chardonnay, Edna Valley, Central Coast
Deze wijn blinkt uit in volheid en licht romige smaak. Fris en elegant met rijpe 
nuances van perzik, vanille, abrikozen, ananas en gebrande noten. 

Pinot Gris, Mac Murray
In de geur mooie tonen van witte bloemen, appel en peer. De smaak is vol en romig 
met een rijk aroma van perzik, gember en appels. Vollesmaak en een krachtige lange afdronk. 

RODE WIJN
Cabernet Sauvignon, Edna Valley, Central Coast
De wijn heeft aroma's van rijpe rode bessen aangevuld met tonen van vanille en 
cacao. In de smaak heeft deze wijn kenmerken van de braambes, bosbes en rode 
kers.
 
Zinfandel, Rancho Zabaco
Rustieke wijn met aroma’s van stevige rood fruit. Accenten van chocolade, 
drop en kruiden brengen de wijn naar een prachtige afdronk, die lang aanhoudt. 

Pinot Noir, Mac Murray
Een zeer rijkelijke Pinot Noir. In de geur een bouquet van lavendel, zwart fruit, 
bessen en hout tonen. Een juweeltje qua smaak, met hints van kersen, vanille, 
mooie hout tonen.
 

Chili
WITTE WIJN
Sauvignon Blanc, Arboleda, Valle del Aconcagua
De zeer frisse smaak biedt mineralen met tonen van limoen en groene chilipeppers. 
Het mondgevoel is licht romig met knapperige zuren. De afdronk is lang en sappig. 

RODE WIJN
Carmenère, Arboleda, Valle del Aconcagua
Robuuste aroma’s van rijp zwart en rood fruit voeren de boventoon. Hier in tonen van 
vijg, aardbei en kers verweven met aroma’s van peper, nootmuskaat, laurier en mokka.

RESTAURANT BIJ AD

Wijnkaart 
39,95

49,50

 39,95

42,50

49,95

47,50

47,50


