
 

 

Wijnkaart Graaf Floris V van Muiden. 

 

Huiswijn wit:  glas € 4,50 / fles € 21,50 
 
Domaine les Charmettes    
Côtes de Thau 
Frisheid van sauvignon en een beetje kruidige pit van viognier samen in één fles.  
Zuivere wijn waar je de kwaliteit meteen in proeft. 
Perfecte borrelwijn, maar ook zeker bij diverse gerechten van de kaart. 
 

Huiswijn rood:  glas € 4,50 / fles € 21,50 
 
Domaine les Charmettes 
Côtes de Thau 
Niet te zware en zeer fruitige wijn. Marselan is een kruising van grenache en cabernet 
sauvignon. 
Door de smaakvolle, maar ook zeer elegante, zuiverheid is deze wijn nooit vermoeiend. 
De wijngaarden van de broers Alcon zijn “lutte raisonnée” gecertificeerd, dus geen pesticiden 
in de wijngaard. 
 

Huiswijn rosé:  glas € 4,50 / fles € 21,50 
 
Domaine Isle Saint Pierre 
Bouches du Rhône   
Bij Domaine Ilse Saint-Pierre in de Camargue weten ze wel wat kwaliteit is hoor. 
Maar liefs zes druivensoorten zijn geteeld voor deze wijn op een eiland in de monding van de 
Rhône bij Arles.  
Echte Provence rosé met alle kenmerken van dien. Licht, droog, vol en zonnig!  

 
Mousserend:  fles € 34,50 
 
Crémant de Bourgogne  
Bourgogne 
In Saint-Bris, op een steenworp afstand van Chablis, gebruikt Christophe Bersan net als in 
Champagne pinot noir en chardonnay voor zijn Bourgondische variant. Ook de kalkrijke 
ondergrond komt overeen met de beroemde bovenbuurman. Hier alleen wel veel zorg voor 
de wijngaarden en geen toevoeging van suikers. Heerlijke mousserende droge wijn. Witte 
Bourgogne met prik! 



 

 

Wijnkaart wijnen wit: 
 
 
Domaine Les Charmettes  (Chardonnay)   
Côtes de Thau  
Volle chardonnay van wijngaarden rond het Bassin de Thau.  
Alhoewel de chardonnay-druif eigenlijk een noordelijke druif is en vaak te bombastische wijn 
geeft in het zuiden, hebben ze bij Domaine Les Charmettes door oogst voor zonsopgang en 
gekoelde vergisting een prestatie van jewelste geleverd, klasse!  glas € 6,00 / fles € 24,50 
 
Côtes de Provence, Vignobles de Ramatuelle  (Clairette, Ugnie)     De wijngaarden van dit 
domaine staan bijna tot óp het strand van Pampelonne. 
De zon spat uit je glas bij deze witte Provence van ugnie en clairette blanche. Licht kruidige, 
frisse en soepele wijn voor bij álles!   glas € 7,00 / fles € 25,95 
 
Côtes -du-Rhône Plein Sud blanc, Vignerons d’Estézargues  (Viognier)    
De tien gezamelijke wijnboeren van Estézargues werken al járen biologisch en alle wijnen 
worden per domaine apart gevinifieerd. “La Plein Sud” is een wijn met pit en karakter. Een 
krachtige witte wijn van viognier met een beetje marsanne. Deze druiven zorgen voor veel 
smaak en bloemigheid. Gelukkig blijft er genoeg fris karakter over om deze wijn met plezier 
te drinken!   glas € 7,75 / fles € 27,00 
 
Bourgogne La Colliniere, Viognier, Domaine Vignot  (Chardonnay) 
Van de vuursteenrijke zuidhellingen bij Joigny komen frisse en mineralige en smaakvolle 
Bourgognes. Domaine Vignot weet jaar in, jaar uit de kwaliteit op zeer hoog niveau te 
houden. Op 12 hectare grond telen ze milieubewust de meest uitéénlopende cuvées. Deze is 
perfect voor bij diverse vissoorten of als aperitief. per fles € 34,00 
 
Bourgogne Côtes Saint-Jacques gris, Domaine Vignot  (Pinot gris) 
Deze wijn kent u vast nog niet. Een “witte” Bourgogne van pinot gris? En de wijn is ook nog 
heel licht gekleurd als een rosé? Het is een “vin gris”, een wijn gemaakt van “grijze” druiven. 
Pinot gris dus! Als je de schil even laat inweken krijg je dit kleurtje. Toch scharen wij het 
onder witte wijn. En dan wel een ontzettend lekkere! Wat een feest dit, echt heel bijzonder.  
glas € 10,80 / fles € 35,50 
 
Saint-Bris, Domaine Bersan  (Sauvignon blanc) 
Saint-Bris is de mooiste uitzondering van de hele Bourgogne. Hier wordt in plaats van 
chardonnay namelijk sauvignon blanc geteeld!. De druiven groeien op de kalklaag in de buurt 
van Chablis, waardoor de mineraliteit heel mooi naar voren komt. Jean-Christophe Bersan 
voedt zijn wijnen op zonder sulfiet en alleen bij de botteling wordt een heel kleine dosis 
gebruikt. Zo proef je nog eens échte wijn.  per fles € 32,50 
 
Chablis, Domaine Bersan   (Chardonnay) 
Domaine Bersan is een begrip in Chablis. Hier waren ze één van de eersten die biologisch 
gingen werken op hun schitterend gelegen wijngaarden die al sinds 1435 in dezelfde familie 
zijn. Kristalheldere en fris-droge Chablis van ongekende kwaliteit.  per fles € 35,00  
 



 

 

Vervolg;  Wijnkaart wijnen wit: 
 
 
 
Cecilia Beretta Pinot Grigio Delle Venezia ‘Luna’ 
Cecilia Beretta is de trots van de Pasqua-familie en de naam is afgeleid van de schitterende 
Beretta villa, gebouwd in de 17e eeuw in Mizolle, ten oosten van Valpolicella.  
Een mooie, levendige kleur. Een aangename, evenwichtige, harmonieuze en fruitige, droge 
wijn met een goede structuur. Licht, knapperig en goed uitgebalanceerd in de mond, met 
delicate bloemige tonen en hints van peer, groene appel en abrikoos. Niet te droog of te zoet. 
Goede zuurgraad, met zachte, droge tannines. Een uitstekende wijn voor een perfecte 
mimosa.  glas € 6,00 / fles 24,50 
 

Wijnkaart wijnen rosé: 
 
Côtes de Provence, Vignobles de Ramatuelle 
De wijngaarden van dit domaine staan bijna tot óp het strand van Pampelonne. 
De zon spat uit je glas bij deze Provence rosé. Lichte , frisse, sappige en soepele wijn voor bij 
álles! Echt een rosé die smaakt zoals je hoopt en verwacht.  glas €  6,80 /fles € 25,50  
 
Bandol, Domaine des Baguiers 
De koning en keizer tegelijk van alle rosé wijnen. 
Alleen hier in Bandol aan de Middellandse zee groeit mourvedre uit tot de allerbeste rosé ter 
wereld. Overal proberen ze dit na te maken, nergens lukt het. Bandol staat eenzaam aan de 
top.  glas € 12,00 / fles € 32,50  

 
U zag hem al bij wit, maar als rosé zou hij ook goed kunnen, een genot !; 
 
Bourgogne Côtes Saint-Jacques gris, Domaine Vignot 
Deze wijn kent u vast nog niet. Een “witte” Bourgogne van pinot gris? En de wijn is ook nog 
heel licht gekleurd als een rosé? Het is een “vin gris”, een wijn gemaakt van “grijze” druiven. 
Pinot gris dus! Als je de schil even laat inweken krijg je dit kleurtje. Toch scharen wij het 
onder witte wijn. En dan wel een ontzettend lekkere! Wat een feest dit, echt heel bijzonder.  
glas € 10,80 / fles € 35,50 
 

 
Wijnkaart zoet wit; 
 
Bereich Bernkastel 
 

Bernkastel is een van de bekendste dorpen langs de Moezel. Rond het dorp liggen prachtige 
wijngaarden, die onderdeel zijn van het wijnbouwgebied Bereich Bernkastel, dat de 
wijngaarden van Bernkastel in hun geheel omvat. lichtvoetige wijnen, met een perfecte 
balans tussen zoet en zuren. Heerlijk op een zomers terras, maar ook fijn bij de maaltijd. 
glas € 4,00 / fles € 19,50  

  



 

 

 
Wijnkaart wijnen rood: 
 
 
Côtes du Rhône “Les Galets”, Vignerons d’Estézargues (Grenache) 
De tien gezamelijke wijnboeren uit het dorpje Estézargues werken al járen biologisch en alle 
wijnen worden per domaine apart gevinifieerd. Dit is een verrassend lekkere en 
doordrinkbare Rhône die niet te zwaar is. Grenache en een beetje syrah zorgen voor een 
perfecte rode wijn voor bij alles. Zacht en soepel.  glas  € 6,80 / fles € 25,50 
 
IGP Méditerranée, Domaine Attilon (Pinot Noir) 
Domaine Attilon werkt al sinds 1983 biologisch op een schitterend wijngoed in de Camargue. 
Deze pinot noir heeft souplesse, fruitigheid en elegantie. De wijn is niet te zwaar en kan zelfs 
een beetje koel worden gedronken.  glas € 7,60 / € 27,50 
 
 
Chinon, Domaine Jaulin-Plaisantin (Caberet franc, Loire) 
Chinon! De bakermat van de geweldige druif cabernet franc! Natuurlijke bessigheid, een 
beetje kracht, een beetje elegantie, een beetje van alles. Goede Chinon is voor iedere 
wijnliefhebbers een feest. Bij Domaine Jaulin-Plaisantin werken ze biologisch een met de 
grootste precisie. Op het achter-etiket een uitleg van het “terroir!”  per fles € 31,00  
 

Cune Rioja Crianza  (Rioja) 
Deze Rioja Crianza van Cune wordt gemaakt van 85% Tempranillo aangevuld met 
Garnacha en Mazuelo. Volgens de wetgeving in Rioja moet een wijn minimaal 6 maanden 
rijpen op eikenhouten vaten voordat hij Crianza mag heten. Bij Cune doen ze daar nog een 
schepje bovenop en rijpt de wijn 12 maanden op hout. Hij smaakt naar donker fruit met 
een hint van vanille. De klassieke combinatie is met lamsvlees. Schenk hem ook eens bij 
Serrano ham. Een delicatesse!  glas € 7,00  /  fles € 27,00 
 
Côtes de Bordeaux, Domaine Parlange & Illouz  (Merlot, Cabernet sauvignon, Bordeaux) 
Vaak is Bordeaux een beetje saai en ouderwets. Nou, deze niet! Een geweldig lekkere bessige 
en sappige bordeaux die door twee jonge vrienden is opgevoed tot een absolute topper! 
Cabernet sauvignon en merlot, je haalt de druiven er zó uit. Redelijk krachtig wel. 
per fles  € 32,50 
 
Cahors, Vin de France, Domaine Parlange & Illouz  (Malbec) 
De beroemde druif malbec komt uit Cahors. Vanuit dit plaatsje in Zuid-West Frankrijk heeft 
het de wereld veroverd als het om volle en stevige wijnen gaat. 
Dit is een moderne Cahors die Vin de France heet omdat de druiven niet zijn ontsteeld bij de 
vergisting. Vroeger gaf dat teveel tannine, met moderne verkoelde fermentatie geeft het juist 
een tikje frisheid aan de wijn.  
Krachtig en vol, een wijn die stáát!   per fles € 37,50  
 
 
 


