
T H E  U L T I M A T E  S T E A K  F R O M  A R G E N T I N A

RODE WIJN

MALBEC
Mendoza in Argentinië is de Malbec hoofdstad in de wereld! De van oorsprong Franse 
Malbec is voor Argentinië een ideale druif. Het droge en milde klimaat - maar 300 ml. 
neerslag per jaar en meer dan 250 zonnige dagen – bleek heilzaam voor een ras dat van 
nature erg gevoelig is voor meeldauw, rotting en nachtvorst. 
Door de hoogte van de wijngaarden aan de voet van het Andesgebergte en de 
lucht vochtigheid kan de Malbec twee weken langer rijpen. De druiven worden 
daardoor rijper en zachter. 

Malbec is een fameuze boerse, ronde druif. Onze wijnmakers maken daarvan een volle, 
tanninerijke wijn met in de geur en smaak gedroogd fruit, zwarte bessen, bramen en pruimen.

 Glas Fles

FINCA PERDRIEL  33
Colección Malbec - Mendoza 
fruitig . harmonieus . toegankelijk
fruity . harmonious . accessible

BODEGA NORTON 7½ 38 
Malbec Reserva - Mendoza
Argentijnse krachtpatser . vol . zwart fruit . viooltjes . harmonieus
Argentinian powerhouse . full-bodied . black fruit . violets . harmonious

MUNAY- QUECHUA FOR LOVE  30
Malbec - Cafayate Valley - Salta 
rijp rood fruit . sappig . kruidig
ripe red fruit . juicy . spicy

PANNUNZIO  31
Malbec Clásico- Mendoza 
zachte tannines . fruitige afdronk
soft tannins . fruity finish

BODEGA NORTON   28
Finca la Colonia Malbec - Mendoza
intens . pruimen . spicy . licht ‘zoetje’
intense . plums . spicy . slightly sweet

BODEGA NORTON   30
Finca La Colonia Colección Malbec - Mendoza
intens . pruimen . spicy . stevig
intense . plums . spicy . robust

BODEGA NORTON   50
Privada Malbec - Mendoza
krachtig . vol . kruidig
strong . full-bodied . spicy

BODEGA NORTON (Rosé)  31
Rosado de Malbec - Mendoza
vol fruit . sappig . kruidig . soepele afdronk
full fruit . juicy . spicy . smooth finish

MERLOT
De Merlot is een internationaal druivenras en is in geur en smaak vooral te herkennen 
aan rood fruit zoals kersen, bessen en pruimen. De wijnen van deze druif zijn over het 
algemeen sappiger en soepeler dan die van de Cabernet Sauvignon, met minder 
tannine. Daardoor zijn ze vaak gemakkelijker en jonger te drinken. Het zijn gulle wijnen 
met veel smaak.

 Glas Fles

BODEGA NORTON 7  36
Merlot Reserva - Mendoza
intens . rijp fruit . koffie . zachte tannines
intense . ripe fruit . coffee . soft tannins

UITZONDERLIJK MOOIE BLENDS

BODEGA NORTON Privada 9 45
Cabernet Sauvignon – Malbec – Merlot
krachtig . zwart fruit . koffie . harmonieus
strong . black fruit . coffee . harmonious

FINCA PERDRIEL Vineyard Selection  75
Malbec – Cabernet Sauvignon – Merlot
rijp rood fruit . zachte tannines
ripe red fruit . soft tannins

BODEGA NORTON Gernot Langes  85
Cabernet Franc – Cabernet Sauvignon – Malbec
zwoel . zwart fruit . mokka . toast
sultry . black fruit . mocha . toast

RODE WIJN VAN HET HUIS

GAUCHOS SELECCIÓN 5½ 26½
Malbec / Sangiovese - Mendoza
toegankelijk . veelzijdig
accessible . versatile

BODEGA NORTON 6 29
Finca La Colonia Merlot - Mendoza
elegant . zwart fruit . viooltjes . zachte tannines
elegant . black fruit . violets . soft tannins

WITTE WIJN
 Glas Fles

BODEGA NORTON  6  29
Finca la Colonia Coleccion Sauvignon Blanc - Mendoza
balans . tropisch fruit . fris
balanced . tropical fruit . refreshing

BODEGA NORTON            7 36
Chardonnay Reserva - Mendoza
fris . elegant . citrusfruit . mineralen 
refreshing . elegant . citrus fruit . minerals 

MASI PASSO BLANCO (Biologische wijn)  33
Pinot grigio - Torrontès
Tupungato Valley - Mendoza 
fris . peer . citrus . bittertje
refreshing . pear . citrus . slightly bitter

MUNAY - QUECHUA FOR LOVE  31
Torrontès - Cafayate Valley - Salta 
aromatisch . bloemig . citrus . harmonieus 
aromatic . floral . citrus . harmonious 

WITTE WIJN VAN HET HUIS
GAUCHOS SELECCIÓN  5½ 26½
Chenin Blanc / Sauvignon Blanc - Mendoza
soepel . verfrissend . vriendelijk
smooth . refreshing . friendly

BODEGA NORTON 6 29
Finca La Colonia Chardonnay - Mendoza
exotisch . citrus . rond . fris
exotic . citrus . round-bodied . refreshing

CABERNET SAUVIGNON
Deze populaire druif is zeer aromatisch, heeft een volle smaak en een donkere kleur.
In een typische Cabernet Sauvignon zijn zwarte bessen, groene paprika, pure 
chocolade en munt te ruiken en te proeven.

BODEGA NORTON 7 36
Cabernet Sauvignon Reserva - Mendoza
geconcentreerd . rijp rood fruit . munt . lange afdronk
concentrated . ripe red fruit . mint . long finish

LAPOSTOLLE  33
Grand Selection Cabernet Sauvignon - Central Valley
elegant . rood fruit . zachte tannines
elegant . red fruit . soft tannins

SYRAH
Syrah is een zeer sterke druif die structuur, kruidigheid en kleur aan de wijn geeft. 
In de geur en smaak, ruik en proef je blauw fruit zoals bosbessen en bramen, met 
tonen van vers gemalen peper.

BODEGA NORTON  36
Syrah Reserva - Mendoza 
elegant . vol . pepertje . zwoel
elegant . full-bodied . pepper . sultry

CARMÉNÈRE
De Carménère is de druif van Chili. De wijn heeft een volle en stevige smaak die kruidig 
en peperig is. Met veel fruit zoals cassis en bessen.

LAPOSTOLLE  33
Vineyard Selection Carménère - Central Valley
charmant . rood fruit . specerijen . zachte tannines
charming . red fruit . spices . soft tannins

PINOT NOIR
Pinot Noir is één van de oudste druivenrassen en vindt zijn oorsprong in de Côte de 
Nuits in Bourgogne. In jonge wijnen zijn vooral frambozen, kersen en viooltjes te 
proeven, terwijl in de oudere wijnen meer aardse tonen zitten.

 Glas Fles

LAPOSTOLLE (Biologische wijn)  49
Pinot Noir Cuvée Alexandre - Central Valley
romig . rood fruit . specerijen . zijdezacht
creamy . red fruit . spices . silky smooth

BODEGA NORTON 6½ 31
Finca La Colonia Colección Pinot Noir - Mendoza
elegant . rood fruit . rijpe tannines . goede structuur
elegant . red fruit . ripe tannins . good texture

ROSÉ WIJN
BODEGA NORTON  5¾  28½
Finca la Colonia Rosé - Mendoza
vol fruit . sappig . toegankelijk . soepele afdronk
full fruit . juicy . accessible . smooth finish

BODEGA NORTON     32
Rosado de Malbec - Mendoza
vol fruit . sappig . kruidig . krachtig
full fruit . juicy . spicy . strong

MOUSSERENDE WIJN
 Glas Fles

BODEGA NORTON 7 36
Cosecha Especial Extra Brut - Mendoza
elegant . tropisch fruit . vanille . verfrissend
elegant . tropical fruit . vanilla . refreshing

BODEGA NORTON  7 36
Cosecha Especial Brut Rosé - Mendoza
elegant . rood fruit . lange afdronk . sprankelend
elegant . red fruit . long finish . sparkling

COCKTAILS
De premium Gin The London N°1 is uniek door zijn blauwe kleur. Niet de fles heeft een 
blauwe kleur, maar de gin zelf door het gebruik van de gardeniabloem die het distillaat 
kleurt. In de neus tonen van jeneverbes en plantaardige aroma’s. 
Een onovertroffen smaak met een lange, gebalanceerde en sensuele afdronk. 
In combinatie met een Sanpellegrino Acqua Tonica de lekkerste Gin & Tonic !

CUCUMBER GIN & TONIC 
komkommer . munt . limoen

ROSEMARY GIN & TONIC 
rozemarijn . komkommer . limoen

GAUCHO GIN & TONIC 
peper . munt . limoen

ORANGE BABY GIN & TONIC 
sinaasappel . kaneel

SANGRONI 
vermouth . San Bitter . munt  allen 10

SAN ORANGE
San Bitter & Jus d’ Orange  5

SAN BITTER ON THE ROCKS  4

VERSE JUS D’ORANGE  5½ AL
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FRISDRANKEN
SAN PELLEGRINO / PANNA (FLES) 6
FRISDRANKEN (FLESJE) 3¼
ICE TEA  3½
VRUCHTENSAPPEN 3½
CHOCOMEL / FRISTI 3½

BIER
FLUITJE 3
VAASJE 3½
ALCOHOLVRIJ BIER 4
WIT BIER 4½
SPECIAAL BIER 5½
MEXICAANS BIER 5½

APERITIEF
PORT
SHERRY 
VERMOUTH
CAMPARI  4½

GEDISTILLEERD
JENEVER
VIEUX
BESSENJENEVER
JÄGERMEISTER  4½
BACARDI RUM
GIN
WODKA
TEQUILA
PERNOD
TRIPLE SEC 6

WHISKY
BALLANTINES
CANADIAN CLUB
FOUR ROSES
J. WALKER RED 
J&B SCOTCH 
JAMESON 
TULLAMORE DEW 
TEACHERS 6½

GLENFIDDICH 
JACK DANIELS 
HAIG / DIMPLE 
CHIVAS REGAL 
J. WALKER BLACK 7½

LIKEUREN
QUEMAITA LICOR
LICOR 43 
GRAND MARNIER 
COINTREAU 
DRAMBUIE 
DOM BENEDICTINE 
KAHLUA 
TIA MARIA 
BAILEYS 
AMARETTO
SAMBUCA  6½

COGNACS
COURVOISIER VS
HENNESSY VS 
MARTELL 6½

COURVOISIER VSOP 
REMY MARTIN VSOP 7½

CALVADOS 
ARMAGNAC 
GRAPPA 6½


