
 

 

wijnkaart 
 

Met plezier en trots presenteren wij u hierbij onze wijnkaart. Met zorg hebben onze 
sommeliers voor u een selectie van de mooiste wijnen samengesteld. U treft een grote 
diversiteit aan van wijngebieden, druivenrassen en assemblages. Van bekende en 
minder bekende wijnmakers. U heeft een ruime keuze. Wilt u zich laten verrassen of 
wilt u advies over de wijn passend bij uw gerecht? Onze medewerkers delen graag hun 
kennis en passie met u, vraag hen dus gerust.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    V.l.n.r. Martijn Dekker, Robert Warmolts, Hendrik Jan Lip en Kevin Mulder 

 
  
 

wijnkelder 
 

In het Voorhuis bevindt zich Narline’s wijnkelder. Hier bewaren wij onze mooiste wijnen 
onder ideale klimatologische omstandigheden. Nieuwsgierig? Wij laten u deze 
bijzondere ruimte graag zien. Ook kunt u in onze wijnkelder met een klein gezelschap 
terecht voor een wijnproeverij, verzorgd door een van onze sommeliers. Onder het 
genot van bijpassende hapjes neemt uw gastheer u mee langs de verschillende smaken, 
druivenrassen en wijngebieden. Voor meer informatie over kunt u bij onze 
medewerkers terecht. 

  



 

 

open wijnen 
 

Mousserend 
Mas Bigas Cava brut - 5,50 | 30,00 
Rijp fruit | zachte mousse | appel | citrus | elegant 
 
Tribaut brut Champagne  - 11,00 | 65,00 
Zuiver | fris | subtiel 
 

Wit 
Horgelus Sauvignon blanc & Colombard, Frankrijk - 5,00 | 25,00 
Witte bloesem | frisse fruittonen | citrus 
 
Undivided Chardonnay, Frankrijk - 5,00 | 25,00 
Vanille | meloen | citrus 
 
Kobal Furmint, Slovenië - 6,50 | 32,50 
Kruiden | witte bloemen | tropisch 
 
Fattori Pinot Grigio, Italië - 5,00 | 25,00 
Fijne mineralen | groene appel 
 
Topf Gruner Veltliner, Oostenrijk - 7,00 | 35,00  
Groen appel | pepertje | kruidig 
 

Rosé 
El Aresan Rosé Garnacha & Cabernet Sauvignon, Spanje - 5,00 | 25,00 
Zacht | fruitig | bio 
 
ODE Rosé Capitoul, Frankrijk - 6,00 | 30,00 
Droog | frambozen | bloemig 
 
La Madrague Rosé de Provence, Frankrijk - 8,00 | 50,00 
Sappig | wit fruit | mooie zuren | gastronomsich 
 

Rood  
Le Deux Pins Merlot, Frankrijk - 5,00 | 25,00 
Aardbeien | pruimen | frambozen | mint 
 
Vinogallia rossa Sangiovese & Primitivo, Italie - 5,50 | 27,50 
Chocolade | zoet kersje 
 
El Pedal Tempranillo, Spanje - 6,50 | 32,50 
Rijpe aardbeien | tijm | leer | peper 
 
Fabre Montmayou Malbec, Argentinië - 7,00 | 35,00 
Bramen | pruim | cacao | stevige tannines 



 

 

mousserende wijnen 
 

Mousseux 
Apostelhoeve Cuvee XII brut traditionelle - 65,00 
Verfijnde en weldadige mousse | rijp fruit | bloemig  
 

Prosecco 
Francesco Drusian Valdobbiadene Prosecco Superiore Spumante Extra Dry - 40,00 
Wit fruit | fris | aangename romigheid 
 

Cava 
Mas Bigas Cava brut - 5,50 glas | 30,00 0,75 lt  
Rijp fruit | zachte mousse | appel | citrus | elegant 
 

Champagne 
Tribaut brut - 10,50 glas | 65 0,75 lt 

Zuiver | fris | subtiel 
 
Besserat de Bellefon Brut - 42,50 0,375 lt | 75,00 0,75 lt 

Open | evenwichtig | vol | rijp fruit 
 
Besserat de Bellefon Blanc de Blancs - 55,00 0,375 lt |  105,00 0,75 lt  
Wit van witte druiven | exotisch | harmonieus | prachtig fris 
 
Besserat de Bellefon Rosé - 55,00 0,375 lt |  105,00 0,75 lt   
Volle aanzet | zachte bubbels | charmante frisheid | goede balans 
 
Dom Perignon Vintage 2010 - 250,00 0,75 lt 

Elegant | smaaksensatie | harmonieus | spannende beleving 
 
Dom Ruinart Millésime 2009 - 300,00 0,75 lt   
Rolls Royce onder de Champagne| subtiel | weergaloze finale 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Iets te vieren? Laat de jarige een mooie fles  
Champagne sabreren; voor mooie momenten. 



 

 

witte wijnen – per fles 
   

Nederland 
Maastricht 
Apostelhoeve Cuvee XII, Muller Thurgau & Auxerrois & Pinot Gris - 45,00 
Zacht fruit | frisse zuren | mineraal | verfijnd 
 

België 
Haspenhouw 
Genoels Elderen Chardonnay ‘blauw’ - 45,00 
Klassieke Chardonnay | houttonen | wit fruit 
 

Oostenrijk 
Kamptal 
Topf Ried Hasel, Chardonnay - 65,00 
Vol | rijk | mooie balans | gewaagd maar geslaagd 
 

Niederostereich 
Gustav Krug, Ried Rasslerin Rotgipfler - 45,00 
Intense geur | appel | meloen | fris | lange afdronk 
 

Gustav Krug, Die Versuchung Pinot Gris - 65,00 
Kokos | toast | vanille | lange afdronk | aromatisch 
 

Steiermark 
Erwin Sabathi, Sauvignon blanc, Possnitzberg - 87,50 
Weergaloos | vol | rijk | loepzuiver | aanrader 
 

Wagram 
Clemens Strobl, Riesling ‘Rosen’ - 80,00 
Geconcentreerd | herkenbaar | fris | mooie balans 
 

Duitsland 
Franken 
Sylvaner Brenfleck Anna Lena - 45,00 
Milde zuren | rond | frisheid | mooie aroma’s 
 

Rheinhessen 
Chardonnay Bechtheimer Dreissigacker - 65,00 
Vol | intens | hout | noten | zeer verrassend en verfijnd 
 

Mosel-Saar 
Riesling Van Volxem - 45,00 
Krachtig fris| aromatisch | vlierbloesem | perzik | lengte 
 

Weißburgunder Van Volxem - 50,00 
Exotisch fruit | bloemen | licht hout | rijke smaak 
 

Pfalz 
Weiβurgunder Pfaffmann - 40,00 
Zacht | mineraal | fris | perzik 



 

 

witte wijnen – per fles 
 
Frankrijk 
Elzas 
Marc Kreydenweiss, Gewurztraminer - 65,00 
Biodynamisch | aromatisch | kruidig | rond | vol | fruitig  

Sous chef Marco Kloeze: 
‘ Ik ben een echte liefhebber van de wijnen uit de Elzas; klassieke wijnen, 
belegen en met een duidelijk karakter. Als ik een gerechtje met eendenlever 
maak kan ik alleen maar hopen dat de gast hier een mooi glas 
Gewurtraminer bij drinkt; daar kan ik zelf namelijk ook enorm van genieten.’ 

Loire 
Sancerre Domaine Paul Balland, Sauvignon Blanc - 55,00 
Droog | stuivend | buxus | florale tonen | verfijnd 
 
Pouilly Fumé Silex, Domaine Champeau, Sauvignon Blanc - 57,50 
Fris | mooi fruit | licht vegetaal | citrus | appel | sappige zuren 

 
Bourgogne 
A.C. Bourgogne Olivier Leflaive - 57,50 
Rijpe perzik | bloemen | citrus | amandel | mineraal 
 
Chablis,  1er cru, Domaine Testut - 65,00 
Fris | mild | soepel |mineraal | klassiek | complex 
 
Saint Veran, Domaine Corsin - 65,00 
Soepel | tonen van wit fruit | noten | boter 
 
Montagny 1e cru, Olivier Leflaive - 75,00 
Rijp fruit | citrus | abrikoos | boter | toast | mineraal 
 
Chassagne Montrachet Vieilles Vigne, Domaine Morey - 80,00 
Verleidelijk intens | rijp | toast | vanille | verfijnde kracht 
 
Puligny Montrachet, Domaine Pillot - 90,00 
Bloem | citrus | vanille | rijp fruit | mineralen | mooie balans 
 
Meursault, Michel Bouzereau Et Fils Les Grands Charrons - 95,00 
Krachtig | stevig | amandel | ronde afdronk | zuiver 
 
Rhone 
Condrieu Pagus Luminis Louis Cheze - 85,00 
Muskaat | foelie | sappig fris | appel | abrikoos | lange afdronk 
 

 
 
 



 

 

witte wijnen – per fles 
 
Spanje 
Rueda 
Quinta Apolonia Belondrade, Verdejo - 47,50 
Stuivend | vol | wit fruit  
 
Belondrade Y Lurton Verdejo - 90,00 
Absolute top | vol | rijk | amandel | notig | romig 
 
Penedes 
Gessami Blanco, Muscat & Sauvignon blanc & Gewurtztraminer - 42,50 
Verleidelijk muskaat | lychee | sinaasappel | perzik | kruidig | elegant 
  
La Rioja Alta 
Rioja Muga blanco - 47,50 
Rijk | fris | sappig | notig | vettig | lichte kruidigheid 
 
Valdeorras 
Godello Louro do Bolo - 47,50 
Fonkelend | citrus | geel fruit | elegant | complex | gastronomisch 
 
Galicië 
As Sortes, Godello, Rafael Palacios - 95,00 
Waanzinnig | intens | gekonfijte citrus | gele appel | complex | gedoseerd hout 
 

Sommelier Martijn Dekker over Godello, een van zijn favorieten: 
‘Rafael Palacios staat aan het hoofd van dit relatief jonge wijnhuis en is een 
ware tovenaar als het om wijn maken gaat. Door de lage rendementen en de 
rijping op Frans eiken vaten uit de Calvados, weet hij deze witte wijnen naar 
een hoger level te brengen; ik geniet ervan!’ 
 

Italië 
Sardinia 
Prendas Vermentino Dolianova - 37,50 
Elegant | bloemig | ziltigheid | zoet fruit | amandelbittertje 
   
Antinori Cervaro della Sala Chardonnay - 125,00 
Uniek terroir | wereld klasse | verfijnd 
 
Friuli 
Livio Felluga, Terre Alte, Rosazzo DOCG - 100,00 
Uiterst complex | krachtig | elegant | warm | lange finale | aangenaam fris 
 

 



 

 

witte wijnen – per fles 
 
Portugal 
Tejo 
Quinto Elemento Reserva Arinto - 55,00 
Licht gekruid | vol | kruiden | gedoseerde houttoon 

 
 

Zuid-Afrika 
Prieska 
Lowerland Die Wonderdraai Colombard & Chenin Blanc - 47,50 
Intens | vol | romig | bloemen aroma   
 
Robertson    
Overberg Bouchard Finlayson Chardonnay - 47,50 
Rijpe Chardonnay | licht citrus | gekonfijte citroen | licht eiken 
 
Coastal Region    
Boschendal Elgin, Chardonnay - 67,50 
Vanille | citrus | appel | hout | lange intense afdronk 
 
Stellenbosch    
Vergelegen, Chardonnay - 47,50 
Vol | elegant | perfecte combinatie van fruit en hout 
 
 

Nieuw Zeeland 
Marlborough 
Nau Mai Sauvignon Blanc - 37,50 
Stuivend | grapefruit | zuiver | elegant 
 
 

Verenigde Staten  
California 
Bernardus Sauvignon Blanc - 65,00 
Klassiek | vol | intens | Sauvignon maar dan anders 
 
Bernardus Chardonnay - 75,00   
Rijk | fris | noten | zuren verweven in prachtig hout 
    
 
 
 

  



 

 

rose wijnen – per fles 
 
Frankrijk 
Provence 
Chateau Saint-Maur L'excellence Cru Classé, Syrah & Grenache - 55,00 
Frambozen | aardbeien | kruidig | zeer fruitig 
55,00 0,75 lt   
 
Domaine de la Madrague, Syrah & Grenache - 50,00 
Limoenbloesem | perzik  
 
Roseline Prestige – 50,00 0,75 lt  | 100,00 1,5 lt 

Verfijnd | klassiek | rood fruit  
 
 

Zuid-Afrika 
Coastal Region 
Boschendal Pinot Noir & Chardonnay - 45,00  
Stille “Champagne” | zacht | elegant 
 
 

 
 

kookworkshop 
 
 
In het Voorhuis van Narline vindt u onze kookstudio. Hier kunt u terecht voor een van 
onze kookworkshops. Met uw gezelschap maakt u kennis met mooie ingrediënten, 
handige kooktechnieken en bijzondere smaakcombinaties. U wordt ontvangen in onze 
wijnkelder waar u uitleg krijgt en waar uw smaakpapillen vast op de proef worden 
gesteld. Onder begeleiding van onze chefs bereidt u een menu waar u uiteraard samen 
heerlijk van gaat genieten. U krijgt de recepten mee naar huis en heeft de mogelijkheid 
om bijzondere ingrediënten en geproefde wijnen bij ons te bestellen.  
Daarnaast besteden onze chef’s 4 keer per jaar aandacht aan gerechten en producten 
uit het seizoen tijdens een thema kookworkshop waarvoor u zich individueel kunt 
inschrijven.  
 
Wilt u meer weten? Vraag onze medewerkers.  

  



 

 

rode wijnen – per fles 
   

Duitsland 
Pfalz 
Binz Bratt, Pinot Noir & Cabernet Sauvignon - 42,50 
Geurig | kruidnagel | kersen | pruimen | zwoel 
 
Cuvee Lara Karl Pfaffmann, Cabernet Sauvignon & Merlot - 85,00 
Vol | rijk | krachtig | grootse smaken 
 
Baden 
Martin Waßmer Markgräflerland Spätburgunder - 45,00 
Zwoel | rijk | elegant 
 
Ahr 
Deutzerhof Spätburgunder Mayschosser - 47,50 
Prachtig | gastronomisch | licht hout | mooi smaakpallet  
 
Deutzerhof Kirchtumchen Spätburgunder - 115,00 
Rijke pinot noir | kers | chocolade | krachtige finesse 
 

Sommelier Robert Warmolts over de Deutzerhof wijnen: 
‘De Duitse Ahr; een wijngebied in Duitsland dat eigenlijk ondergewaardeerd 
wordt. Kenners weten echter dat er prachtige wijnen gemaakt worden 
waarvan wij 2 parels in onze kelder hebben liggen. De Mayschosser kan ik 
gekoeld van harte aanbevelen bij verschillende visgerechten en de 
Kirchturmchen is als begeleider van wild van ongekende klasse.’ 

 

Oostenrijk 
Kamptal 
Topf Zweigelt Strassental  
Rijp | jong fruit | romige tannine in finale 
30,00 fles 0,375 lt  |  47,50  fles 0,75 lt  | 80,00 Magnum 1,5 lt 

 
Niederöstereich 
Krug, Die Versuchung, Gumpoldskirchen Merlot & Zweigelt & Cabernet Sauv. - 65,00 
Vol | krachtig | kruidig | rijp rood fruit 
 
 

Spanje 
Ribera del Duero 
Ribera del Duero, Arzuaga - 47,50 
Stevig fruit | zachte vanille tonen | vol | elegant 
 
Haro 
Bodegas Muga Reserva, Tempranillo & Garnacha - 55,00 
Rijk | zacht fruit | gekonfijt | cedertonen | vanille 



 

 

rode wijnen – per fles 

Frankrijk 
Bourgogne 
Pommard, Domaine Marguerite Carillon, Pinot Noir - 120,00 
Complex | verfijnd | elegant | aalbes | framboos 
 
Cote de Nuits Villages “Clos de Magny”, Jean Féry, Pinot Noir - 65,00 
Aards | kersen | mineraal | biologisch 
 
Rhone 
Chateauneuf-Du-Pape, Dom. Olivier Hillaire, Syrah & Grenache - 75,00 
Diep | intens | zacht gekruid | gestoofd rijp fruit 
 
Bordeaux 
Chateau des Tourelles, Lalande-de-Pomerol, 2016, Cab. Sauv. & Merlot - 60,00 
Breed | mooie balans | sappig | licht kruidig 
 
Domaine de Peyre Longue, St. Emilion Grand. Cru, 2016, Cab. Sauv. & Merlot - 65,00 
Dieprood | rijp | vol | vleugje eiken 
 
 

Zuid-Afrika 
Durbanville 
Diemersdal Pinotage - 47,50 
Complex rood fruit | kruiden | specerijen | chocoladetonen 
 
Tulbagh 
Rijk's Touch of Oak, Shiraz - 52,50 
Zachte aanzet | kruidig | gestoofd zwart fruit | roze peper 
 
Stellenbosch 
Vergelegen, Cabernet Sauvignon & Merlot - 50,00 
Bramen | koffie | specerijen | hout | zwarte bes  
 
 

Libanon 
Bekaa Valley 
Chateau Musar Gaston Hochar, Cabernet Sauvignon - 90,00 
Kruidig aroma | gekonfijt fruit | eiken| vol | krachtig 

 
 
 
 
 



 

 

rode wijnen – per fles 
 
Italië   
Piemonte 
Barolo Massolino, Nebbiolo - 85,00 
Rijk | zwoel | milde afdronk | aards | krachtig   
 
Verona 
Amarone, Villa Girardi, Corvina, Veronese & Rondinella - 90,00 
Rijp | kruidig | eiken | krenten | milde tannines 
 
Valpolicella Ripasso, Villa Girardi - 52,50 
Bosfruit | rijk | rond | soepel | mooie balans | aangename frisheid 
 
Toscane 
Chianti Classico, Castello di Radda - 42,50  
Fruitig | gekruid | zachte tannine | mooie balans 
 
Antinori Tignanello, 2015 & 2016, Sangiovese - 195,00 
Super Toscaan! | finesse | rijp rood fruit | licht kruidig | verfijnde tannines 
 
Bolgheri Sassicaia 2015, Sangiovese - prijs op aanvraag 
Absolute top | verfijnd | bijzondere expressie | evenwichtig rood fruit 
 
Brunello Di Montalcino, Lagerla, 2013, Sangiovese - 97,50 
Intens bouquet | zacht kruidig | zachte houttonen | vol 
 
Carmignano Riserva Azienda Piaggia, Sangiovese & Cabernets & Merlot - 85,00 
Complex | rood fruit | lange finale | uitgebalanceerde smaak 
 
Tenuta Guado al Tasso, DOC Bolgheri Il Bruciato - 75,00 
Aromatisch | licht kruidig | hints van eikenhout | zacht vol | mooie afdronk 
 
 
 

Nieuw Zeeland 
Hawke’s Bay 
Te Mata Estate Awatea Cabernets & Merlot - 60,00 
Opkomend bouquet | rijp rood fruit | vanille | fris | complex 
 
 

Australië 
Barossa Valley 
Thorne Clark, Shiraz - 75,00 
Weergaloos | complex | krachtig | romig | chocolade | tabak 

  



 

 

rode wijnen – per fles 
 
Chili 
Cachapoal Valley 
Milla Cala Viña Vik, Cabernet Sauvignon & Carmenere - 65,00 
Complexe smaak | mooie houttonen | kers | rood fruit hout 
 
Maule Valley 
Lahuen Terra Noble, Cabernet Sauv. & Merlot & Malbec & Shiraz - 70,00 
Vanille | chocolade | zwart fruit | truffel | wijn voor koude dagen 
 
 

Verenigde Staten 
California  
Zinfandel Seghesio Family - 60,00 
Zwart fruit | cassis | braam | licht eiken | mooie kruidigheid 
 
Bernardus Pinot Noir - 75,00 
Rijk | zijdezacht | aards | specerijen | elegant | bessen 
 
Mendocino Country 
Francis Ford Coppola Zinfandel - 75,00 
Fruitig | kruidig | intens | rijk | vol | romig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In onze wijnkelder liggen meer dan 100 wijnen.  
Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden  
voor een wijnproeverij in deze sfeervolle ruimte  
met uw team, familie of vrienden.  

 



 

 

Dessertwijnen 
 

     
 

Duitsland 
Pfaffmann Beerenauslese, Riesling - 60,00 fles 0,375 lt   
Friszoet | honing | exotisch fruit | amandel | fraaie zoetzuur balans  
 
 

Frankrijk 
Chateau Grand Jauga Sauternes - 8,00 glas  |  27,50 fles 0,375 lt    
Zeer aromatisch | gekonfijt fruit | honing | vanille | weelderige zoetheid 
    
Muscat De Frontignan 12 Ans d'Age - 7,50 glas  |  50,00  fles 0,75 lt    
Verfijnd zoet | elegant | frisse structuur | rijp fruit 
 

Muscat Beame de Venise Durban - 40,00  fles 0,75 lt    
Zoete muskaat | vol | verfijnd | complex | elegante frisheid 
 
Louis Royer Pineau de Charentes - 7,50 glas      
Kweepeer | pruim | fris | zoet | fraaie balans van druivensap en Cognac 
 
 

Verenigde Staten 
Elysium, Black Muscat - 8,50 glas  |  60,00  fles 0,75 lt     
Rijp rood fruit | elegant | fris | aanrader 
 
 

Spanje 
Pedro Ximenez Cardenal - 7,50 glas  |  50,00  fles 0,75 lt     
Stroperig | zoete sherry | krenten | chocolade | frisse zuren | harmonieus 
 
 

Portugal 
Quinta de la Rosa Ruby Port - 6,50 glas   
Quinta de la Rosa Tawny Port - 6,50 glas   
Quinta de la Rosa 10y old Tawny Port - 7,50 glas    
Quinta de la Rosa 20y old Tawny Port - 11,50 glas   
 
Barbeito Rainwater Madeira, Medium Dry - 7,50 glas  
Complexe smaak | mooie houttonen | kers | rood fruit hout 

‘Have Some Madeira M’ Dear’ 
Dit zongen Flanders en Swann in de jaren ’50 en ook Ted de Braak bezong 
deze amberkleurige, versterkte wijn afkomstig van het gelijknamige 
Portugese eiland. Madeira is vooral bekend als aperitief en als scheutje in de 
ossenstaartsoep. Wij bevelen onze medium dry Madeira van harte aan als 
begeleider bij ons kaasdessert.  



 

 

kaas & wijn 
 
 
Heeft u een selectie van onze kaas besteld? Geniet hierbij dan van een mini-proeverij 
van bijpassende (versterkte) wijn. Vaak wordt een mooie Port gekozen als begeleider 
van kaas, maar onze sommelier laat u ook graag andere smaken proeven die u kunnen 
verrassen. 
 
3 Proefglazen voor bij de kaas, per persoon - 10,00  

 

Mooie Momenten 
 

Narline is een veelzijdige horecagelegenheid. Het biedt een diversiteit aan sfeervol 
ingerichte ruimtes, die voor vele gelegenheden de ideale locatie vormen. De 
gastvrijheid en vakkundigheid van de medewerkers zorgen ervoor dat het u aan niets 
ontbreekt. De culinaire invulling is voor rekening van chef kok Maarten Dragt en zijn 
team. Hij kookt met verse ingrediënten, waar mogelijk uit de regio en het liefst uit eigen 
tuin. 
 
Naast lunch en diner kunt u bij Narline: 
 

   Private Dining;  besloten dineren in ons voorhuis; 

   Kookworkshops volgen in de kookstudio; 

  Genieten in de prachtige tuin; 

  In de wijnkelder genieten van een proeverij;  
 

  Trouwen in de tuin; 

  Feesten vieren in de monumentale Bijschuur; 

  Vergaderen of zakelijke bedrijfsbijeenkomsten houden. 

 
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw evenement bij Narline? Onze 
medewerkers informeren u graag.  
 
 
 

Geniet! Proost! Op mooie momenten,  
Team Narline 


