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Wit
Caos Organic     4,5 24,-
Druif: Sauvignon blanc  
Land: Spanje, la Mancha 
Wijnmaker: Jorge Pradillo
Precies in het midden van Spanje, op de Spaanse Meseta, is het 
overdag gloeiend heet en ´s nachts ijskoud. Dit zijn de perfecte 
omstandigheden voor een druif als Sauvignon blanc!

Corazon de Leon         5,- 27,-
Druif: Verdejo
Land: Spanje, Tierra de Castilla 
Wijnmaker: Juan De Benito
Dit is een verdejo met het hart op de juiste plek. Hij brult van het 
levendige fruit van citrus, gele appels, rijpe peren en laat je niet meer los.

Weingut Gerhard Deim       33,-
Druif: Grüner veltliner 
Land: Oostenrijk, Kamptal 
Wijnmaker: Gerhard Deim
Deze wijn komt van een klein familiebedrijf, dat al vijf generaties lang 
grüner veltliners maakt. En wat voor één? Eentje die uit z’n voegen 
barst van de verfrissing, verfi jnde zuren en heerlijk wit fruit.

Treeborn          5,5 31,-
Druif: Pinot grigio
Land: Italië, Veneto 
Wijnmaker: Paolo Marion
Hier zijn we nogal trots op. Want voor elke fl es wordt er ergens ter 
wereld een boom geplant. Meer weten? We komen het graag aan 
tafel uitleggen…  

Domaine Jean Marie Haag      36,-
Druif: Pinot blanc 
Land: Frankrijk, Elzas
Wijnmaker: Jean Marie Haag
De elegante balans tussen rijke en frisse smaken, perfect door Jean 
Marie uitgevoerd. Proef in deze zeer bijzondere wijn, rijp geel fruit 
met smaken van abrikoos en citrus.

Cave Alignan Icare          6,- 34,-
Druif: Chardonnay 
Land: Frankrijk, Côtes de Thongue 
Wijnmaker: Alexander Krossa 
Alexander Krossa is een fenomeen in de Languedoc. Hij maakt een 
geweldige Bourgognestijl Chardonnay in het zuiden van Frankrijk. 
Vol, romig en krachtig maar ook met een doordrinkbare frisheid.

Zoet wit
Hausmann     4,5 24,-
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      4,5 24,-
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       29,-
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
  
Weingut Blankenhorn      6,5 39,- 
Druif: Pinot noir
Land: Duitsland, Baden 
Wijnmaker: Yvonne & Martin Männer 
Deze meest zuidelijke wijnstreek van Duitsland staat bekend als 
‘pinot-noir-territory’. De kalkhoudende bodem en het aangename 
klimaat zorgt voor spanning en de perfecte rijping van de pinot noir.

Domaines Saint Auriol     4,5 24,- 
La Folie
Druif: Merlot
Land: Frankrijk, IGP Pays d’Oc
Wijnmaker: Claude Vialade & Bertrand Fillet
Sappig rood fruit met een spannende kruidigheid op het einde. 
Een smaakvolle zachte rode wijn gemaakt van misschien wel de
bekendste blauwe druif ter wereld.

Tierra Alegre        27,- 
Druif: Tempranillo
Land: Spanje, Castilla la Mancha 
Wijnmaker: Jorge Pradillo 
Tempranillo; dé rode druif van Spanje. 
Een heerlijke zachte biologische wijn vol aroma’s van donker fruit, 
kruiden en een tikje specerijen.

Villa Bibbiani      39,- 
Chianti Montalbano
Druif: Sangiovese
Land: Italië, Toscane 
Wijnmaker: Leopoldo Marora 
Wijnmaker Leopoldo maakt Chianti op één van de meest expressieve 
sub-zones van de Chiantistreek; de DOCG Montalbano. Proef zelf het 
donkerrode fruit van de sangiovese en de textuur van de houtrijping 
op Frans en Sloveens eikenhout. Dit is Chianti in optima forma!

Terrecarsiche Don Filippo       36,- 
Druif: Primitivo
Land: Italië, Puglia
Wijnmaker: Tommaso Pinto 
Primitivo is een van de bekendste druivenrassen in het warme zuiden 
van Italië. Gelukkig is hij een echte zonaanbidder en vertroetelt hij je 
smaakpapillen met jammig zwart fruit en een vleugje specerijen.

Wijn en duurzaamheid is een belangrijk 

onderdeel bij restaurant Magnolia. Om 

deze reden hebben wij alleen wijn van 

kleine wijnboeren op onze kaart staan. 

Steeds meer van deze wijnboeren werken 

biologisch of biodynamisch en allemaal 

met respect voor de natuur, de omgeving 

en hun medewerkers. Deze toewijding en 

onafhankelijkheid vertaalt zich in échte 

smaak in het glas en dat proef je. Om jou 

te helpen de wijn te vinden die bij jou past, 

hebben wij onze wijnkaart ingedeeld op 

smaak. Van lichte en frisse wijnen, naar 

aromatische en krachtige wijnen. 

- Proost!

Caoba       6,- 34,- 
Druif: Malbec
Land: Argentinië, Mendoza  
Wijnmaker: Gustavo Martinez
Robuuste Argentijnse hero met een zachtaardig karakter. 
Proef cassisfruit, kruiden en heel veel sappigheid!

Domaine des Lauribert      33,-
Tradition
Druif: Grenache, Syrah 
Land: Frankrijk, Côtes du Rhone
Wijnmaker: Laurent Sourdan
De grenache en syrah zijn de twee hoekstenen van de Rhônevallei. 
Dit illustere duo zorgt voor een combinatie van sappig donkerrood 
‘grenache-fruit’ en de typerende ‘syrah-kruidigheid’.

Château du Grand Bos        44,-
Druif: Cabernet Sauvignon
Land: Frankrijk, Bordeaux-Graves
Wijnmaker: Lou Rochet
Graves is het enige gebied in Frankrijk vernoemd naar zijn lokale 
bodemsoort. De zo typerende kiezels en keien, werden vroeger 
Grabas genoemd, later Graves. Een klassieker met mooi fruit, 
houttonen en zachte tannines.

Marques de Tomares Crianza     45,-
Druif: Tempranillo 
Land: Spanje, Rioja
Wijnmaker: Isaac Fernandez Montaña
Klassieke Rioja’s stelen altijd de show aan tafel. Wijnmaker Isaac gaat 
voor 12 maanden opvoeding op eikenhouten vaten, geniet van deze 
zwoele, kruidige en vanille-achtig Spaanse amigo.

Dessert
Megyer Late Harvest  5,5
Druif: Hárslevelű 
Land: Hongarije, Tokaj
Wijnmaker: Laurent Comas
De druiven voor deze wijn worden heel laat in het seizoen geplukt, 
wanneer ze een hoog suikergehalte hebben bereikt. De spannende 
zuren zorgen voor een fi jne balans in deze elegante, friszoete dessertwijn.

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
  
Gold Fizz Cava Brut        5,- 29,-
Druif: Macabeo, Parellada, Xarello  
Land: Spanje, Penedès 
Wijnmaker: Jorge Pradillo
Deze gouden bubbel 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  75,-
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.


