
WIJN KAART
De wijnen van Proto

Van Spanje tot Chili, van Italië rechtstreeks door naar Zuid-Afrika: 
onze uitgebreide, persoonlijk beproefde wijnkaart neemt je mee langs de 

mooiste wijnstreken. Hef het glas voor een bubbly toast of vergezel je dessert 
met een smaakvolle port of dessertwijn. Vraag ons om advies!

Het verhaal van Proto

Twee jongens groeiden in Griekenland op tussen olijfbomen en met de 
Mediterrane wind door hun haren. Hier, op de plek waar jij nu zit, maakten zij 
hun jeugddroom waar. Het resultaat ligt recht voor je en voel je om je heen. 

Welkom bij ons thuis!

SERRAS DE AZEITAO ROSÉ 475      2250

peninsula de setúbal, portugal
rode bessen - citroen - fruitig

MIP CLASSIC ROSÉ 3450

syrah, grenache | provence, frankrijk
lichtroze - expressief - citrus - peer - rode bessen 

UP ULTIMATE PROVENCE ROSE 3950

provence, frankrijk
rijp rood fruit - fris - witte peper

MIRAVAL CÔTES DE PROVENCE 4250

provence, frankrijk
wit fruit - aardbeien - bloemen

ROSÉ
EL MESON RIOJA BLANCO 450      2150

rioja, spanje
wit fruit - citrus - abrikoos - groene appel

ASTICA CHARDONNAY 475      2250

chardonnay | mendoza, argentinië
rijp fruit - romige afdronk - tropisch fruit - zacht

CESARI PINOT GRIGIO 525      2650

pinot grigio | veneto, italië
cirtus - meloen - zacht

VON DER LEYEN NAHE RIESLING 475      2250

riesling, duitsland
knisperfris - mineralig - vol

VIU MANENT CHARDONNAY RESERVA 2450

chardonnay | colchagua vallei, chili
sappig - ananas - romig

SIMONSIG CHENIN BLANC 2650

chenin blanc | stellenbosch, zuid afrika
peer - abrikozen - zongerijpte stijl

ABADAL  2950

picapoll, macabeo, chardonnay & sauvignon blanc | pla de bages, spanje
expressief - exotisch fruit - citrus - jasmijn - lavendel

HÃHÃ  2950

sauvignon blanc | marlborough, nieuw zeeland
frisse zuren - kruidig - licht bittertje - muskaat tonen

ERMITA VERACRUZ RUEDA 3200

rueda, spanje
sprankelend - groene appel - tropisch fruit

SALENTEIN RESERVE 4250

sauvignon blanc | argentinië
vol - sappig - compleet

J. LOHR WINERY RIVERSTONE MONTEREY 4250

chardonnay | californië, verenigde staten
vol - sappig - compleet

DOMAINE PAUL PRIEUR & FILS SANCERRE 4750

sauvignon blanc | loire, frankrijk
sappig - dorstlessend fris - wit fruit

LOUIS JADOT, COUVENT DES JACOBINS 4750

chardonnay | bourgogne, frankrijk
vol - klassiek - honing - perzik - abrikoos

BERNARDUS CHARDONNAY 4750

chardonnay | californië, verenigde staten
tropisch fruit - hout tonen - diepe afdronk

GAIA ROSSJ-BASS 9500

chardonnay | piemonte, italië
elegant - citrusfruit - bloemen

WIT

CODORNIU 1551 CAVA BRUT 525      2650

macabeo, parellada, xarel-lo | penedès, spanje
fris en levendig - appel en peer - brioche

MOËT BRUT 6900 

champagne, frankrijk
vol - fruitig - abrikoos - citrus - licht droog

MOËT ICE 6900 

champagne, frankrijk
zoet vers fruit - kweepeer - grapefruit

LAURENT-PERRIER LA CUVÉE 6900 

chardonnay, pinot noir, pinot meunier | champagne, frankrijk
elegant - fijne mousse - fris

TAYLOR’S SELECT PORT WHITE 525 

douro, portugal
zoet - gekonfijt fruit

TAYLOR’S SELECT PORT RED 525 

douro, portugal
vol - krachtig - rijpe kersen - pure chocolade - kruiden

SAMOS VIN DOUX MUSCAT 525 

muscat | douro, portugal
vol - krachtig - rijpe kersen - pure chocolade - kruiden

PEDRO XIMENEZ 525 

jerez de la frontera, spanje
rijpe rozijnen - dadels

CAVA & CHAMPAGNE

ZOETE & DESSERT WIJNEN

glas fles

SERRAS DE AZEITO TEMPRANILLO 450      2150

tempranillo | peninsula de setúbal, portugal
zwart fruit - aardbei - bessen - fruitig

EL MESON RIOJA RED  500      2350

rioja, spanje
zwart fruit - kaneel - vanille - kokos

TORRE ALTA PRIMITIVO 575      2650

primitivo | puglia, italië
warm - rijk - rijp bosfruit - ronde tannines

BARÓN DE LEY CLUB PRIVADO 2450

rioja, spanje
aardbei - kers - vanilletonen 

VIGNAMATO ROSSO PICENO  2650

montepulciano, sangiovese | marche, italië
vol - bessenfruit - verfijnde tannines

BEAUREMPART GRANDE RESERVE   2950

cabernet sauvignon & merlot | languedoc, frankrijk
zwarte bes - pruim - bloemig

MAISON BARBOULOT 2950

pinot noir | languedoc, frankrijk
zacht - fruitig - bloemig

BARÓN DE LEY RESERVA 3650

tempranillo, graciano, maturana | rioja, spanje
krachtig - mokka - vanille

CALLESELLA PRIMITIVO DI MANDURIA RESERVA  3650

primitivo | puglia, italië
kersenjam - bramen - kaneel - nootmuskaat

SALENTEIN RESERVE MALBEC  4250

malbec | mendoza, argentinië
pruimen - cacao - vanille

TENUTA ST.ANTONIO VALPOLICELLA RIPASSO MONTI GARBI 4250

corvina, rondinella, croatina, oseleta | veneto, italië
rood fruit - kruidig - lengte

LUIGI EINAUDI NEBBIOLO 4450

nebbiolo | veneto, italië
intens en levendig - pruim - zwarte bes - vanille 

BARÓN DE LEY FINCA MONASTERIO 4950

tempranillo, cabernet sauvignon, garnacha, graciano, mazuelo | rioja, spanje
intens - stevig - bessenfruit

LUIGI EINAUDI BAROLO 6750

nebbiolo | piemonte, italië
zwart fruit - tabak - drop

TENUTA ST’ANTONIO AMARONE DELLA VALPOLICELLA 7950

corvina, rondenella, croatina | veneto, italië
gerijpt fruit - drop - groene kruiden - zwarte peper
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