
 

 
 
 
 
 
 

Met trots presenteren wij onze wijnkaart van 
Grandhotel Monopole. Een wijnkaart die met zorg 
is samengesteld met een diversiteit aan landen, 
druivenrassen en smaken. Verschillende wijnen 

per glas en een keur aan wijnen per fles. 
Vraag ons gerust om advies! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Huisaperitief 
Cava Castell Llord ‘Classic Brut’ Méthode Traditionelle s.a.  € 29,50 
Spanje, Catalonië, Macabeo, Parellada, Xarel-lo  per glas € 5,00 

 
 
Champagne         
Huré Fréres ‘Invitation’ Brut     s.a.  € 60,00 
Frankrijk Ludes, Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay    

  
 
 
Witte wijn 
Cal y Canto Blanco        2014  € 20,00 
Spanje, Tierra de Castilla, Verdejo    per glas € 4,00 

 
 
Lantana        2012  € 25,00 
Australië, Big Rivers, Semillon – Chardonnay   per glas € 5,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lichtbleke gele kleur met groene accenten. Zeer fris, 
zacht en fruitig met lekker sap. Perfect combineerbaar bij 
gegrilde groenten, zeevruchten, vis en kip. Zeer 
polyvalent. 

Lichte kleur en fijne, persistante pareling. Aroma's van 
rijp fruit, mirabelle en tonen van toast. Evenwichtig, 
soepel en charmant. In de smaak vinden we deze 
aroma's opnieuw terug aangevuld met wat citrus en 
aangename zuren. 

Castell Llord wordt gekenmerkt door zachte getoaste 
aroma’s en een mooie, met citrus gevulde finale. Heerlijk 
‘clean’ fris en gestructureerd om te drinken als aperitief of 
bij een gerecht. 

Een unieke wijn van de wijnmaker Anthony Murphy. 
Een speciale blend op basis van Semillon en 
Chardonnay. Heerlijk, sappig, breed smakenpallet. 
Frisse zuren en een goede lengte. Ideale passe-
partout. 



Rosé wijn 
Nostrada Rosado        2014  € 20,00 
Spanje, Campo de Borja, Garnacha - Tempranillo  per glas € 4,00 

 
 
Rode wijn 
Cal y Canto Tinto       2014  € 20,00 
Spanje, Tierra de Castilla, Merlot – Syrah - Tempranillo per glas € 4,00 

 
 
Lantana         2012  € 25,00 
Australië, Big Rivers, Shiraz – Cabernet    per glas € 5,00 

 
 
 
Zoete witte wijn 
Weingut Jacob Zimmermann    2013  € 25,00(1Ltr) 
Duitsland, Moesel, Riesling-Müller Thurgau   per glas € 4,00 
 
 

  
 
  
  
  
  

            
 

 
 

  

Lekkere, sappige wijn. De Shiraz zorgt voor de fijne 
subtiele peperaroma’s, rijpe bessen en mokkageuren 
zijn duidelijk afkomstig van de Cabernet Sauvignon. 
Rijk in smaak, waar het fruit primeert, met zachte 
afdronk. Zeer breed inzetbaar bij tal van gerechten. 

Een heerlijke rosé uit een relatief onbekende streek in 
Spanje. Campo de Borja is gelegen in het noorden van 
Spanje. Rosé op basis van Garnacha en Tempranillo. Zeer 
sappig, verfijnd en stijlvol glas rosé! 

Intens kersenrood, helder. Geurige neus met fruitige 
aroma's van rood fruit, fijn. Zachte wijn met mooi sap en 
lekker fruit, elegant. Zeer polyvalente wijn. Perfect 
combineerbaar met tal van vleesgerechten, pasta en rijpe 
kazen. 

Bernkastel is het hart van de Mittel-Mosel. 
Een aromatische kwaliteitswijn met geuren van wit 
fruit en citrus.Medium zoet maar toch lekker fris en 
een klein zuurtje. 
Heerlijk als aperitief maar ook bij scherpe 
gerechten. 
 



Witte Wijnen 
 

Circus Maximus        2014 € 28,00 
Argentinië, Mendoza, Sauvignon Blanc        

 
 
 
Laibach ‘The Ladybird’ Organic White     2014 € 35,00 
Zuid-Afrika, Stellenbosch, Chardonnay-Viognier-Chenin Blanc 

 
 
Pouilly-Fumé ‘Les Loges       2011 € 37,00 
Domaine Didier Pabiot, Sauvignon Blanc 

 
 

Poggiotondo Vermentino       2013 € 38,00 
Italië, Toscane, Vermentino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een zorgvuldige selectie van de druiven met hun unieke 
terroir laat hen toe een moderne witte wijn te vinifiëren met 
respect voor traditie van deze oude druivensoort. Viefe kleur. 
Fijne, bijzonder florale neus met fijn fruit. In de mond lekker 
sappig met mooi fruit en delicate mineraliteit. Een klassieker 
bij de goede visgerechten. 

Complexe wijn, waar de Chardonnay zorgt voor structuur en 
kracht, de Viognier voor het florale en de Chenin Blanc voor 
het speelse zuurtje op de achtergrond. Afdronk met 
evenwichtige aciditeit. Een gastronomische wijn! 

Zachte impressies van vers gemaaid gras en veel 
citruszesty welke het geheel expressief maakt. In de 
mond opnieuw een citrusfestival met limoen, 
pompelmoes, bergamot, sappig en zesty met verder 
groene appel. Mooi vol van body met een halflange, 
minerale afdronk. Super lekker & fris. 

Verfijnde fruitsmaak met gele pruimen en appel, maar tegelijk 
heel mineraal. Uitstekende aciditeit met een fijne groene en 
witte peperfinale. Een manifeste maaltijdwijn die én fruitrijp, 
én tegelijk fris is. 



 
 
Nigl ‘Gärtling’ Grüner Veltliner      2014 € 39,00 
Oostenrijk, Kremstal, Grüner Veltliner 

 
 
 
Oliver Zeter ‘Holzfass’ Viognier      2013 € 40,00 
Duitsland, Pfalz, Viognier 

 
 
Weingut Winter ‘Dittelsheim’      2013 € 45,00 
Duitsland, Rheinhessen, Chardonnay - Weissburgunder 

 
 

 

 

 

 

 

  

Stefan Winter is een zeer getalenteerde wijnmaker, een 
echt aanstormend talent dat op 20! jarige leeftijd 
begonnen is met wijn maken! De vette, complexe 
Chardonnay wordt speels geanimeerd door de fijne Pinot 
Blanc. Complexe wijn met groot ego. 

Zeer stijlvolle en gastronomische Viognier met zijn 
typische florale en aromatische aroma's. Romig en rijk 
maar perfecte balanse door zuurtegraad en opvallende 
mineraliteit. Ideaal bij schaaldieren en mediteraans getinte 
visgerechten. 

Deze wijn biedt zich heel levendig aan met een citroengele 
kleur met lichte groene reflecties. Heel frisse geuraanzet vol 
citrus en kruidigheid die gevolgd wordt door een loepzuivere 
smaak met strakke mineralen, rijpe citrus en tintelende zuren. 
Niet alleen een originele maar ook een bijzonder smakelijke 
en verfrissende wijn uit Oostenrijk! 



Rode Wijnen 
 

 
 
Finca Besaya ‘Crianza’        2011 € 25,00 
Spanje, Rioja, Tempranillo 

 
 
 
Garzon Tannat        2013 € 32,00 
Uruguay, Garzon, Tannat 

 
 
 
Guidobono Barbera d’Alba DOC      2013 € 33,00 
Italië, Piemonte, Barbera d’Alba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mooie, kersrode kleur. Rijp rood fruit in de neus, kers en 
aardbei. Moderne, mooi gevinifieerde Barbera met lekker 
sappige afdronk. Super bij gevogelte met morieltjes, een 
mooi kalfsgebraad met jus nature. 

Prachtig boeket van rijp rood fruit. Ook in de mond een ware 
symfonie van rijpe kers, framboos en een vleugje cassis. 
Opvallend zijn de zachte, zeer mooi geïntegreerde tannines, 
uitzonderlijk voor Tannat. 

Diep kersenrood, mooie concentratie. In de neus rijp fruit met 
vanille aroma's van de eiken houtlagering op de achtergrond. 
Elegante, fluwelen smaak met fijn rood fruit en toetsen van 
hout. Zachte afdronk. Ideaal bij gegrild rood vlees, kaas en 
pasta's. 



Laibach ‘The Ladybird’ Organic Red     2012 € 38,00 
Zuid-Afrika, Stellenbosch,  
Merlot – Cabernet Sauvignon – Petit Verdot – Malbec – Cabernet Franc 

 
 
 
Rosi Schuster Zweigelt       2013 € 38,00 
Oostenrijk, Burgenland, Zweigelt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volle rode wijn met in de neus kersen, kruiden en wat 
tabak. Terug kersen met cassis en bramen in de mond 
met lichte toets van ceder en vanille. Top Zweigelt! 
 

15 maanden op Franse eik alvorens de botteling. Intens 
donkere kleur. In de neus een mix van specerijen, fijn 
rood fruit en een tikje leder. De afdronk is lang en de 
tannines, die samen met de mooie concentratie een 
goede evolutie garanderen, zijn van de zachte aard. 


