WIJNKAART
Bij d’Moriaan hebben we een bijzondere collectie wijnen waar wij zeer trots op zijn. Hier
vindt u naast een enkele mooie klassieke Bordeaux en zalige Bourgognes ook bijzondere
wijnen van uitsluitend de beste wijnmakers uit heel de wereld.
De wijnkaart hebben we ingedeeld op smaakstijlen om de keuze voor u te
vereenvoudigen. Mocht u advies willen hebben per gerecht vindt u in onze kaart achter
het gerecht ons advies.
Buiten de huiswijnen serveren we ook diverse wijnen per glas. Zo kunt u altijd genieten
van een passende wijn bij uw gerecht, vraag gerust om advies. Indien gewenst kunt u bij
de menu’s ook genieten van een heerlijk wijnarrangement.
Vanwege de exclusiviteit van sommige wijnen kan het voorkomen dat er maar enkele
flessen op voorraad zijn.

WIJNEN PER FLESJE VAN TWEE GLAZEN
Mousserend
071 Prosecco Cantine Sacheto - Veneto Italië

4,95

9,90

Dit heerlijke glas heeft een stuivende geur van citrus fruit.
In de smaak is hij lekker sappig en rijk met heerlijk frisse zuren.
Een heerlijke wijn als aperitief en maar ook een prima begeleider van salades en lichte visgerechten.

9,90

Cava Marguès de Terrabona brut 0,2 l - Spanje

Heerlijk sappig-droge Cava. Ideaal als aperitief of bij een licht visgerecht. Zacht en mild van smaak met een
hintje perzik, citroen, amandel en abrikoos.

WIJNEN PER GLAS
Wit
Maravilla Chardonnay 2018 - Central Valley, Chili

4,25

25,00

Maravilla Chardonnay is een eerlijke fijne en fruitige wijn uit Chili. Loepzuiver en helder van toon, klaar om
koud gedronken te worden als aperitief of gewoon zomaar.

Castillo de Almansa ‘Colleción’ Verdejo & Sauvignon blanc 2018 BIO

5,25

30,00

Uit Almansa, Spanje is deze wijn heerlijk fris, fruitig en sappig droog van smaak. Mooie tonen van steen
fruit: perzik en nectarine, groene appel en een subtiele hint tropisch fruit. In de afdronk weer dat heerlijke,
sappige frisse dorstlessende fruit. Perfect als aperitief of bij lichte voorgerechten.

Château de Millet, Chardonnay Fûts de Chêne 2016

6,50

32,50

Uit Côtes de Gascogne, Frankrijk is dit een prachtige volle wijn waarin veel te ontdekken valt, met een
mooi evenwicht tussen lichte hout- en vanille impressies en frissere tonen. Een rijke wijn met tonen van
gedroogde vruchten en kruiden. Met een heerlijke lange afdronk.

WIJNEN PER GLAS ȍVERVOLGȎ
Rosé
Soek die Geluk rosé shiraz 2018 - Robertson, Zuid - Afrika

4,25

25,00

De rosè van Soek die Geluk heeft een mooie, zalmroze kleur en dat doet verlangen naar het eerste slokje.
Veel rijp fruit ( aardbeien, frambozen ) en een elegante afdronk met weinig tannine. Jong drinken tot zo’n 2
jaar na de oogst.

Rood
Romeo Tempranillo 2018 - Jumilla, Spanje

4,25

25,00

Een volle, zachte, soepele en frisse smaak met tonen van rijpe aardbeien, frambozen en bessen en een
fruitige afdronk. Heerlijke rode wijn om zo ‘los’ van de maaltijd te drinken en een perfecte begeleider van
diverse gerechten.

Passo del Cardinale primitivo di manduria Paolo Leo 2017

6,50

35,00

Dit is een super verleidelijke Zuid-Italiaanse wijn uit Puglia. Soepel, zacht, vol, rond en elegant van smaak
met veel, rijp donker fruit,een hint van cacao en karakteristieke Zuid-Italiaanse kruidigheid. Heerlijk als
genietwijn buiten de maaltijd om. En in combinatie met rood vlees of wildgerechten.

Spätburgunder ‘Haltinger Stiege’ Haltinger Winze 2015 - Baden, Duitsland

6,50

37,50

Heerlijke, sappige, fruitige Spätburgunder. Boordevol, fris, zacht, sappig, rood fruit en een licht aardse,
kruidige toets die zo kenmerkend is voor Pinot Noir uit het wijngebied Baden.

ZOETE WIJNEN PER GLAS
5,50

Oliver Zeter ‘Sweetheart’ 2014

Lichtzoete wijn op basis van laat geoogste Sauvignon Blanc, zeer geraﬃneerd, elegant, exotisch. Ideaal bij
fruitdesserts.

Banyuls Cuvée Thérèse Reig 2012

6,00

Deze heerlijke versterkte wijn komt uit de Roussillon, in het zuiden van Frankrijk. De wijn is gemaakt van
100% grenache noir, waarvan de gisting onderbroken is door de toevoeging van pure wijnalcohol. Domaine
de la Rectorie staat bekend als de beste Banyuls-producent.

7,50

Muscat de Rivesaltes ‘Sweeth South’ - Rivesaltes, Frankrijk
Aangenaam muskaat, acacia, witte perzik, stuivend en breed, mooi zoet, mandarijnen, goede frisheid.
Krachtige, zoete witte wijn. Lekker bij paté van eendenlever en blauwe kazen.

Ambré Rivesaltes Hors d’Age ‘Sweet South’ - Rivesaltes, Frankrijk

7,50

Rivesaltes Ambré wordt gemaakt op basis van witte druiven.
De wijn wordt amberkleurig –ambré- door een rijping op eikenhouten vaten gedurende meer dan vijf jaar.
De druiven zijn a omstig van mooie heuveltoppen met een ondergrond van bruine schistes, een vorm van
leisteen. Het is een blend op basis van druiven van oude stokken Grenache gris en Macabeo.
Na de oogst volgt een klassieke vergisting van de druiven, met het toevoegen van alcohol om de gisting te
stoppen, en zo een mooie zoete wijn te creëren, een klassieke vin doux naturel.
De lange rijping op hout zorgt voor een bijzondere diepgang en complexiteit.

Rooiberg Red Muscadel - Robertson valley, Zuid-Afrika

7,50

Super verleidelijke dessert wijn, vol, zacht en zoet van smaak. Smaak impressies van rijpe kersen,
chocolade, dadels en zoete rozijnen. Dit is een heerlijk zoetje als toetje, om te combineren bij zoete
nagerechten met chocolade, noten en gekonfijt fruit en fantastisch in combinatie met diverse
blauwader- en gerijpte (harde) kazen.

Chambers Rutherglen muscat - Rutherglen, Australië

8,00

Licht bruine tint. Verse rozijnen en geconfijt fruitaroma’s zorgen voor complexiteit in de neus.
Fijne smaken van citrus, kaneel, kruidnagel en gedroogde rode bessen. In de afdronk hints van toﬀee en
zwarte kardemom.

MOUSSEREND
Prosseco
071 Prosecco Cantine Sacheto - Veneto Italië
4,95
9,90
Heerlijk frisse tintelende vrolijke wijn met een zeer plezierige afdronk. De lichte heldere kleur met
tintelende belletjes geven direct een vriendelijk aanzicht. De geur is vol fruit en heeft de stuivende
elementen van bloesem. De smaak is niet helemaal droog maar elegant en soepel.
Bosco del Merlo Prosecco spumante brut Millésimato Veneto – Italie

27,50

Een Prosecco die vol droog van smaak is met fris tintelende belletjes. U proeft rijpe gele appels, citrus, een
vleugje peer, ananas, zachte kleine bubbels en een lekker lange verfrissende afdronk.

Cava
Cava Marguès de Terrabona brut 0,2 l – Spanje

9,90

2 glazen per flesje

Heerlijk sappig-droge Cava. Ideaal als aperitief of bij een licht visgerecht. Zacht en mild van smaak met een
hintje perzik, citroen, amandel en abrikoos.

Raventós Riog Brut 2013 - Spanje

39,50

Heerlijke neus met fijn wit fruit en mineraliteit. In de mond komt de complexiteit helemaal tot uiting,
prachtig rijp delicaat fruit en toast.

Champagne
Champagne Gimonnet - Gonet Grand Cru blanc de blancs Cuvée Or

85,00

Fris droog, subtiel en krachtig van smaak met zeer fijne belletjes. Smaken die doen denken aan citrus fruit,
rijpe appel en brioche gecomplementeerd door een lange afdronk. 3 jaar gerijpt op fles en gemaakt van
100% Chardonnay.

Ruinart blanc de blancs brut - Champagne, Frankrijk

132,50

Door de strenge kwaliteitsnormen, door Ruinart gehanteerd, heeft deze Champagne meer dan 36
maanden op zijn gistdepot gerijpt en heeft daardoor geweldig aan verfijning gewonnen. Uitermate
verleidelijk door zijn frisheid en zijn fruit met levendige lichtvoetigheid.

FRISSE, DROGE WITTE WIJNEN
Deze groep witte wijnen zijn heerlijk als aperitief of als begeleider van zowel de amuse
als lichte voorgerechten. De wijnen hebben frisse geuren van citrus en groen gras. In de
smaak kom je veel minerale tonen tegen met hinten van wit fruit als appel en peer.
Château Oumsiyat Blanc de blanc 2017 - Bekaa Valley, Libanon
27,50
Een unieke blend van druiven levert een bijzondere elegante, droge wijn op. Boordevol rijp fris,
mineraal fruit dat herinnert aan het Mediterrane Libanese klimaat. Gemaakt van een blend van
Chardonnay, Sauvignon blanc, Uniblanc en Clarette
L’Autentique Viognier IGP Oc 2017 - Languedoc-Rousillon, Frankrijk
28,00
Deze Viognier is droog, rond, zacht en exotisch van smaak. Met tonen van rijpe meloen, appel en
abrikoos is dit een zeer prettige en verrassende wijn.
Weissburgunder Weingut Schönlaub 2018 - Pfalz, Duitsland
29,00
Gemaakt van 100% Pinot Blanc. Door het milde klimaat in de Pfalz streek en de kalk- en
leemrijke zandsteenbodem een volle, frisse witte wijn met de smaken van gele appel, amandel en
een vleugje perzik.
L’Autentique Sauvignon Blanc IGP Oc 2018 - Languedoc- Rousillon, Frankrijk
30,00
Alle wijnen van l’Autentique zijn gemaakt van één druif, in dit geval de Sauvignon blanc. Dit geeft
een mooie, frisse, pure smaak met duidelijke citrustonen.
J&G Chenin Blanc 2016 - Robertson, Zuid - Afrika
32,50
Deze super frisse witte wijn is perfect om zo te drinken. Je proeft fris citrus fruit zoals, citroen,
limoen, nectarine en een hintje abrikoos maar ook tropisch fruit zoals ananas. Door zijn lichte
karakter een echte allemansvriend.
Riesling Trocken Weingut Schönlaub 2017 - Pfalz, Duitsland
32,50
Lekker fris droog, vol en elegant van smaak. Je proeft frisse aroma’s van groene appel, limoen,
citroen, perzik en een lekkere frisse afdronk.

AROMATISCHE WITTE WIJNEN
Mooie, fruitige wijnen die goed te combineren zijn met gerechten met vis.
De wijnen zijn vol van smaak en hebben geen- of een lichte houtrijping gehad.
J&G Chardonnay 2015 - Robertson, Zuid - Afrika

26,50

Een soepele Chardonnay uit Zuid – Afrika met een klein beetje houtrijping. Vol, fris en verfijnd van smaak.|

Grüner Veltliner ‘Greener’ Weingut Diem 2018 BIO - Weinviertel, Oostenrijk

34,00

Dit is een frisse droge wijn met de typische kenmerken van een ‘Grüner’: rijpe gele appel, hintje perzik,
citroen en de kenmerkende groene, kruidige toon die doet denken aan venkel/selderij en witte peper.

Zolo Torrontes 2018 - Mendoza, Argentinië

39,50

De Torrontes is de meest aangeplante witte druif in Argentinië. Het belangrijkste kenmerk is het
muskaatachtige aroma, met geuren van jasmijn, rozen en geraniums. Goed herkenbaar zijn de tonen van
citrus, grapefruit en perzik. De wijn smaakt vol, fris en droog met exotisch fruit aangevuld met citrus,
sinaasappelzest en abrikozen.

Seresin Sauvignon Blanc ‘Organic’ 2013 - Marlborough, Nieuw Zeeland

62,50

Marlborough staat garant voor schitterende sauvignonwijnen waarbij Seresin de eerste viool speelt.
Fonkelend mediumgeel waarna een opstuivend boeket vol citrus, ananas en rijpe kruisbes je neus verwent.

Sancerre d’Antan Henri Bourgeois 2014 - Loire, Frankrijk

75,00

Klassieke Sancerre, die 1 jaar fustlagering kreeg. De wijn is breed, complex en
aromatisch met citrus en een heel eigen stijl. A omstig van silex (vuursteenbodem).

Ossian ‘Agricultura Ecológica’ 2013 - Tierra de Castilla, Spanje

75,00

Uiterst gestileerde, complexe neus met boschampignons, truﬀel, biscuit en geroosterde amandelen.
100% Verdejo druif. Complex, krachtig en super geconcentreerd zonder ooit zwaar of log te worden. De,
voor écht grote wijnen, typerende mineraliteit en finesse gaat maar door tot de, in lagen terugkomende
complexe afdronk. Top!

Saint-Aubin blanc 1 Cru Les Combes Philippe Colin 2013 - Bourgogne, Frankrijk

85,00

Saint Aubin 1er Cru Les Combes heeft een licht gele kleur . In de neus wit en rijp geel fruit,
noten en licht boter. In de mond een zachte aanzet, met veel volume en milde zuren. Mooie, lange afdronk.

ROSÉ
Sideways Pinot Noir Rosé 2018 - Robertson, Zuid - Afrika

26,50

Open en geurig, rood fruit, een vleugje kersen, aardbeien en heerlijk verfrissend

Côtes de Provence Rosé ‘Avec’ 2014 - Provence, Frankrijk

32,50

Deze mooie AVEC rosé is zeer geurig, een vleugje bergamot, aardbeien, frambozen, aangename kruidigheid
en roze grapefruit. Mooi droog en smaakvol, stevig, wat fijne bitters, puur en elegant, mond vullend. Een
droge en stijlvolle rosé.

Château Pibarnon Rosé 2014 - Provence, Frankrijk

65,00

Het beroemde Pibarnon uit Bandol maakt naast fantastische rode wijnen ook de allermooiste rosés. Deze
Bandol wordt gemaakt van de druiven mourvèdre (50%) en cinsault (50%). De eerste geeft de wijn kracht,
diepgang en bewaarpotentieel; de tweede finesse, fruit en sensualiteit.

DELICATE, ZACHTE, FRUITIGE RODE WIJNEN
Rode wijnen met een aangename fruitigheid, soms met een subtiele houtrijping. Goed te
combineren met lichte vleesgerechten en gevogelte als parelhoender en kwartel.
Castello Banfi Sangiovese “Mandrielle” 2015 - Toscane, Italië

29,00

Heerlijke soepele Sangiovese di Toscana, gemaakt op basis van de bekendste druif van deze streek.
Dit is een wijn om jong te drinken, die de ongecompliceerd fruitige kant van de klassieke
Sangiovese- druif toont. Verleidelijke geur, zacht fruitig, met kersen en zoete pruimen.
Zacht en toegankelijk, met laurier en kruiden.

Blauer Zweigelt Weingut Diem 2016 BIO - Weinviertel, Oostenrijk

29,00

Aangenaam, verfrissend, soepel en elegant, barstensvol fruit met een subtiel kruidige toon.
100% Zweigelt druif, uit de grensstreek met Hongarije en Slowakije.

Morandé Pinot Noir Reserva 2015 - Valle Casablanca, Chili

37,50

Een robijn rood gekleurde wijn. In de neus tonen van gedroogde rozenblaadjes, aardbeien, zwarte thee en
specerijen. Een volle, frisse, elegante, fruitige en zachte rode wijn. Een lange afdronk met een verfrissend
einde.

Spätburgunder ‘Haltinger Stiege’ Haltinger Winze 2015 - Baden, Duitsland

37,50

Heerlijke, sappige, fruitige Spätburgunder. Boordevol, fris, zacht, sappig, rood fruit en een licht aardse,
kruidige toets die zo kenmerkend is voor Pinot Noir uit het wijngebied Baden.

Barbera D’Alba ‘Nuela’ Elio Filippino 2017 - Piemonte, Italië

39,00

Barbera d’Alba Raimonda is intens robijnrood van kleur. De smaak is intens en is zeer onderscheidend,
bloemige en fruitig tegelijkertijd. Een lichte en aangename geur van hout, kruiden en vanille. Heerlijk.

VOLLE, ROBUUSTE RODE WIJNEN
Deze wijnen hebben een uitgesproken karakter, diep rood fruit, hinten van cacao, leer en
kruidigheid. Vaak met een mooie houtrijping waardoor de zachte vanilletonen naar voren komen.
Chateâu Oumsiyat Jaspe 2014 - Bekaa Valley, Libanon

37,50

De beste Libanese wijnen komen uit de Bekaa-vallei, de hellingen van deze vallei vormen ideale
klimatologische condities voor de teelt van witte en blauwe druiven. Château Oumsiyat is een elegante wijn
met aroma’s van gekonfijt rood fruit, eikenhout en een kruidige geur. Een elegante vol smakende wijn.

Castle Rock Cabernet Sauvignon 2014 - Paso Robles, Californië, Amerika

42,50

18 maanden gerijpt op Frans eikenhout. Smaken zoals zwarte bes, blauwe bes, kersen en rijpe pruimen
komen in deze wijn voor met een licht accent van het hout. De afdronk is lang, krachtig en vol.

Château Pascaud réserve Bordeaux Supérieur 2015 - Bordeaux, Frankrijk

47,50

Vol en donker maar mooi helder gekleurde wijn met een krachtige en complexe geur waarin duidelijk de
merlot druif te herkennen is en de tonen van de eikenhout rijping. De wijn is krachtig, mond vullend vol en
soepel van smaak. De afdronk is mooi evenwichtig en blijft lang hangen.

Château Bel Air Cru Bourgeois Médoc 2012 - Saint Estèphe, Frankrijk

55,00

Een stevige rode wijn. Eentje met echt karakter! De wijn heeft een soepele aanzet, daarna volgt de
aantrekkelijke smaak van cassis en een toets van cederhout, afgerond met ronde tannines.

Recchia Amarone della Valpolicella Classico ‘Masua di Jago’ 2014 - Veneto, Italië

72,50

Een Amarone die vol, soepel en warm van smaak is. Lekker vol, donker rijp fruit, met tonen van chocolade,
specerijen, rozijn, aarde en subtiel vanille door de rijping op eikenhouten vaten. De afdronk is krachtig, lang
en zacht. Heerlijk bij krachtige vlees-, wild-, stoofgerechten en gerijpte harde kazen

Clos des Fous ‘Pucalan Arenaria’ Pinot Noir 2012 – Chili
Zeer indrukwekkend en ook een duidelijk eigen stijl Pinot Noir.
Prachtige rijpe fruittonen, aardse accenten maar ook veel mineraliteit.
Hiermee maakt Clos des Fous duidelijk dat grote Pinot Noir ook in Chili mogelijk is. Top!

95,00

