
W I N E S

R E S TA U R A N T  T E R L A G O



 In onze wijnkaart vindt u verschillende wijnen over de hele wereld.  
Het zijn wijnen die wij samen met onze huis-vinoloog met liefde voor u hebben 

uitgezocht. Met onze keuken in gedachte zijn wij opzoek gegaan 
naar wijnen die naadloos aansluiten bij onze gerechten. 

Deze wijnen zijn per fles of per glas verkrijgbaar.

L’Anae Brut CAVA Spanje 5,75 28,50   
Deze bubbel is levendig, heeft een fijne mousse. In de geur hooi, citrus en witte 
bloesem. In de mond fris, warm en aangenaam rond. Met als afdronk een lange 
finish en zeer aangenaam.  

B U B B E L

R O S É
Château Les Fontenelles Bergerac Rosé Frankrijk 2021 5,25 25,00 
Deze Rosé is een blend van ongeveer 65% Merlot, aangevuld met de beide 
Cabernets. Het bouquet wordt gevormd door rood fruit, waaronder aardbeien, 
frambozen en bessen. Fruitig, maar toch droog van smaak. De Merlot geeft 
deze wijn een volle afdronk met een iets kruidig karakter. 



W I T
Francesco Dissegna Pinot Grigio Delle Venezie D’oc Italië 2021 5,75 27,50  
Deze biologische wijn heeft een mooi fruitig boeket en iets van amandelen. 
Zacht en harmonieus. Goed mond gevoel. Heerlijke frisse wijn die het heel goed 
doet met salades en visgerechten. Maar ook als aperitief.  

Philibert du Charme Chardonnay Vin De Pays D’oc Frankrijk 2020 5,95  28,75  
Een rijke neus met zeer aromatische en fruitige geuren van verse bananen en 
peren, gevolgd door houtachtige tinten van praline en gekonfijte kastanjes. 
Deze zeer fijne en delicate wijn is vol en fris in de mond, eindigend met smaken 
van peren en vanille. Een duet met vis en romige saus, zeevruchten en kip.

Domaine Malet Sauvignon Blanc, Touraine Frankrijk 2021 5,75 27,50 
Prachtige frisse wijn van de broers Bruno en Alain Malet. Deze aromatisch en 
fruitige Sauvignon Blanc is een perfecte match met zeevruchten, oesters, vis of 
geitenkaas.

Jose Galo Rueda Verdejo Spanje 2020 5,50 26,00 
Rueda is de bakermat van Spanjeʼs origineelste en mooiste witte wijnen. 
Heerlijke wijn van de Verdejo druif. Veel aroma in geur en smaak. En heerlijk om 
zo te drinken of in combinatie met kipgerechten, salades of visgerechten.  

Gebrüder Steffen Die Blaue Riesling Spätlese Duitsland 2021 4,75 22,50 
Aangenaam frisse zoete wijn uit Duitsland.  



R O O D
Rib Tickler Shiraz Californië U.S.A. 2019 5,95  28,75  
Aantrekkelijke wijn met frambozen- en bramenfruit met een vleugje geroosterd 
karamel. Maar ook peperkruiden en vanillekarakters. De afwerking is zacht, 
subtiel en omarmend. Niet heel zwaar eigenlijk gewoon perfect! Deze Rib 
Tickler Shiraz doet het heel goed bij vlees. Maar ook met gevogelte en licht wild.  

Quattro Conti Primitivo Di Manduria doc Italië 2020 6,50  30,00  
De wijnen van Conti Zecca komen uit de buurt van de stad Lecce, middenin 
de hak van Italië. Sappig, krachtig, vol en evenwichtig. Lekker bij rood vlees, 
lamsvlees, bij diverse kazen. Intense wijn!  

Kaiken Estate Malbec Mendoza Argentinië 2018 5,95  28,75 
De top wijnproducent Kaiken is vernoemd naar de Kaikenʼ de Patagonische 
wilde gans. Een diepe, paars-rode wijn met in de neus tonen van rijp rood fruit, 
tabak en butterscotch. De smaak is intens, met krachtige en rijpe tannines, 
tegelijkertijd sappig en evenwichtig. Lekker bij rood vlees en diverse kazen. 

Casa Ermelinda Freitas Flor de la Mar Tinto Portugal 2020 5,25  25,00 
Blend van 25% Syrah, 25% Castelão, 25% Aragonés en 25% Alicante 
Bouschet. Deze wijn heeft een mooie donkerrode kleur. In de geur prachtig 
verbonden aroma’s van rijp rood fruit, hout en specerijen. De smaak is rijk, vol 
stevig met aantrekkelijke fruitigheid en tonen van hout en vriendelijke tannines, 
gevolgd door een lange rijke afdronk.



D E S S E R T W I J N
El Candado Pedro Ximenez Valdespino Spanje  7,75 
Een unieke sherry die enkel gemaakt wordt van de Pedro Ximenez druiven die 
groeien in de sherry gebieden van Spanje. Het is de klassieke Jerez dessertwijn. 
Een donker mahonie bruin van kleur en heerlijk aromatisch. Je ruikt rozijntjes, 
donkere chocolade, noten, vijgen en dadels. De smaak is complex, intens en er 
gebeurt van alles met je smaakpapillen. De zoetheid is vol en past perfect bij de 
zachte en fluweelachtige sensatie van deze dessert sherry met een geweldig 
lange afdronk. Heerlijk bij kaas of chocolade.  



E X C L U S I E V E  W I J N E N
Onze wijnkaart heeft pareltjes uit de hele wereld. Wij voorzien u graag van advies 
bij uw wijnkeuze, zodat wij uw lunch of diner tot een complete beleving kunnen 

maken. Ontdek onze heerlijke wijnen die met zorg voor u zijn samengesteld. 

Deze wijnen zijn per fles verkrijgbaar. 

Gotas de Mar Albarino Rias Baixas Spanje 2021  33,50 
100% Albariño. Oude wijnstokken, druiven worden handmatig geoogst in de 
vroege ochtend. Zes maanden rijping op gistcellen (sur lie). Intense aroma’s van 
perzik, witte bloemen, mineralen en een hint van frisse zeewind. Goed in balans 
met een aangename zuurgraad. Heerlijk bij oesters, salades met krab en garnalen.

Domaine des Hâtes Chablis Frankrijk 2021  42,50 
De regio Chablis is het meest noordelijke wijngebied van de Bourgogne in 
Frankrijk. In de neus grapefruit en citroen, licht rokerig en kruidig. In de mond 
een zachte aanzet met veel finesse en een zilte mineraliteit, die aanblijft in de 
frisse afdronk. Zeer mooi met visgerechten en schaal en schelp.  

Pascal Jolivet Sancerre Blanc Signature Frankrijk 2020  45,50 
Topproducent Pascal Jolivet in de Loire. Met zijn manier van wijn maken - de 
natuur zijn gang laten gaan - komt zijn vakmanschap goed tot zijn recht. Hij ziet 
het als zijn uitdaging met Sauvignon Blanc en zijn wijngaarden met specifieke 
terroirs uitmuntende wijnen te maken. Deze wijn heeft frisse citrus tonen en 
een volle stevige smaak met mineraliteit en een fijne droge afdronk. Lekker bij 
kaas, vis en salades.  

W I T



Poggio Civetta Chianti Classico Italië 2019  32,50 
Prachtige Chianti van Sangiovese (90%), Canaiolo (5%) en Cabernet Sauvignon 
(5%) druiven. De handmatige oogst vindt plaats tussen midden september en 
midden oktober. De neus is fijn, met aroma’s van wilde bessen, viooltjes en een 
kruidige finish. In de mond is het een droge en frisse wijn met een volle body en 
grote tannine. Bij pasta, gegrild vlees en gerijpte kaas. 

Colle Corviano Montepulciano Fonte Maggio Italië 2017  34,75 
Fraaie 100% Montepulciano-wijn van vader en dochter Del Tonno. Er wordt 
houtrijping toegepast maar weinig nieuw hout en steeds meer op botte. 
Complex met aroma’s van wilde bessen en een onderliggende toon van eik. 
Braambessen, pittige kersen en mooi geïntegreerde smaken van hazelnoot en 
koffie. Mooi met pasta en vleesgerechten.  

Kaiken Ultra Cabernet Sauvignon Mendoza Argentinië 2018  37,50 
Argentinië is een prachtig wijnland. Het symbool van Kaiken Wines is een 
ganzensoort genaamd cauquén (de grijskopgans), die veel voorkomt in 
Patagonië. Elegante Cabernet in Oude Wereld stijl gemaakt maar met wel 
duidelijk een hout toets door de rijping op eikenvaten. Diepe robijnrode kleur. 
In de neus rijpe bessen, pruimen, vanille, peper en specerijen. De aanzet is 
krachtig, maar wordt direct gevolgd door rijp, zoet fruit, rijpe tannines en 
verfijnde zuren. De afdronk is zeer lang en wordt gedomineerd door specerijen 
en rode bessen. Bij vleesgerecht komt deze wijn het beste tot zijn recht.  

R O O D



O O G  V O O R  A A N D A C H T


