


A P E R I T I E V E N

SUPPAI UMESHU ................................................................................. €  8,00
Een zeer verfijnde pruimenwijn met een mooie balans in zijn fruitige toetsen en
volle zoete smaak.

SALT`N YUZU SAKE .............................................................................. €  8,00
Frisse sake met Japans citrus fruit (7% alc.)

SHISO SHOCHU ................................................................................... €  8,00
Japanse zachte jenever gemaakt van rijst met een extract van shiso (Japans kruid) 20%alc.

CAVA NADAL BRUT / GLAS .................................................................. €  8,00
Droge en complexe schuimwijn, ‘zero-dosage’.

OCUS GIN & TONIC met Fever Tree Tonic .............................................. € 13,00
100% Bio en 100% Vegan. Gedestilleerd en gebotteld in België. Deze botanische zachte en 
kruidige Gin bevat gember, koriander, citroenschil, lavendelbloesem en kaneel. 
 
NIKKA GIN & TONIC met Fentimans Tonic ............................................. € 15,00
Een Japanse Gin met een fijn citrus aroma van Yuzu, Kabosu, Amanatsu en Japanse
Sancho peper.

B I E R E N 

Asahi (van t’ vat) ................................................................€  4,00

Kirin (50 cl) .......................................................................€  5 ,00

Pinkus (Natuurlijk Duits bier)  ..............................................€  4,00

Belgisch bier (Suggestie) ............................................ €  Variabel
Alcohol vrij bier (Suggestie)  ........................................ €   Variabel

S C H U I M W I J N
CANALS NADAL BRUT NATURE (per fles) ............................................. € 37 ,00

Macabeu, Xarel-lo, Parellada – DO Cava - Méthode Traditionelle - Spanje
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
CUVÉE DÉSIR EXTRA BRUT  ................................................................ € 79 ,00

Doyard-Mahé – Champagne Premier Cru AOP - Frankrijk
De Cuvée Désir is een Champagne met karakter. Aroma’s van hazelnoot en sterke minerale 
toetsen typeren deze prachtige wijn. Zijn licht ziltige en droge karakter maakt hem tot een 
uitstekende begeleider bij schaal-en schelpdieren zoals langoustines en oesters. Het is een 
echte culinaire Champagne die een meerwaarde biedt aan de beste bereidingen of uiteraard 
een genot is gewoon op zichzelf.

GRAIN DE CELLES -MÉTHODE CHAMPENOISE - EXTRA BRUT ......... € 79 ,00

Domaine Pierre Gerbais / Champagne Côte des bars - Frankrijk
50% Pinot Noir, 25% Pinot Blanc, 25% Chardonnay / Artisanale Champagne
Een troebele en droge Champagne met een zeer elegante sprankel. Het karakter van deze 
zeer verfijnde Champagne wordt getypeerd door zijn boeket van witte bloemen en volle 
fruitigheid. Zeer fris en mineraal uitgebalanceerd. 
Perfect als aperitief en bij oesters. Past uitstekend bij onze rauwe vis en verfijnde Japanse 
smaken. 



F R I S D R A N K 

Appelsap (Bio) .................................................................... €  3,00

Sinaasappelsap (Bio) .......................................................... €  3 ,00

Tonic ................................................................................... €  3,50

Fritz Kola (33cl) ................................................................... €  4 ,00

Fritz Rabarber / Citroen (33cl)  ............................................ €  4,00

K O M B U C H A

KOMBUCHA* (met groene thee) ...............................................€ 5 ,50

KOMBUCHA* (met Yuzu / Japanse citroen) ................................€ 5 ,50

KOMBUCHA* (met gember) ....................................................€ 5 ,50

*Kombucha van DE BRON. Kombucha is een gefermenteerde drank op basis 
van thee, gebrouwen in een ambachtelijke microbrouwerij in Antwerpen met 
hoogwaardige natuurlijke ingrediënten.Deze drank werd ontwikkeld als niet- 
alcoholisch alternatief bij food pairing en gaat goed bij de Japanse gerechten. DE 
BRON werkt met interessante seizoens gebonden smaken..

 WAT E R 

Perrier (0,2L) ....................................................................... €  3,00

Bru plat / bruis (0,5L) .......................................................... €  5 ,00

Bru plat / bruis (1L) ............................................................. €  8,00

T H E E

Sencha (Groene thee) ..........................................€  3,00 ........€   4,00

Genmai-Cha (Groene thee met gepofte rijst) ............€  3,00  .......€   4,00

Hojija (Geroosterde groene thee ) laag theïne gehalte ..€  3,00 ........€   4,00



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

• JOSEN SAKAGURA   ............................................... Karaf  150ml €  9 ,00

 ................................................................................ Karaf  250ml € 13 ,00

Een zachte sake die warm geserveerd wordt. 

SAKAYA HACHIBEI
Mie prefecture / Japan

• YAMAHAI JUNMAI ISENISHIKI  ............................... Karaf  280ml € 20 ,00

Rijke en gerijpte smaak die goed samen gaat met onze warme keuken gerechten.

SAWANOTSURU

HAKUTO SHUZO

TSUKINOKATSURA

SAKAYA HACHIBEI 

RYUSEI

MUTSU HASSEN

KAKUREI



K O U D E  S A K E
Karaf mogelijk van 250ml. / 350ml. / 450ml. / 750ml. Glas is 100ml.

SAKAYA HACHIBEI BREWERY
Mie prefecture / Japan

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

 .................................................................................. Karaf 350ml   € 25,00

Droog en scherpe smaak. Aroma’s van groene peper, noten en rozijnen. 

KAKUREI BREWERY
Niigata prefecture / Japan

• KAKUREI JUNMAI GINJO .......................................... Glas 100ml    €  8,50

 .................................................................................. Karaf 350ml  € 30,00

Een lichte, frisse sake met een elegante smaak. Zachte mooie afdronk met 
een goede hoeveelheid umami. 55% gepolijste rijst. 

HAKUTO SHUZO BREWERY
Wajima, Ishikawa Prefecture / Japan

• WAJIMA MONOGATARI JUNMAISHU ........................ Glas 100ml € 8,50

 .................................................................................. Karaf 350ml  € 30,00

Aroma’s van rozijn, abrikoos, melk en yoghurt. Zeer mooie aciditeit en umami 
smaken waardoor deze sake li chtjes bitter en mineraal is en goed past bij 
rauwe vis en warme vis gerechten. 60% gepolijste rijst.

MUTSU HASSEN BREWERY
Aomori prefecture / Japan

• BLACK LABEL JUNMAI GINJO ................................. Glas 100ml   € 10,00

 .................................................................................. Karaf 350ml  € 32,00

Een uitstekend gebalanceerde sake met een gelaagde kruidige smaak.
Kan perfect tijdens de maaltijd gedronken worden.

• HANAOMOI 40 JUNMAI DAIGINJO ........................... Glas 100ml  € 16,00

 .................................................................................. Karaf 350ml  € 60,00

Zachte elegante smaak met een lichte fruitige aroma. Deze sake heeft een 
verfijnde smaak die goed samen gaat met rauwe vis en lichtere gerechten. 
Aanrader als aperitief. 40% gepolijste rijst.

RYUSEI BREWERY
Hiroshima prefecture / Japan

• NIGHT EMPEROR SPECIAL JUNMAISHU ................. Glas 100ml    €   8,50

 .................................................................................. Karaf 350ml  € 30,00

Droge 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

 .................................................................................. Karaf 350ml  € 32,00

Gemaakt van 100% Yamada Nishiki rijst. Een krachtige en frisse sake met 
delicate aroma’s van muskaatnoot en meloen.  Deze sake vol umami wordt
best op kamertemparatuur gedronken.



K O U D E  S A K E

PER FLES VAN 720ML.

TSUKASABOTAN BREWERY
Kochi prefecture / Japan

• SENSHU-HASSAKU TOKUBETSU JUNMAI ............. Fles 720ml   €  60,00

Licht en zeer droge sake met elegante aroma’s van appel en yoghurt. Deze 
sake heeft een hogere aciditeit en past hierbij uitstekend bij sashimi, sushi 
en tempura.

KAKUREI BREWERY
Niigata prefecture / Japan

• TOKUBETSU JUNMAI AGED ................................... Fles 720ml €  65,00

Dit is een gelimiteerde seizoens sake, gemaakt van Yamadanishiki rijst. 
Gerijpt in een `Yukimuro`(snow cave) in de zomer. Het resultaat is een rijke 
sake met licht fruitige aroma’s en een mondvol umami. Je kan genieten van 
deze ‘full body’ sake die vooral goed samen gaat bij onze warme gerechten 
met een uitgesproken smaak. 55% gepolijste rijst.

TSUKINOKATSURA (Willow Tree)
Kyoto Prefecture / Japan

• JUNMAI GINJO - YANAGI ........................................ Fles 720ml €  79,00

Een levendige, hoog aromatische Junmai Ginjo, met toetsen van vers 
geplukte aardbeien, mos en gedroogde peer. De textuur van deze sake is 
licht en delicaat met een lange en complexe afdronk. Een elegante sake, 
wel gebalanceerd tussen verfrissende aciditeit, zachte zoete toetsen en 
mineraliteit. Uitstekend bij al onze gerechten. 60% gepolijste rijst.

KAKUREI BREWERY
Niigata prefecture / Japan

• JUNMAI DAIGINJO .................................................. Fles 720ml €  105,00

Een soepele, zachte sake met bloemige en fruitachtige geur die begin t met 
een milde zoetheid en hints van meloen en appel bevat. Evenwichtige, lichte 
en zachte smaak met een zuivere afdronk. 40% gepolijste rijst.

KAKUREI BREWERY
Niigata prefecture / Japan

• JUNMAI DAIGINJO YAMADANISHIKI  ..................... Fles 720ml €  140,00

Deze top kwaliteit Daiginjo sake zit boordevol aroma’s en heeft een 
zijdezachte smaak. Zuiver en intens, gemaakt met de bijzondere rijstsoort 
Tojo, Hyogo prefecture’s Yamadanishiki. Uitstekend als aperitief of bij 
gerechten met subtiele smaken. 37% gepolijste rijst.



W I T T E  W I J N E N 

GESELECTEERD ALS HUISWIJN

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 Japanse gerechten.

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

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

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

FRIS, FRUITIG EN MINERAAL 

THE NED SAUVIGNON ......................................................................... €  29,00 
100% sauvignon blanc - Marlborough – Marisco Vineyards - Nieuw Zeeland
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.

PEPE MENDOZA.................................................................................. €  32,00 
Moscatel, macabeo & airén - DO Alicante - Pepe Mendoza - Spanje
Dit is een wijn met een zuivere terroir expressie. Het is een blend waarbij de 
moscatel florale tonen aanbrengt en de macabeo een zeer mooie mineraliteit 
toevoegt. Een frisse wijn die zeer mooi tot zijn recht komt bij sushi en sashimi.

FITAPRETA BRANCO ........................................................................... €  34,00 
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. 

GRUNER VELTLINER ........................................................................... €  35,00 
100% grüner veltliner - DAC Kamptal - Weingut Hirsch - Oostenrijk
Deze grüner veltliner toont de typische fruitige en kruidige kwaliteiten van deze 
variëteit. Hij wordt getypeerd door aroma’s van groene appel, wilde kruiden en lichte 
hint van witte peper. Een levendige en frisse witte wijn die fantastisch werkt bij sushi 
en sashimi en bij alle visgerechten.

GALERNE ............................................................................................ €  42,00 
100% Chardonay - Domaine Montanet / Burgundy Vézelay - Frankrijk
Deze witte bourgogne heeft een mineraal karakter door de klei-en kalkstenen 
bodem vol met oester fossielen. De klasse Chardonnay heeft een prachtig palet van 
boomgaardfruit, citrus en oesterschelp. Deze wijn is gerijpt in roestvrij stalen vaten. 
Gemaakt door een pionier in het biologisch wijn bouwen. Mooie aciditeit en tegelijk 
vol in de mond. 

POUILLY FUMÈ .................................................................................... €  44,00 
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 typische minerale ondertoon die het 
gebied zo typeert. Uitstekende begeleiding bij vis in alle mogelijk bereidingen.



W I T T E  W I J N E N 
FRIS, FRUITIG EN MINERAAL 

SANCERRE BLANC ............................................................................. €  46,00 
100% Sauvignon - Domaine François Crochet/ Loire Sancerre - Frankrijk
Typische Sancerre met verfrissende tonen van citrus. 
Een evenwichtige witte wijn met een heerlijke geconcentreerde, lichtjes fluweelachtige 
smaak en met een mooi mineraal karakter.  Schitterend bij schaaldieren, sushi en 
gegrilde vis of tempura. 

CASTELLO della Salla Conte dela Vipera ............................................ €  49,00 
Sauvignon Blanc, Sémillon - Umbrië - Italië
Een lichte strogele wijn, groene tinten en kruidige aroma’s die worden aangevuld 
met citrus en ananas. Deze wijn vindt een mooi evenwicht tussen volheid en frisse 
zuren en heeft een lange, nadrukkelijke finish. 

CHABLIS Chateau De Berù ( Limited edition ) ..................................... €  59,00 
100% Chardonnay - Frankrijk
Zeer minerale wijn met pure smaak van de zilte bodem. Veel fraîcheur met een 
uitgesproken textuur. Perfecte combinatie met oesters en al onze vis gerechten. 

ARINTO AZOREN ................................................................................. €  68,00 
Arinto Dos Açores – Azores Wine Company – Pico DO – Portugal 
De arinto in deze wijn deelt zijn naam met de vaak voorkomende witte druif op 
het Portugese vasteland. Het is een wijn van de Azoren eilanden met een enorme 
fraîcheur die gekenmerkt wordt door citrus, mineraliteit en pompelmoes en vooral 
ook de ziltigheid die de wijnen van deze eilanden zo typeert. Een droomcombinatie 
met sashimi en sushi.

RIESLING ............................................................................................. €  85,00 
Ungsteiner Nussriegel Riesling 2016 - Weingut Rings
Pfalz VDP Erste Lage - Duitsland  
’premier cru’ riesling van een wijngaard op een steenworp van de bekende Weilberg. 
Een wijngaard met een warm microklimaat en vooral een klei en zandsteen bodem. 
Een rijke riesling met een mooie zuurtegraad die de perfecte balans oplevert. 
Mooie minerale, aardse aroma’s zijn duidelijk aanwezig naast citrus toetsen en rijpe 
vruchten. Enkele jaren flesrijping zorgen bovendien voor een mooi ontwikkelde wijn 
die perfect op dronk is. 

      : Deze wijnen bevatten micro hoeveelheden extra toevoegingen waardoor de 
wijnen zeer puur zijn van smaak. Ze zijn geproduceerd met veel aandacht voor de 
kwaliteiten van de terroir; de bodem, het klimaat, de druivenrank en de signature 
van de wijn bouwer. 



W I T T E  W I J N E N 
RIJK EN VOL VAN KARAKTER

AKEMI .................................................................................................. €  32,00

100% Viura - Rioja - Spanje   
Gemaakt door sterrenchef Japanse gastronomie, Félix Jiménez.
Rijkelijke tropische wijn met aroma’s van pompelmoes, een subtiele ondertoon van 
peper en florale toetsen die het boeket vervolledigen. Het palet is complex met 
tropische vruchten en vanille, gerijpt gedurende vijf maanden in eikenhouten vaten. 
De afdronk heeft een mooie textuur die de mond vult, maar toch verfrissend 
aanvoelt. Een Spaanse wijn met een Japanse ziel.

CHARDONNAY DE BERU ..................................................................... €  52,00

100% Chardonnay / Domaine Athenaïs de Béru / Burgundy Chablis - Frankrijk 
Deze gepolijste Chardonnay is een pure expressie van de druif zelf. Goed 
uitgebalanceerd tussen een mooie aciditeit en een fantastische mineraliteit met het 
volle karakter van de Chardonnay druif. Zeer goed met onze vis bereidingen. 

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 gegrilde vis bereidingen.

SAINT-PERAY ...................................................................................... €  58,00

Domaine de Lorient / North Rhône Saint Péray - Frankrijk
70% Roussane, 30% Marssane
Een ronde witte wijn met een diepe en elegante smaak van vlezige, gele vruchten. 
Deze wijn is traag gerijpt om zijn heerlijke soepelheid te bereiken. 
Goed met onze warme keukengerechten zoals Black Cod en tempura. 

ATARAXIA CHARDONNAY ..................................................................€  72,00

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 gekenmerkt door een mooie mineraliteit en een aciditeit die 
de wijn goed in balans brengt. Uitstekende begeleider bij vis en gevogelte. 

RUEDA BELONDRADE Y LURTON ...................................................... €  89,00

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’ ................................................................. €  97,00

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. 

SAINTENAY 1E CRU Les Clos Rousseau ............................................ €  90,00

Domaine AMI / Burgundy Santenay - 100% Chardonnay
Een ‘première Cru’ Bourgogne appellation. Deze diepe, romige Chardonnay 
is traditioneel gerijpt in eiken vaten die hem zijn boterachtige tonen verlenen. 
Specifieke wijn van de zonnige regio Saintenay. Zeer elegant in de mond. 



 O R A N J E  W I J N 

PEPE MENDOZA.................................................................................. €  42,00 
Pureza – Pepe Mendoza – Alicante DO - Spanje 
Mendoza’s Pureza is geen klassieke witte wijn, wel een zogenaamde ‘orange wine’. 
Concreet is dat een wijn die een tijd in contact blijft met de schil na het persen van 
het sap, net zoals bij rode wijn. Deze verblijft bovendien een tijd in amfora (terracotta 
kruik). Hij vertoont uitbundige aroma’s van o.a. rozen en sinaasappelzeste. Een 
echte liefhebberswijn die zeer goed een maaltijd kan begeleiden, en zeker bij de 
traditionele Japanse keuken.

R O D E  W I J N E N 
GESELECTEERD ALS HUISWIJN

LE PINAU D’AUNIS
100% Pineau d’Aunis - Loir _ Frankrijk 

Een rode wijn van een unieke druifsoort, licht en fruitig zowel als intens met 
een mooie aciditeit. De afdronk met tonen van zout en peper is typisch voor 

deze druif. Elegante mooie wijn bij de Japanse keuken.

Per glas  ..........................................................................€  7,00

Per karaf (50 cl) ................................................................€  19,00

Per fles (75cl)  ..................................................................€  25,00

 

ELEGANTE EN LICHTE RODE WIJNEN 

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. 

SANCERRE ROUGE ........................................................................... €  46,00 
100% Pinot noir - Domaine François Crochet / Loire Sancerre
Deze fluweelachtige wijn met een intense smaak expressie van bosvruchten heeft een 
frisse en elegante structuur die goed bij de Japanse keuken past. 
Ideaal bij vis gerechten.

SANCERRE ROUGE ........................................................................... €  54,00 
100% pinot noir - AOP – Domaine Gérard Fiou – Frankrijk
Deze pinot noir wordt gekenmerkt door veel rood fruit en een vleugje vanille.
Deze rode Sancerre is net zoals de witte van een hoge kwaliteit.

PINOT NOIR CREATION ..................................................................... €  58,00 
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. 

VOLNAY VIEILLES VIGNES ................................................................ € 115,00 
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. 



R O D E  W I J N E N 
VOLLE EN KRACHTIGE WIJNEN

 TAMANTE ...........................................................................................€  26,00 
Merlot & Sangiovese - BIGI - IGT Umbrië - Italië
De kracht, het fruit en de structuur van een Sangiovese naast het zachte,
ronde van de Merlot. Aroma’s van rood en zwart fruit zijn prominent aanwezig. 

LA SOURCE ......................................................................................... €  38,00 
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. 

MOULIN PAY ........................................................................................ €  55,00 
100% Merlot - Domaine Hubau / Bordeaux Fronsac - Frankrijk
Een pure expressie van de Merlot druif met een een zachte structuur en een volle 
smaak van bosvruchten. Typische Bordeaux wijn met aanwezige tannine maar met een 
elegante zachte ondertoon.  

PEPE MENDOZA.................................................................................. €  60,00 
El Veneno – Pepe Mendoza – Alicante DO – Spanje 
Deze 100 % monastrell (mourvèdre) verblijft een jaar op grote houten foudres van 500l. 
Hij is gemaakt om een lang leven te kunnen leiden maar blinkt nu al uit in elegantie en 
frisheid, zeker voor Monastrell. Kruidige aroma’s domineren het pallet. Absolute topwijn 
uit één van Spanjes minder bekende regio’s. Beter te combineren met vlees, zalm en 
tonijn gerechten of volle smaken uit de Japanse keuken zoals miso. 

BAROLO ESSENZE .............................................................................. €  82,00 
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. 

CHATEAU CAP DE MOURLIN  ............................................................. €  89,00 
Merlot, cab.franc & cab. sauvignon - AOP St. Emillion Grand Cru Classé - Frankrijk
Dit domein werd opgericht in de 16de eeuw en bezit 14ha aan wijngaarden. De wijn 
wordt getypeerd door donker fruit en pruim aroma’s. Daarnaast is de invloed van de 
houtrijping zeer duidelijk door de geroosterde eik die in de afdronk naar boven komt. 
redelijk stevige structuur. Echt een klassieke wijn. 

      : Deze wijnen bevatten micro hoeveelheden extra toevoegingen waardoor de 
wijnen zeer puur zijn van smaak. Ze zijn geproduceerd met veel aandacht voor de 
kwaliteiten van de terroir; de bodem, het klimaat, de druivenrank en de signature 
van de wijn bouwer. 



WA R M E  D R A N K E N

Sencha (Groene thee) ..........................................€  3,00 ........€   4,00

Genmai-Cha (Groene thee met gepofte rijst) ............€  3,00  .......€   4,00

Hojija (Geroosterde groene thee) laag theïne gehalte ..€  3,00 ........€   4,00

Koffie / Espresso (Nespresso) ............................................... €  3,50

Cappuccino / Latte ............................................................ €  4 ,00

D I G E S T I E V E N

Japanse Whiskey (Vraag naar ons aanbod) ........ €  variabele  prijs
Sochu (Japanse jenever) ................................... €  variabele  prijs


