
WIJNKAART



Wit
Tierra Alegre     4,- 22,-
Druif: Airen, Sauvignon Blanc
Land:Spanje, Castilla la Mancha
Wijnmaker: José Luis Santiago Martínez
Airén samen met Sauvignon Blanc. Meloen en kruisbes. Volledig 
biologisch en heerlijk dorstlessend. Eigenlijk gewoon het beste van 
twee werelden.

Forte Alto Dolomiti     4,- 22,-
Druif: Pinot Grigio
Land: Italië, Dolomieten
Wijnmaker: Lucio Matricardi
Pinot Grigio heeft een enorme fanbase. Wij werden extra lyrisch 
na het proevennvan deze elegante, en fris, fruitige variant uit de 
hooggelegen Dolomieten. 

Domaine de Bellevue      5,- 28,-
Druif: Sauvignon blanc
Land: Frankrijk, Loire
Wijnmaker: Raphael Midoir
Ze stuiven je glas uit, de expressieve smaken van deze typische 
Sauvignon uit de Touraine. Proef peer met kruisbes en geniet van het 
uitzicht met dit heerlijke glas in je hand.

Theo Minges      6,- 32,-
Gleisweiler Holle
Druif: Riesling
Land: Duitsland, Pfalz
Wijnmaker: Theo Minges
Theo Minges maakt deze state-of-the-art Riesling te midden van 
een supergunstig terroir in de Pfalz. Complex geurend citrusfruit, 
elegantie en -oh jawel- volledig gemaakt met de goedkeuring van 
Moeder Natuur. Riesling is back! En hoe!

Bellerobe Méditerranée      5,- 29,-
Druif: Viognier
Land: Frankrijk, IGP Méditerranée
Wijnmaker: Pierre Vidal
Op deze mooie jurk zorgt de Viognier voor het bloemetjesmotief. 
Bloesem, perzik en een expressieve frisheid afkomstig aan de voet 
van de Alpen

Colpaola di Matelica     5,- 27,-
Druif:Verdicchio
Land:Italië, Marken
Wijnmaker: Aroldo Bellilli
Eigenaar Franscesco maakt samen met wijnmaker Aroldo een 
biologische Verdicchio di Matelica op maar liefst 650 meter boven 
zeeniveau. De bodem is hier ontzettend rijk aan mineralen en dat 
geeft zijn wijnen een boost van bijna vulkanische uitbarsting.

Cuvée Clémence     5,- 29,-
Druif: Muscadelle, Semillon, Sauvignon Blanc
Land: Frankrijk, Entre-Deux-Mers, Bordeaux
Wijnmaker: Roland Quancard
Lekker vol met exotisch fruit, een fl inke dosis kruidigheid en een tikkie 
hout. Deze Bordeaux blend kan wel tegen een stootje.

Château Saint-Jean     5,- 29,-
d’Aumières
Druif: Chardonnay
Land: Frankrijk, Pays d’Oc
Wijnmaker: Vianney Castan
De ‘C’ op het etiket is een eerbetoon aan Chardonnay! De druif die 
over de hele wereld vele wijnboeren doet glimlachen, maar pas écht 
tot zijn recht komt op haar geboortegrond; Frankrijk. Romig en frivool 
van karakter, met lichte houtrijping voor nét dat tikkeltje meer volume 
en complexiteit. Chardonnay in haar puurste vorm!

Zoet wit
  
Hausmann      4,- 22,-
Druif: Rivaner
Land:Duitsland, Nahe
Wijnmaker: Weinvertrieb Nahetal GmbH
Verfi jnde zoete en fruitige witte wijn met een bloemige fi nish

R� é
El Granjero      4,- 22,-
Druif: Bobal
Land: Spanje, Tierra de Castilla
Wijnmaker: Vicente Ramos
Zwoel rood zomerfruit afgewisseld met frisse zuren maken van deze 
rosé het lekkerste onder de zon (zelfs in de winter).

Ferry Lacombe Mira      5,- 27,-
Druif: Caladoc, Grenache Blanc, Grenache Noir
Land: Frankrijk, IGP Méditerranée
Wijnmaker: Michel Pinot
Deze hemelse Provence rosé is elegant, licht van kleur en staat bol van 
citrusfruit, kruiden en bloemen.

Rood
  
Tierra Alegre      4,- 22,- 
Druif: Tempranillo
Land:Spanje, Castilla la Mancha
Wijnmaker: José Luis Santiago Martínez
De bekendste en Spaans meest geliefde druif ziet precies genoeg zon 
om je smaakpapillen te belonen met zwoele smaken van donker fruit 
en kruiden.

Domaine Gaget les       5,- 24,-
Galets 
Druif: Gamay 
Land: Frankrijk, Beaujolais
Wijnmaker: Mikaël Gaget
Gamay. Een vrolijke en frisfruitige druif, licht van kleur en met zomerse 
smaken en aroma’s van aardbeien, frambozen en kersen. Deze 
Fransman is van veel markten thuis en een echte culinaire held!

Wijn en duurzaamheid is een belangrijk 

onderdeel bij restaurant Magnolia. Om 

deze reden werken wij alleen met kleine 

wijnboeren uit Europa om onze wijnen 

in te kopen. Hiermee houden we scherpe 

controle op de kwaliteit en kunnen we jou 

de leukste, lekkerste en meest bijzondere 

wijnen aanbieden. Om jou te helpen de 

wijn te vinden die past bij jouw moment, 

hebben wij onze wijnkaart ingedeeld op 

smaak. Van lichte en frisse wijnen, naar 

aromatische en krachtige wijnen. 

- Proost!

Vista Nova      5,- 24,- 
Druif: Camarate, Castelao, Touriga Nacional
Land: Portugal, Estremadura
Wijnmaker: Diogo Sepúlveda
Drie lokale Portugese druiven zorgen hier voor een trio van soepel 
donkerfruit met een vleugje vanille.

Timbrus      5,- 27,-
Druif: Saperavi
Land: Moldavië, Purcari
Wijnmaker: Manuel Ortiz
Saperavi is een inheemse Moldavische druif die hoge ogen gooit 
bij wijnkenners. In Oost – Europa genieten ze al vele jaren van deze 
powerdruif met smaken van leer, rood fruit en heel veel kruidigheid.

Masseria Borgo dei Trulli     5,- 27,-
Druif: Primitivo
Land: Italië, Puglia
Wijnmaker: Alessandro Michelon
Puglia ligt in de hak van de laars en daar is het verzengend heet. 
Gelukkig is Primitivo een echte zonaanbidder en vertroetelt hij je 
smaakpapillen met jammig zwart fruit en een vleugje specerijen.

Vina Zorzal      5,- 27,-
Druif: Graciano
Land: Spanje, Navarra
Wijnmaker: Jorge Navascués
Deze biologische en spannende klassieker barst van het sappige 
kersenfruit, kreeg een verleidelijke tik hout mee en is misschien wel 
onze nieuwe persoonlijke favoriet.

Domaine de la     5,- 29,-
Graveirette Ju de Vie
Druif: Grenache, Marselan, Merlot, Mourvèdre
Land: Frankrijk, Vin de France
Wijnmaker: Julien Mus
Deze krachtige powerblend doet een beetje aan een heuse 
Châteauneuf-du-Pape denken. Door de toevoeging van Merlot is 
hij nét even wat sappiger en vriendelijker dan zijn broertje met het 
Pauselijke stempel uit de Rhône. Wijnmaker Julien Mus doet het 
bovendien ook nog eens allemaal biodynamisch met het Demeter 
keurmerk in the pocket. Ju de Vie (levenssap) in optima forma!

Dessert
Les Ailes des Bernardins  5,5
Muscat de Beaumes de Venise
Druif: Muscat a Petits Grains Blanc en Noir
Land: Frankrijk Beaumes de Venise
Wijnmaker: Andrew Hall
Bij deze ‘Vin Doux Naturel’ wordt de vergisting gestopt door het 
toevoegen van wijnalcohol. De resterende suikers die niet omgezet 
zijn naar alcohol blijven zo in de wijn en geven de wijn zijn zoete 
karakter, zonder dat de wijn log wordt of frisse zuren verliest.

Tauromaquia Pedro Ximénez  5,5
Druif: Pedro Ximenez
Land: Spanje Andalusië
Wijnhuis: Gracia Hnos
Pedro Ximénez, het zou zo de naam van een beroemde Spaanse 
stierenvechter kunnen zijn. Het gaat ons echter om de zoete 
Sherrywijn die uit het bergdorpje Montilla komt.

Bubbels
  
Vega Caliza Frizzante      4,5 24,-
Druif: Airen, Sauvignon Blanc
Land: Spanje, Tierra de Castilla 
Wijnmaker: Jorge Pradillo
Deze biologische bubbel met vrolijke belletjes heeft een boterzacht 
mondgevoel met stuivend wit fruit en is perfect om op elk moment 
van de dag aan je lippen te zetten!

Champagne Gamet Rive Gauche  57,-
Druif: Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir
Land: Frankrijk, Champagne
Wijnmaker: Philippe Gamet
Delicaat en complex, deze heerlijke Champagne blijft 40 maanden in 
de kelders rijpen. Het resultaat mag er wezen. Een zachte mousse met 
tonen van brioche en noten.


