
ALCOHOLVRIJ

Light Live | Sparkling Rosé | Diverse druivenrassen  4,50  25 
Bloemen - framboos - aardbei - sappig - krachtig -  
levendige mousse
Serveeradvies: als aperitief en bij feestelijke gelegenheden

Light Live | Chardonnay  4,50  25 
Perzik - meloen - ananas - soepel - sappig - licht zoetje
Serveeradvies: als aperitief, bij lichte visgerechten en bij gerookte vissoorten

Light Live | Cabernet Sauvignon  4,50  25 
Intens - vol - vijgen - amandelen - marshmallow - honing - zoet
Serveeradvies: bij lichte vleesgerechten, kip en salades

PORT & DESSERTWIJNEN

Bulas | White Port  
Malvasia/Rabigato/Moreno  4
Portugal, Douro
Noten - citrus - abrikoos - evenwichtig - fris
Serveeradvies: als aperitief

Bulas | Ruby Port  
Touriga Nacional/Touriga Franca/Tinto Roriz/Tinta Barroca  4
Portugal, Douro
Fruitig - krachtig - vol - zacht - intens
Serveeradvies: als aperitief en bij diverse kazen

Bulas | Tawny Port  
Touriga Nacional/Touriga Franca/Tinta Roriz/Tinta Barroca  4
Portugal, Douro
Fruitig - stevig - zoet - fris
Serveeradvies: bij desserts en diverse kazen

Weltevrede Estate | Ouma se Wyn (wit)  7
Zuid-Afrika, Robertson
Aromatisch - bloesem - citrus - honing - rozijn - krachtig - zoet - vol - rijk
Serveeradvies: bij chocolade, desserts en sinaasappels

Weltevrede Estate | Oupa se Wyn (rood)  7
Zuid-Afrika, Robertson
Krachtig - kers - rozijn - rijk - stevig - zoet - muskaat
Serveeradvies: bij desserts en kazen

Castel is een familiebedrijf dat is uitgegroeid tot wereldwijd begrip binnen 
de wijnindustrie. Castel beheerd 1.400 hectare wijngaarden in Bordeaux, de 
Provence, de Loire en Languedoc en is van druif tot glas verantwoordelijk voor een 
ongeëvenaard assortiment van kwaliteitswijnen.

In alle grote Franse wijnbouwregio’s is Castel vertegenwoordigd en wordt gewerkt 
met de uiterste zorg voor de bodem en het weidse Franse wijnbouwlandschap. De 
missie is: ‘het makkelijker maken voor klanten om de wijn te vinden die het beste bij 
hen past, zonder compromissen te sluiten in kwaliteit of service’. 

Bij ons kun je diverse wijnen van Castel proeven, ze zijn in de wijnkaart te herkenen 
aan het Castel-logo. 

SPECIAAL ROOD

Doppio Passo | Primitivo  5  29
Italië, Salento
Braam - kers - pruim - krachtig - rijp - vol - zoethout
Serveeradvies: bij rood vlees, wild en gerijpte harde kazen

Weltevrede Estate | Bedrock Black Shiraz  8  45
Zuid-Afrika, Robertson
Rijp - zoethout - chocolade - zwarte peper - bosbes - hout
Serveeradvies: bij rood vlees, wild en stoofschotels

Domaine de la Clapière | Gatefer  
Merlot/Cabernet Sauvignon/Syrah  8  45
Frankrijk, Pays d’Oc
Zwarte bes - braam - fris - kruidig - kaneel - laurier
Serveeradvies: bij stoofvlees en gegrild rood vlees

ROOD

Fletcher’s Cuvée | Merlot  4,50  26
Zwarte bes - pruim - rijp fruit - rond - vol - soepel
Serveeradvies: als aperitief, bij koude vleeswaren en bij zachte kazen

Fletcher’s Cuvée | Cabernet Sauvignon  4,50  26
Zwart fruit - zwarte peper - zacht - krachtig - hout
Serveeradvies: bij rood vlees, gestoofd vlees en hamburgers

DuCo | Cabernet Sauvignon/Carménère  4,75  28
Intens - fris - rijp rood fruit - zwarte bes - kers - chocolade - sappig
Serveeradvies: bij hamburgers, gegrild vlees en belegen kazen

Arithmetics | Shiraz  27 
Australië, Riverland
Kers - bosbes - kruiden - hout - rijk - sappig
Serveeradvies: bij steaks, gegrild vlees en belegen kazen

Veedha | Red Tinta Barocca/Tinta 
Róriz/Touriga Franca/Tinto Cão  28
Portugal, Douro
Rijp - bosbes - kers - pruim - stevig - rijk - zachte afdronk
Serveeradvies: bij rood vlees, stoofschotels en zachte kazen

Thomas Barton | Réserve |  
Cabernet Sauvignon/Merlot  29
Frankrijk, Médoc 
Kruiden - vanille - rijp rood fruit - zacht - stevig - fris
Serveeradvies: bij rood vlees en belegen kazen

Marqués de Cáceres | Excellens | Tempranillo  35
Spanje, Rioja Alta
Rode bes - aardbei - kers - zacht - rond - krachtig - romig - hout
Serveeradvies: bij rood vlees en stoofvlees

Villa Maria | Cellar Selection | Organic | Pinot Noir  37
Nieuw-Zeeland, Marlborough
Zwarte bes - kers - pruim - vanille - puur - sappig - fris
Serveeradvies: bij wild, stoofschotels en rood vlees

Château Montlabert | Saint-Émilion Grand Cru |  
Merlot/Cabernet Franc  60
Frankrijk, Saint-Émilion 
Fruitig - elegant - zwart fruit - vanille - vol
Serveeradvies: bij diverse vleesgerechten, gevogelte en kazen

Wij schenken geen alcohol onder de 18 jaar

WIJNEN
Favoriet  

van Ronnie!

Wijnen van Castel
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WIT

Fletcher’s Cuvée | Sauvignon Blanc  4,50  26 
Elegant - citrus - floraal - levendig - fris
Serveeradvies: bij schaal- en schelpdieren, bij salades en als aperitief

Fletcher’s Cuvée | Chardonnay  4,50  26 
Peer - abrikoos - tropisch fruit - floraal - wit steenfruit - rond - vol
Serveeradvies: bij wit vlees, bij visgerechten en als aperitief

Fletcher’s Cuvée | Moelleux (zoet) | Chenin Blanc  4,50  26 
Rijp geel fruit - fris - zoet
Serveeradvies: als aperitief, bij pittige gerechten en bij desserts met ijs

Marina Lounge | Chardonnay/Sémillon  4,75  28 
Meloen - limoen - perzik - citrus - banaan - fris - tropisch fruit
Serveeradvies: als aperitief, bij visgerechten en bij een feestelijke gelegenheid

Quercus | Pinot Grigio  28 
Slovenië, Goriska Brda
Wit fruit - peer - meloen - bloemen - zacht - fris - elegant
Serveeradvies: bij gegrilde vis, gegrilde kip en zachte witte schimmelkazen

Domaine Tariquet | Chenin Blanc/Chardonnay  28 
Frankrijk, Gascogne
Fris - bloemen - perzik - meloen - abrikoos - kruidig - stevig
Serveeradvies: bij charcuterie, zoetwatervis en wit vlees

Marqués de Cáceres | Excellens | Viura  29 
Spanje, Rioja
Fris - wit fruit - bloemen - sappig - meloen - klein bittertje
Serveeradvies: als aperitief, bij gegrilde vis en bij schaal- en schelpdieren

Anselmann | Classic | Riesling  29 
Duitsland, Pfalz
Citrus - appel - levendig - grapefruit - abrikoos - appel
Serveeradvies: als aperitief, bij witvis, zeevruchten, gevogelte en varkensvlees

Casa Silva | Reserva | Viognier  31 
Chili, Colchagua Valley
Aromatisch - sinaasappel - abrikoos - grapefruit - mandarijn
Serveeradvies: bij pittige gerechten en schaal- en schelpdieren

Cantina Terre del Barolo | Gavi | Cortese  35 
Italië, Gavi
Fris - citrus - wit fruit - elegant - rond - zacht
Serveeradvies: als aperitief, bij lichte visgerechten en bij schaal- en schelpdieren

Noble Vines | 446 | Chardonnay  45 
Verenigde Staten, Monterey
Honing - roomboter - brioche - kokos - vanille - stevig - rond - vol
Serveeradvies: bij rijke visgerechten, wit vlees en gevogelte

Domaine Vincent Dampt | Chablis | Chardonnay  49 
Frankrijk, Chablis
Elegant - wit fruit - citrus - mineralen - verfijnd
Serveeradvies: bij charcuterie, schaal- en schelpdieren en geitenkaas

SPECIAAL WIT

Château de l’Hyvernière |
Muscadet de Sèvre et Maine ‘Sur Lie’  5  29 
Frankrijk, Pays Nantais
Citrus - bloemen - wit fruit - appel - vol - elegant - fris
Serveeradvies: bij schaal- en schelpdieren

Domaine Tariquet | Réserve | 
Chardonnay/Gros Manseng/Sémillon  5  29 
Frankrijk, Gascogne 
Exotisch fruit - citrus - abrikoos - vanille - fris - vol - rijk - krachtig 
Serveeradvies: bij charcuterie, vis, zeevruchten en salades

Villa Maria | Cellar Selection | 
Organic | Sauvignon Blanc  6   35 
Nieuw-Zeeland, Marlborough
Intens - limoen - kruisbes - asperge - buxus - verfijnd
Serveeradvies: bij gegrilde vis, salades en geitenkaas

ROSÉ

Fletcher’s Cuvée | Cinsault  4,50  26 
Rijk - rode bes - peer - rond - vol
Serveeradvies: bij lichte maaltijden, bij salades en als aperitief

Château Cavalier | 
Cuvée Marafiance | Cabernet Sauvignon/Cinsault/Syrah  36,50 
Frankrijk, Provence
Fruitig - rijp - kers - framboos - provençaalse kruiden - peper - sappig
Serveeradvies: bij frisse salades en wit vlees

BUBBELS

Fletcher’s Cuvée | Bubbels | Chardonnay  5,00  28 
Fruitig - aangename bubbel - soepel - frisse afdronk
Serveeradvies: als aperitief en bij feestelijke gelegenheden

Pommery | Brut Royal
Pinot Noir/Pinot Meunier/Chardonnay  75
Frankrijk, Champagne  
Wit fruit - peer - grapefruit - appel - citrus - fris
Serveeradvies: als aperitief, bij vis, lichte salades en een feestelijke gelegenheid

Pommery | Royal Blue Sky 
Pinot Noir/Pinot Meunier/Chardonnay  85 
Frankrijk, Champagne
Vijgen - amandelen - appel - peer - vleugje zoetheid - intens - vol
Serveeradvies: als feestelijk aperitief, geserveerd in groot glas met ijs

Pommery | Brut Royal Rosé 
Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier  85 
Frankrijk, Champagne  
Rood fruit - framboos - aardbei - fris - fruitig
Serveeradvies: als aperitief en bij een feestelijke gelegenheid

Fletcher’s Cuvée is exclusief voor Fletcher Hotels ontwikkeld. Bij het 
selecteren van de wijnen zocht onze producent het best passende 
klimaat voor de druiven. Omdat dit voor elke druif verschillend is, 
komen de Fletcher’s Cuvée wijnen uit allerlei vooraanstaande landen 
en wijnbouwgebieden. Het resultaat is een serie smakelijke wijnen met 
een uitstekende prijskwaliteitverhouding die voor iedereen iets moois te 
bieden heeft, voor elk moment en bij elk gerecht. Elegant en subtiel met 

een eigentijds etiket. Een mooie verschijning op elke tafel!

ONTDEK ONZE HEERLIJKE HUISWIJNEN!

FLETCHER’S 
CUVÉE

A uitgebreid

Favoriet van Ronnie 
Dit zijn de favorieten wijnen van wijnmeester ‘Maître Sommelier’ Ronnie Brouwer 
van Michelin restaurant De Kromme Dissel. Sinds 1971 wordt het restaurant 
gewaardeerd met een michelinster en is gelegen naast Fletcher Hotel-Restaurant 
Klein Zwitserland. Wij schenken geen alcohol onder de 18 jaar

Favoriet 
van Ronnie!

Favoriet 
van Ronnie!

 
SIGNATURE RANGE

FLETCHER’S

CUVÉE

ENGLISH MENU

DEUTSCHES MENÜ
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