
D R A N K E N

APERITIEVEN

SALT’N YUZU SAKE.............................................................................. €  8,00

Sake met Japans citrus fruit (7%alc.)

SHOCHU MET SODA ............................................................................ €  9,00

Japanse jenever gemaakt van rijst met soda en geconfijte limoen of
Umeboshi (zoute gepekelde pruim)

UMESHU ............................................................................................... €  5,00

Japanse pruimenwijn

FIZZY BENI ........................................................................................... €  9,00

Japanse rode pruimenwijn met soda, limoen en shiso

NIKKA COFFEY GIN met Fentimans Tonic .............................................. € 15,00

Een Gin met een fijne aromatische complexiteit die verfrisserd is door de verschillende 
Japanse citrussen als Yuzu, Kabosu en Amanatsu. Een delicate fruitigheid met toetsen van 
appel en Japanse Sansho peper op het einde.

 
HENDRICKX GIN met Fentimans Tonic en shiso ..................................... € 13,00

Hendrickx Gin is een Schotse gin met een zacht karakter en een subtiele smaakbalans door 
de infusie van komkommer en rozenblaadjes.

SPARKLING SAKE (180ml) .....................................................................€ 24 ,00

Tsuki no Katsura Bikkuri Gyoten
Een sprankelende sake met een licht zoete smaak. 8%alc.

S C H U I M W I J N

CANALS NADAL BRUT NATURE (enkel per fles)..................................... € 37 ,00

Macabeu, Xarel-lo, Parellada – DO Cava - Méthode Traditionelle.
Canals Nadal is nog altijd een klein familiaal wijnbedrijf in de Penedès waar men sterk toezicht 
houdt op de hoge kwaliteit. Dit is een ‘zero-dosage’ cava, dat wil zeggen dat er geen extra 
suiker werd toegevoegd voor de tweede gisting. Dit levert een goede droge en complexe 
schuimwijn op. Zeer fijn en genuanceerd en daardoor ideaal bij de Japanse keuken.

C H A M PA G N E

CHAMPAGNE R&L LEGRAS (enkel per fles)  ........................................... € 65 ,00 
100% chardonnay - AOP Champagne Grand Cru Chouilly – Frankrijk
Wij kozen voor R&L Legras, een Grand Cru uit Chouilly, vooral omdat zijn karakter zo prachtig 
samengaat met onze subtiele visgerechten. In deze champagne vindt u de pure expressie en 
finesse van de chardonnay druif.



S A K E

Sake , of onder de naam nihonshu, “Japanse alcohol” wordt al vele eeuwen in japan gemaakt 
door fermentatie van rijst en water. Er bestaan diverse categorieën Sake, zoals Ginjo, Junmai Ginjo 
en Daiginjo, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen Sake soorten waarbij alcohol wordt 
toegevoegd en soorten waarbij dit niet het geval is. Verschillende soorten Sake kunnen koud, 
kamertemperatuur of warm gedronken worden. Het alcohol percentage ligt doorgaans tussen de 
5 en 19%.

HONJOZO
Is een sake waar alcohol wordt aan toegevoegd terwijl bij Junmai sake’s alcohol 

ontstaat door een natuurlijk fermentatieproces. 

JUNMAISHU
70% van de rijstkorrel blijft over na het polijsten.

Heeft meestal een rijke smaak.

JUNMAI GINJO
60% van de rijstkorrel blijft over na het polijsten. Een aangename sake om met 
uw maaltijd te drinken. Junmai Ginjo heeft meestal een rijke, scherpe of gelaagde 

smaak bepaald door de rijstsoort en het gistingsproces. 

JUNMAI DAI-GINJO
50% of minder van de rijskorrel blijft over na het polijsten. Deze verfijnde sake 
is goed om als apperitief te drinken of bij een maaltijd met rauwe vis gerechten. 
Een sake van zeer goede kwaliteit door de hoge polijsting, een zuiver karakter en 

optimale aroma’s. 

WA R M E  S A K E

SAKE SAWANOTSURU / Kobe / Japan
Een zachte sake die warm geserveerd wordt. Deze brouwerij is gevestigd in het Nada district, 
ten noordoosten van Kobe. Ze gebruiken uitsluitend de beste rijst en water van de Miya bron 
in het Rokko gebergte.

• Josen Sakagura   ........................................................... Kruikje 150ml €  9 ,00

 ...................................................................................Kruikje 250ml € 13 ,00

SAKAYA HACHIBEI / Mie prefecture / Japan
• Yamahai Junmaishu / Junmai Isenishiki  ................................ Karaf 280ml € 18,00

Rijke en gerijpte smaak die goed samen gaat met tempura of gegrilde vis.
Deze sake kan zowel warm als koud gedronken worden.

*vraag naar suggesties warme sake

SAWANOTSURU

SAKAYA HACHIBEI 

RYUSEI

MUTSU HASSEN

KAKUREI



K O U D E  S A K E
NAMAZAKE Droog en fris karakter. 

• Honjozo sake .............................................................. Flesje 300ml € 16,00

KAKUREI BREWERY / Niigata prefecture / Japan
Deze Sake brouwerij ligt in een gebied waar veel sneeuw valt en dus ook zeer zuiver water is. 
Dit water zorgt voor een pure en zachte smaak in de Sake. Deze streek is bekend voor zijn hoge 
kwaliteit rijst.

• Junmai Ginjo ..................................................................Glas 100ml  €  8,00

 ....................................................................................Karaf 350ml  € 28,00
Lichte en zachte smaak

• Junmai Daiginjo ............................................................Fles 720ml  € 105,00
Goed gebalanceerde sake met een licht fruitige en zachte rijke aroma. 
Een zeer verfijnde en zuivere smaak. Deze sake gaat goed samen met al 
onze gerechten. 

MUTSU HASSEN BREWERY / Aomori prefecture / Japan
Deze brouwerij Hachinohe Shuzo bestaat vanaf 1775, en produceerd fruitige en aromatische sakes 
met een uitgesproken karakter. Deze achtste generatie sake producenten brouwen ecologisch 
vriendelijk en op gezonde authentieke wijze met locale rijst uit Aomori, de beste gist en zuiver 
bronwater van het Kanisawa gebied.

• Hanaomoi 40 Junmai DaiGinjo ........................................ Glas 100ml  € 12,00

 ....................................................................................Karaf 350ml  € 42,00
Zachte elegante smaak met een lichte fruitige aroma. 40% gepolijste 
sake heeft een verfijnde smaak die goed samen gaat met rauwe vis en 
lichtere gerechten. Aanrader als aperitief.

• Black label Junmai Ginjo ............................................... Glas 100ml   €  9,00

 ...................................................................................Karaf 350ml   € 30,00
Een uitstekend gebalanceerde sake met een gelaagde en licht fruitige smaak. 
Kan perfect tijdens de maaltijd gedronken worden. 

RYUSEI / Hiroshima prefecture / Japan
Fujii Shuzo brouwerij is ontstaan in 1863. Takehara City, waar de brouwerij is gevestigd, is 
gezegend met hoge kwaliteit water wat geschikt is voor Ryusei sake. Door het gebruik van 
lokaal verbouwde rijst zoals “Yamada Nishiki” en de oude techniek genaamd “kimoto-zukuri” 
creëeren zij een elegante en authentieke sake. Een sake die op het einde van het proces geen 
koolstoffiltering heeft gehad, en hierdoor een wat gelere kleur behoud.

• Night Emperor Special Junmaishu........................................ Glas 100ml  €   8,00

 ....................................................................................Karaf 350ml  € 28,00
Milde en zachte (ongefilterde) sake die een licht gerijpte smaak heeft.
Deze sake is goed in combinatie met al onze gerechten.

• Ryusei Junmai Ginjo White label ......................................... Glas  100ml  € 10,00

Gemaakt van 100% Yamada Nishiki rijst. Een verfrissende smaak met
delicate aroma”s zoals muscaatwijn of meloen. Deze krachtige sake
word best op kamertemparatuur gedronken.

SAKAYA HACHIBEI / Mie prefecture / Japan
De “Gensaka” brouwerij is gelegen bij een natuurgebied met bergen en de Miya river. Dit 
zorgt voor zuiver water en terrassen waar “Ishenishiki” rijst wordt verbouwd, de oudste soort 
waarmee sake werd gebrouwen. De nieuwe generatie wil locale rijst-boeren steunen en 
werken ook met deze oude rijstsoort. De brouwerij dateert van 1805, net na de Edo-periode. 
Door het gebruik van natuurlijke gist en een complete fermentatie verkrijgen zij een optimale 
“umami” smaak.

• Junmaishu   .................................................................... Glas 100ml   €   8,00

 ................................................................................... Karaf 350ml   € 28,00

Droog en scherpe smaak. Een aroma van groene peper, noten en rozijnen. 



W I T T E  W I J N E N 

GESELECTEERD ALS HUISWIJN

Per glas  .......................................................................... €  6,00

Per karaf (50 cl) ................................................................€  16,00

Per fles (75cl)  ..................................................................€  21,00

SOUTH EMOTION VERMENTINO 

100% Vermentino - IGP Pays d’Oc - Les vignerons du Narbonnais - Frankrijk
Een heerlijke frisse en aromatische wijn met tonen van wit fruit, bloesem en 
een mooie afdronk met onder andere tropisch fruit. De rijkdom aan aroma’s 

maken deze wijn tot een uitstekende begeleider bij Aziatische gerechten.

FRIS EN FRUITIG 

CHARDONNAY DE GRÈZAN ................................................................ €  27,00

100% chardonnay - IGP Pays d’Oc – Château de Grézan – Frankrijk
Een elegante wijn gemaakt van de chardonnay druif. Het zachte fruit van citrus en mango 
blijft op de voorgrond omdat de wijn geen houtopvoeding heeft gehad. Het frisse karakter 
van deze wijn maakt hem uitermate geschikt bij lichtere visgerechten en schaal/schelpdieren.

THE NED SAUVIGNON ......................................................................... €  29,00

100% sauvignon blanc - Marlborough – Marisco Vineyards - Nieuw Zeeland
Een stijlvoorbeeld van wat Nieuw-Zeeland te bieden heeft. Een typische crispy en aromatische 
sauvignon blanc boordevol tropisch fruit. Deze ‘Marlborough stijl’ werkt traditioneel heel goed 
met kruidige Aziatische gerechten.

FITAPRETA BRANCO ........................................................................... €  29,00

Blend van zes autochtone Portugese druiven – VR Alentejo – Fitapreta - Portugal
Een echte terroirwijn uit Alentejo. Zeer frisse stijl boordevol citrus en een mooie aanhoudende 
fruitige afdronk. Combineert zeer mooi met gegrilde vis, verse zeevruchten of sushi. 

MAÇANITA BRANCO ........................................................................... €  32,00

70% viosinho, 20% codega do larinho, 10% gouveio – DOC Douro – Maçanita - Portugal
Heerlijke witte wijn uit de prachtige Douro vallei, die niet voor niets door UNESO is opgenomen 
als werelderfgoed. De florale aroma’s zijn fris en intens en leveren een wijn op met een fris en 
romig palet en een mooie aanhoudende afdronk. Ideaal bij gegrilde vis of wit vlees.

POULLY FUMÈ ..................................................................................... €  38,00

100% sauvignon blanc - AOP – Domaine de Riaux, famille Jeannot – Frankrijk
Wereldberoemde referentieregio voor sauvignon blanc. Mooie complexe witte wijn met 
aroma’s van citrus en exotisch fruit en de typsiche minerale ondertoon die het gebied zo 
typeert. Uitstekende begeleiding bij vis in alle mogelijk bereidingen. 

MINERAAL VAN KARAKTER

ALBARIÑO ........................................................................................... €  34,50

100% albariño - DO Rías Baixas – Lagar de Costa - Spanje
Een elegante wijn met een mineraal karakter. Afkomstig uit het noordwesten van Spanje, pal aan 
de zee. In de neus hints van aromatische kruiden, witte bloemen en steenfruit. Intense wijn die 
zeer goed samen gaat met witte vis. Albariño werkt in feite zeer goed met alles uit de zee.

GRÜNER VELTLINER STEIN ................................................................ €  35,00

100% grüner veltliner – DAC Kamptal – Jurtschitsch – Oostenrijk
Een klassieke grüner veltliner uit de Oostenrijkse bergen. Mooie balans tussen fruit zoals rijpe 
appel en kruidigheid. Mooie minerale afdronk met wat peper die grüner veltliner als soort 
typeert. Gaat mooi samen met Aziatische kruidigheid of groentebereidingen.



PINOT GRIGIO ..................................................................................... €  38,00

100% pinot grigio - DOC Alto Adige – Cantina Terlano - Italië
Cantina Terlano is één van de beste wijnhuizen uit de regio. Dit is een wijn met een fris karakter 
met tonen van witte perzik en passievruchten, naast hooi en groene kruiden. Combineert 
mooi met schaal –en schelpdieren of sushi.

SANCERRE .......................................................................................... €  45,00

100% sauvignon blanc - AOP – Domaine Gérard Fiou – Frankrijk
Een delicate wijn met aroma’s van witte bloemen en citrusfruit. Hij komt van een terroir met 
veel silex, dat hem zijn minerale karakter geeft. Knisperend fris, met aroma’s van kruisbessen 
en gemaaid gras. Zijn complex karakter gaat mooi samen met subtiele visgerechten of 
Oosterse bereidingen.

VERDELHO O ORIGINAL ..................................................................... €  60,00

100% verdelho – I.G. Açores – Azores Wine Company – Portugal
Deze verdelho is niet te verwarren met de verdejo of verdelho van het Europese vasteland, 
het is een unieke variëteit die je vooral terugvindt op de eilanden van de Azoren en Madeira. 
Een complexe minerale wijn met wat tropische toetsen en een opvallend ziltige aanzet. Met 
name dat laatste maakt hem tot een gedroomde partner bij verse vis, zeevruchten en oesters.

BERG SCHLOSSBERG GG .................................................................. €  99,00

100% riesling - Rheingau – Weingut Leitz – Duitsland
Afkomstig van misschien wel de beste regio voor riesling in de wereld. Deze wijn is een en 
al klasse en boordevol mineraliteit. Fris, elegant en wat ziltig. Aroma’s van citrus en floraliteit 
domineren deze complexe wijn. Riesling werkt door zijn aromatisch karakter traditioneel 
zeer goed met Aziatische gerechten. Deze frisse stijl werkt ook zeer goed bij karaktervolle 
visgerechten.

RIJK EN VOL VAN KARAKTER

PALPITE BRANCO ............................................................................... €  55,00

58% arinto, 24% verdelho, 18% antão vaz – VR Alentejo – Fitapreta - Portugal
Deze Portugese witte wijn verblijft 12 maanden op eiken vaten. Hij vertoont een perfecte 
balans tussen kracht en frisheid. Een volle wijn met kruidigheid, wat vanille en een romige 
textuur. Dit maakt hem zeer geschikt bij gebakken vis in een krachtige, rijke bereiding. 

ATARAXIA CHARDONNAY ................................................................... €  63,00

100% chardonnay –Hemel-en-Aarde Valley – Ataraxia Wines – Zuid-Afrika
Top chardonnay uit Zuid-Afrika die kan wedijveren met de beste Bourgognewijnen. Wijnmaker 
Kevin Grant hecht veel belang aan terroirexpressie. Deze volle houtgerijpte wijn wordt dus 
ook gekenmerkt door een mooie mineraliteit en een aciditeit die de wijn zeer mooi in balans 
brengt. Uitstekende begeleider bij vis en gevogelte.

RUEDA BELONDRADE Y LURTON ...................................................... €  69,00

100% verdejo - DO – Belondrade - Spanje
Spaanse icoonwijn uit de referentieregio voor verdejo, Rueda. Dit is een houtgerijpte editie 
van deze bekende witte druivensoort. Een complexe wijn met aroma’s van wit fruit en wat 
kruidigheid ondersteund door mooi geïntegreerde houttonen. Een echt culinaire wijn die zeer 
veel gerechten naar een hoger niveau kan tillen.

MEURSAULT ‘SOUS LA VELLE’ ........................................................... €  75,00

100% chardonnay – AOP - Domaine Michelot – Frankrijk
Eén van ’s werelds beroemdste wijngebieden. Deze witte Bourgogne is een proto-type 
Meursault; rijk en expressief met een weelderige nasmaak. Klassewijn die je bij elk visgerecht 
of zelfs bij een lichter vleesgerecht kan drinken.



R O D E  W I J N E N 

GESELECTEERD ALS HUISWIJN

Per glas  .......................................................................... €  6,00

Per karaf (50 cl) ................................................................€  16,00

Per fles (75cl)  ..................................................................€  21,00

CHATEAU PRADEAU MEZEAU 

Merlot, cabernet franc – AOP Bordeaux - Frankrijk
Soepele, elegante Bordeauxwijn die vooral gekenmerkt wordt door zwart 

fruit en wat toetsen van de houtrijping. 

FRUITIG EN SOEPEL VAN KARAKTER

TERES .................................................................................................. €  30,00

100% primitivo racemi - IGT Puglia – Fatalone – Italië
Bijzondere wijn gemaakt van de druiven van een tweede oogst, de racemi. Het is een 
zeer lichte rode wijn, in feite bijna een rosé. Zeer fris en fruitig, wordt het best wat gekoeld 
gedronken. Werkt zeer goed met gefrituurde gerechtjes, of gewoon als aperitief.

SPÄTBURGUNDER TROCKEN SCHWARZERDE ................................. €  38,00

100% pinot noir - Pfalz – Weingut am Kaiserbaum - Duitsland
Spätburgunder is de Duitse benaming voor pinot noir. Misschien iets minder bekend, maar zo 
prachtig van stijl. Een smaak rijk aan kersen en kruiden. Door het frisse karakter van de druif 
is deze wijn inzetbaar bij zeer veel verschillende gerechten.

PINOT NOIR CREATION ....................................................................... €  44,00

100% pinot noir - WO Walker Bay – Creation Wines – Zuid Afrika
Pinot noir afkomstig uit Walker Bay, Vlakbij de beroemde Hemel-en-Aarde Valley. De wijn 
verblijft gedurende 10 maand op eiken vaten. Het is een intense, elegante wijn boordevol rood 
fruit, wat kruidigheid en lichte houttoetsen. 

SANCERRE ROUGE ............................................................................. €  45,00

100% pinot noir - AOP – Domaine Gérard Fiou – Frankrijk
Rode Sancerre heeft niet dezelfde faam als zijn witte tegenhanger maar is wel eveneens van 
zeer hoge kwaliteit. Deze pinot noir wordt gekenmerkt door veel rood fruit en een vleugje 
vanille.

VOLNAY VIEILLES VIGNES .................................................................. €  72,00

100% pinot noir - AOP –  En Truffière– Frankrijk
Bourgogne blijft de absolute referentie voor pinot noir. Dit is een intense, fijne rode klassewijn. 
In de geur  aroma’s van kersen en klein rood fruit. De smaak is rijk en kent een zeer mooie 
afdronk. 



VOL EN KRACHTIG VAN KARAKTER

LA SOURCE ......................................................................................... €  35,00

Grenache, carignan, cinsault - AOP Ventoux – Philippe Gimel – Saint Jean du Barroux - Frankrijk
In deze wijn vindt u een uitzonderlijke expressie van de terroir. De lage oogstrendementen 
geven een concentratie en puurheid die bijzonder is. Mooie volle, soepele wijn met aroma’s 
van rijp fruit en een fijne kruidigheid.

ROTSPON RESERVE ........................................................................... €  55,00

Zweigelt, cabernet sauvignon, merlot - DAC Kamptal  – Jurtschitsch – Oostenrijk
De naam Rotspon stamt of van Bordeauxwijnen die vroeger verhandeld werden door de 
Hanzensteden in het Noorden van Europa omstreeks de 17de eeuw. De typisch Oostenrijkse 
zweigelt druif is het hoofdbestanddeel van deze blend. Het levert een complexe wijn op met 
naast fruit ook mooie ontwikkelde aroma’s van de rijping.

BAROLO ESSENZE  ............................................................................. €  62,00

100% nebbiolo - DOCG – Vite Colte - Italië
Deze Piedmontese regio is misschien wel de meest iconische van Italië. Dit is een grote wijn 
met een elegant boeket vol nuances van rijp fruit, leer, tabak en vanille van de houtopvoeding. 
Een wijn met een buitengewone complexiteit.

CHÂTEAU HAUTE SARPE .................................................................... €  70,00

Merlot, cabernet franc - AOP Saint Emilion Grand Cru Classé – Frankrijk
De wijnen uit Saint-Emilion zijn traditioneel merlot gedomineerd. Dat maakt ze wat zachter 
en eleganter dan de wijnen uit de Medoc. Dit is een klassieke Bordeaux wijn met een romig 
karakter. Het is een elegante wijn met zacht fruit van zwarte bessen en een vleugje cederhout.
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