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KELDERKAART

Kijk, lees en kies uit één van deze selectie 

top-wijnen. Alle huiswijnen zijn gebaseerd 

op de keuken van Het Paviljoen. 

Kom je er niet uit? Vraag één van onze gastvrije 

medewerkers en proef uit een selectie.



WITTE WIJNEN

Sauvignon, Alto Vuelo, Chili  .........................................  4.50 I 22.50

Mooie frisse kleur met een tint van groen, stuivend droog en fris met toch vol-
doende fruitige tonen van citrus en een mooie afgeronde zuren.

Om zo heerlijk van te genieten, als luxe huiswijn, voor bij een goede middagborrel met 
huisgemaakte hapjes en vers gesneden zalm snippers.

Chardonnay, de Veyrac, Frankrijk  ............................  4.50 I 22.50 

Helder geel van kleur met een smaak van een frisse Chardonnay met veel mond-
gevoel, licht vettig en zeer fruit gedreven met zowel frisse als exotische tonen.

Goede keuze als aperitief, maar ook bij bijvoorbeeld gegrilde vis, gerookte vis en zachte 
romige kazen.

Verdejo, Cantosan, Spanje ............................................  5.50 I 27.50

Strogeel van kleur met een intens aromatische geur van groene appel, grape-
fruit en lychee. In de smaak knisper-fris en sappig, maar met volle body.

Erg geschikt als aperitief. Ook goed te combineren met gekruide gerechten, salades, vele 
lichte visgerechten en asperges met ei en vers gesneden ham.

Pinot Grigio, Mazzolada, Italië  ..................................  5.75 I 28.75 

Bleekgele, heldere kleur, open, licht florale geur met peer, licht ziltig met een ver-
fijnde kruidigheid. In de afdronk toegankelijk en mooi drogend met een bittertje.

Bij rijke visgerechten of wit vlees. Ook als goede begeleider van schaal en schelpdieren, 
gerookte en gepocheerde vis, oesters en frisse lichte salades.

ROSE WIJNEN

Demoiselle de Veyrac Syrah, Frankrijk  ..................4.50 | 22.50 

Rosé IGP Pays d’Oc - Prachtig licht zalmroze van kleur, met exotisch fruit, 
aardbei en banaan in de neus. Levendige, droge stijl, heel fruitig en sappig, 
aardbei, lychee en mango, mooi in harmonie met veel mondgevoel. 

Heerlijk op het terras of als aperitief, bij goede lunchsalades of bij gegrild of gemarineerde 
vis en vissalade.

Rioja Ugarte Tempranillo Rosado , Spanje ........... 5.25 | 26.25

Pablo Martínez Urigüen, de nieuwe oenoloog, verraste ons met de release van 
de Ugarte Rioja DOC Rosado; wat een heerlijke rosé! Vol geurend naar aard-
bei, framboos en abrikoos, romig, middelzwaar qua body, met een frisse zuur-
graad en een zachte afdronk.

Als aperitief, bij vis en schaaldieren, chorizo , zomerse salade, pasta’s en  rijstgerechten.

RODE WIJNEN

Merlot, Les Roucas, Frankrijk  ........................................  4.10 I 20.50

Paarsrode wijn met aroma’s van rijpe bosvruchten en een pepertje, zacht, soe-
pel en jeugdig in de smaak, volop zwarte bessen en bramen, met toch genoeg 
karakter en een volle fruitige afdronk.

Deze toegankelijke wijn is voor het gehele jaar door. Combineer het met een fijn zacht 
stukje rood vlees en proef de samenhang, versterk de smaak van je wijn.

Malbec, Nampe Mendoza, Argentinië ................... 5.00 | 25.00 

Volle smaak; zwoel maar soepel, een frisse zuurgraad met jong fruit, pruim en 
bes, specerijen en iets zoetige tannines. Voor een wijn van deze prijsklasse erg 
volledig, mooi herkenbaar Malbec karakter.

Met pasta, risotto en middelzware roodvlees gerechten. Ook zo heerlijk te genieten voor 
bijvoorbeeld de Royale hapjesplank.

DESSERT WIJN EN BUBBELS

De Krans Muscat de Frontigan, Zuid - Afrika  .......................  24.50

Dessertwijn. In de neus citrus en zeer herkenbaar Muscat, maar ook perzik en 
lychee. In de uitbundige smaak een mooie balans tussen fris en zoet, met een 
exotisch karakter. Prachtige dessertwijn.

De wijn voor gebak, desserts en (gedroogd)fruit en/of honing.

Prosecco Veneto Villa Teresa, Italië ............................................  37.50

Aantrekkelijke, frisse en licht mousserende witte wijn. Licht geel van kleur met 
een fijne mousse. Uitbundige frisse en fruitige geur met hinten van vers gepluk-
te bloemen. Verrassende droge en frisse smaak met indrukken van amande-
len. Lange, frisse en kruidige afdronk met een klein aangenaam zoetig bittertje.

Perfect als aperitief! Iets te vieren, een goed begin van het weekend.

Champagne, Frankrijk ..................................................................... 64.50

Forget Brimont Premier Cru Brut - Forget Brimont is een traditioneel ambach-
telijk domein in het hart van de Champagne. De druiven zijn afkomstig van de 
15 ha tellende eigendomswijngaarden, welke verdeeld zijn over 4 dorpen in 
de Montagne de Reims. De Champagne rijpt tenminste 3 jaar en is samenge-
steld uit Pinot Noir (60% aangeplant), Pinot Meunier (25% aangeplant) en 
Chardonnay (15% aangeplant). Ambachtelijk, mineraal en zuiver.

De start van een goede avond. Bij oesters, als aperitief en volmaakt bij Camembert en Brie.


