
W
ij

nk
aa

rt



!
Chileense huis wijnen	


Pionero Viña Morande   

€ 3,75 per glas     € 21,95 per fles

Carmenère	

Diep paars gekleurde rode wijn met tonen 

van donker rood fruit zoals bramen en kersen, kruiden en 
hout. en een lange afdronk. 100% Carmenère. !

Smaaktype: fruitig, soepel, aromatisch. 
Serveeradvies: pastagerechten, wit en rood vlees. 

Rosé 70% Cabernet sauvignon 30% Shiraz	
!
Frisse aangename rosé, met in de neus tonen  

van kersen en aardbeien. !Smaaktype: fruitig, soepel, aromatisch. 
Serveeradvies: lichte en gerechten met wit vlees.

Sauvignon blanc	

U proeft tonen van citrus fruit, groene appels en limoen. !Smaaktype: aromatisch, fris, droog. 

Serveeradvies: frisse voorgerechten en salades. !

Chardonnay 	

In deze droge witte wijn proeft u aroma's van fris fruit 

 zoals perzik, peer, citrus en meloen. !Smaaktype: soepel, aromatisch met houtrijping. 
Serveeradvies: gerechten met kip, gevogelte,  

vis en salades. 



!

too short 
to drink bad  

Grand cafe de “Buren”

Wilt u thuis ook kunnen genieten van onze wijnen?  
Dat kan !!!


Al onze wijnen zijn op bestelling leverbaar.

staat voor een goed glas wijn, voor eten bij wijn, 
wijn bij eten, gewoon verwennen.  

Meer dan 15 open wijnen,  

- - wine by the glass - 

- om te proeven, te ontdekken en te genieten.en. 

           

WINE! 

Life’s	



W i j n e n  W i t

Fuenta Milano Spanje	

Knisperend fris wit. De wijn bestaat uit 50% Viura en 50% 

Verdejo. Combineert uitstekend bij lichte zomerse gerechten. !
Smaaktype: fruitig, mandarijntjes, citrus.  

Serveeradvies: salades, kip en andere lichten gerechten. 
€ 3,75 per glas     € 21,95 per fles

Zolo 100% Viognier Argentinie 
Volle, aromatische neus: rijpe perzik, abrikoos en exotisch 

fruit. De smaak is vol droog met perziken, abrikozen,  
citrus en tropisch fruit.. !

Smaaktype: Aromatisch, fris, droog.  
Serveeradvies: Kruidige en pittige gerechten. 

€ 4,50 per glas     € 26,95 per fles

Pinot Grigio Reserve Chili 	

!

Deze fruitige droge wijn is vol en fris van smaak met tonen van 
rijp fruit zoals perzik, appel en bloemenbloesem en 

kenmerkende kruidigheid. !Smaaktype: aromatisch, fris, droog.  
Serveeradvies: gerechten met kip, kalf en vis. 

€ 4,75 per glas     € 27,95 per fles

Tindall Marlborough Nieuw Zeeland	

100% Sauvignon	
!

De wijn is frisdroog en exotisch van smaak. U proeft groene 
appels, kruisbessen, rode grapefruit en passie vruchten. 

Smaaktype: aromatisch, fris, droog.  
Serveeradvies: vis, salades en ook pitttige gerechten. 

€ 5,95 per glas     € 34,95 per fles 
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W i j n e n  

Cranswick Estate Shiraz Australie	

Donkerrood gekleurde wijn met aroma's van pruim, framboos, 

zoete, aardse tonen en verfijnd hout. 100% Shiraz. !
Smaaktype: krachtig, complex met houtrijping  

Serveeradvies: gegrilde gerechten met rund of lamsvlees. 
€ 4,50 per glas     € 26,95 per fles

Zolo Malbec Argentinie	

De neus vult zich met aroma's van zwarte bessen, viooltjes, bramen 
en pruimen.  smaak is vol, zacht en stevig met hetzelfde zwarte fruit 

(bramen, pruimen, zwarte kersen) en subtiele kruiden. !
Smaaktype: krachtig, complex met houtrijping.  

Serveeradvies: combinatie met vlees en wildgerechten, gerijpte kazen 
en heerlijk als geniet wijn buiten de maaltijd om. 

                              € 4,50 per glas     € 26,95 per fles

Pinot noir Gran Reserva Chili	
!
Een wijn met een intens rode kleur. In de neus zwarte bessen 
en rood fruit, in de smaak eveneens duidelijke cassistonen en 
aangename tannine met een goede ondersteunende houttonen. !

Smaaktype:soepel, aromatisch met houtrijping. 
Serveeradvies:  alle vlees gerechten. 
€ 6,95 per glas     € 39,95 per fles

Valpolicella Classico Antolini	

40% Corvina 40% Corvinone 20% Rondinella	


Vol, zacht, soepel en toch fris van smaak. U proeft rijpe kersen, 
pruimen, chocolade en een volle soepele afdronk.. !

Smaaktype:  krachtig, aromatisch.  
Serveeradvies: pasta, vlees gerechten en risotto's. 

€ 4,75 per glas     € 27,95 per fles 



P r o s s e c c oP r o s s e c c o

Tarapacá Late Harriets Chili	

Een spannende combinatie van laat geoogste Sauvignon Blanc                      

en Gewurztraminer druiven. Goudgeel met amber tinten.  
Verleidelijke geur van honing, kruisbessen en tropisch fruit.  

Goede balans in zuur en zoet. 
 € 4,75  per glas     € 23,95 per fles

Barbeito Madeira BOAL 5 years old  	

Versterkte 'medium sweet' wijn van hoge kwaliteit, met bijzonder 
kruidige aroma's en spannende balans. De wijn heeft 5 tot 7 jaar 

gerijpt in eiken vaten volgens de Canteiro methode voor een 
natuurlijk oxidatieproces. !

 Past goed bij tiramisu, gedroogde vruchten,  
en chocolade en carameldessert. 

 € 4,75 per glas     € 23,95 per fles

SEQ bianco vino frezende Italië 	
!
Helder gele kleur. De geur is aangenaam fris en zuiver. 

Heerlijk licht droog en sprankelend in zijn smaak. 
Uitstekend als aperitief of te combineren met 

voorgerechten van vis of gevogelte. 
€ 5,95 per flesje 0,2 ltr	 

Dessert wijnen


