
 

Witte Wijnen 
 

  fles 0,75l 
 

Horgelus Colombard-Sauvignon Blanc    8,00 
Domaine Horgelus, Montreal du Gers, Gascogne 
de wijn kenmerkt zich door frisse fruittonen van appel, groene kruiden en  
lichte bloemen. De smaak is opwekkend fris met een concentratie van  
knisperende  smaakvolle zuren en fruitige aroma's 
 

Budai Chardonnay    9,25 
Nyakas Budai, Buda Etyek, Hongarije  
chardonnay in haar slanke vorm met tonen van licht tropisch fruit en  
bloemigheid. De smaak is licht, bijna strak en voorzien van ranke zuren.  
De afdronk is gemiddeld lang 
 

Pinot Grigio Delle Venezie ‘Terre di Marca’    11,25 
Corvezzo, Veneto, Italië 
zeer helder en duidelijk fruitig: peer, witte perzik, abrikoos en bloemige  
vlierbloesem. In de smaak zacht, vrij droog en mineraal, hoewel een  
vleugje zoetheid voor balans 
 

Pinot Blanc ‘Portrait’     11,75 
Domaine Zinck, Eguisheim, Elzas  
mooie, lichtgele kleur. De geur is open en uitbundig, zwoel met duidelijk  
appel. Een zachte, sappige smaakinzet met voldoende vulling. Zacht en  
droog met een heerlijke, delicate en ronde afdronk omlijst met frisse zuren  
 
 

Sancerre Domaine de la Rossignole     15,75 
Pierre Cherrier et Fils, Verdigny, Loire  
strak droge sauvignon met frisse zuren, floraal, mineraalachtig en  
zeer zuiver. Cherrier maakt een droog type Sancerre met kruidige tonen  
en een nerveus karakter, wat een mooie spanning in de wijn geeft  

 

Rosé Wijnen 
 

  fles 0,75l 
 

Mas des Lauriers Branche Rosé     8,00 
Familie Lalaurie, Ouveillan, Languedoc  
zalmroze kleur, intense fruitige aroma’s (bosaardbeien), goede zuurgraad. 
Een ronde frisse evenwichtige rosé 
 

Mosbacher Rosé Trocken     11,25 
QBA, Weingut Georg Mosbacher, Rheinpfalz, Duitsland  
levendige lichtroze rosé met aromatische geur van klein rood fruit.  
Aangenaam knisperende zuren met expressieve tonen van framboos en aardbei 
 

Parató Pinot Noir Rosato     13,25 
Bodega Parató, Penedès, Spanje  
sterke fruitgeur van zwarte bes, kers en aardbei. In de nasmaak weer  
veel fruit en een toets menthol 

 

Rode Wijnen 
 

  fles 0,75l 
 

Rosso Piceno ‘Viabore’     8,00 
Case Carminucci, Grottammare, Italië  
50% sangiovese & 50% montepulciano. Robijnkleurig met in de neus mild  
fruit van kersen. Zachte, innemende smaak; droog, vol en fruitig.  
Elegant met subtiel bittertje  
 

Cabernet Sauvignon ‘Crucero´     9,50 
Colchagua Valley, Viña Siegel, Chili  
donkerrood-paars in de kleur. Elegante neus, zeer complex met rode bessen,  
cassis, leer en tabak met iets eiken. Mooi in balans met het fruit. Zeer  
geconcentreerde smaak met gezond fruit en heldere, fluwelige tannines in de afdronk 
 

Chateau Nodoz     12,50 
Magdelaine Père et F., Tauriac, Côtes de Bourg, Bordeaux  
granaatrode bordeaux. Stevige, intense en evenwichtige wijn. De aroma’s van fruit,  
hout en kruiden presenteren zich in goede harmonie  
 

Valpolicella Classico      13,00 
Villa Girardi, Veneto, Italië 
een op en top Valpolicella, waarbij frivole fruittonen van kersen en aardbei de boventoon  
voeren. De smaak is goed geconcentreerd en zeer elegant waarbij de heerlijke en  
sappige fruittonen goed aanwezig blijven   
 

Moulin-A-Vent      13,75 
Louis Champagnon, Chénas, Beaujolais  
rijpe volle geur met veel kracht in de smaak en afdronk  

 
Rioja Muga ‘Reserva’      19,75 
Bodegas Muga, Haro, Spanje  
een klassieke Rioja, naast vanille en hout, fijn fruit. Zachte tannines, licht tabak,  
gekonfijt fruit en ceder, zeer toegankelijk met een milde afdronk  

 

Maallust Bieren 
 
 
 

De ambachtelijke speciaalbieren van Maallust zijn eigentijds, maar  
geworteld in het verleden en geïnspireerd door oude biertypen.  

In de bieren proeft u de historie van ‘gevangenisdorp’ Veenhuizen.  
Of het nu de Weldoener is, een hoppig blond bier, of de Zware Jongen,  

een verraderlijk zachte tripel; Maallust bieren staan bol van het karakter.  
 
   per fles 0,3l 
 
Maallust ’de Kolonist’ Weizen Bier      2,95 
een heerlijk fris, zacht fruitig tarwebier van hoge gisting. Een echte dorstlesser bij  
zomerse temperaturen. Ons bier is ongefilterd en niet gepasteuriseerd.  
 

Maallust ’de Weldoener’ Blond Bier     3,25 
de Weldoener is een soepel, blond bier van hoge gisting, geïnspireerd op de klassieke  
Belgische bierstijl. De smaak is bitterzoet en iets hoppig. Het bier heeft een mooie, goudgele  
kleur en een stevige, volle schuimkraag. De Weldoener is soepel en doordrinkbaar, ongefilterd  
en niet gepasteuriseerd  

 
Maallust ’Mooie Madam’ Dubbel Bier     3,30 
de Mooie Madam is ons klassieke donkere bier, geïnspireerd op de Belgische Dubbel. Het heeft  
een volmoutige, zoetige smaak waarin je honing en karamel proeft. De Mooie Madam verwarmt  
ieders hart  

 
Maallust ’Zware Jongen’ Tripel Bier    3,40 
maak kennis met de Maallust Zware Jongen Tripel. Het is een goudgeel bier van hoge gisting.  
Dit klassieke tripelbier van 9% alcohol is stevig gehopt en heeft een romige, witte schuimkraag.  
De smaak is kruidig en vol van mout, met een mooie hopbitterheid in de afdronk  


