ROOD

SPECIAL ROOD

FLETCHER’S CUVÉE | MERLOT 4,50 26
Zwarte bes - pruim - rijp fruit - rond - vol - soepel

DOPPIO PASSO | PRIMITIVO 5 29
Italië, Salento
Braam - kers - pruim - krachtig - rijp - vol - zoethout

Serveeradvies: als aperitief, bij koude vleeswaren en bij zachte kazen

Serveeradvies: bij rood vlees, wild en gerijpte harde kazen

FLETCHER’S CUVÉE | CABERNET SAUVIGNON 4,50
Zwart fruit - zwarte peper - zacht - krachtig - hout

WELTEVREDE ESTATE | BEDROCK BLACK SHIRAZ 8 45
Zuid-Afrika, Robertson
Rijp - zoethout - chocolade - zwarte peper - bosbes - hout

26

Serveeradvies: bij rood vlees, gestoofd vlees en hamburgers

Serveeradvies: bij rood vlees, wild en stoofschotels

DUCO | CABERNET SAUVIGNON/CARMÉNÈRE 4,75 28
Intens - fris - rijp rood fruit - zwarte bes - kers - chocolade - sappig

DOMAINE DE LA CLAPIÈRE | GATEFER
MERLOT/CABERNET SAUVIGNON/SYRAH 8 45
Frankrijk, Pays d’Oc
Zwarte bes - braam - fris - kruidig - kaneel - laurier

Serveeradvies: bij hamburgers, gegrild vlees en belegen kazen

Serveeradvies: bij stoofvlees en gegrild rood vlees

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

PORT & SHERRY

VEEDHA | RED
TINTA BAROCCA/TINTA RÓRIZ/TOURIGA FRANCA/TINTO CÃO
Portugal, Douro
Rijp - bosbes - kers - pruim - stevig - rijk - zachte afdronk

28

Serveeradvies: bij rood vlees, stoofschotels en zachte kazen

BULAS | WHITE PORT
MALVASIA/RABIGATO/MORENO 4
Portugal, Douro
Noten - citrus - abrikoos - evenwichtig - fris
Serveeradvies: als aperitief

THOMAS BARTON |
RÉSERVE | CABERNET SAUVIGNON/MERLOT 29
Frankrijk, Médoc
Kruiden - vanille - rijp rood fruit - zacht - stevig - fris

BULAS | RUBY PORT
TOURIGA NACIONAL/TOURIGA FRANCA/TINTO RORIZ/TINTA
BARROCA 4
Portugal, Douro
Fruitig - krachtig - vol - zacht - intens

Serveeradvies: bij rood vlees en belegen kazen

MARQÚES DE CÁCERES | EXCELLENS | TEMPRANILLO 35
Spanje, Rioja Alta
Rode bes - aardbei - kers - zacht - rond - krachtig - romig - hout
Serveeradvies: bij rood vlees en stoofvlees

BODEGA SOTTANO | MALBEC 35
Argentinië, Perdriel
Rijp - pruim - framboos - chocolade - vanille - zacht

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

Serveeradvies: bij gegrild rood vlees en harde kazen

VILLA MARIA | CELLAR SELECTION | ORGANIC | PINOT NOIR
Nieuw-Zeeland, Marlborough
Zwarte bes - kers - pruim - vanille - puur - sappig - fris

37

LEYENDA | DRY SHERRY | PALOMINO FINO 3,75
Spanje, Jerez
Fris - amandel - rokerig - droog - zacht - ziltig
Serveeradvies: als aperitief

Serveeradvies: bij wild, stoofschotels en rood vlees

CHÂTEAU MONTLABERT |
SAINT-ÉMILION GRAND CRU | MERLOT/CABERNET FRANC
Frankrijk, Saint-Émilion
Fruitig - elegant - zwart fruit - vanille - vol

60

LEYENDA | MEDIUM DRY SHERRY
PALOMINO FINO/PEDRO XIMÉNEZ/MOSCATO 3,75
Spanje, Jerez
Rozijn - amandel - walnoot - halfzoet - vol - nootachtig
Serveeradvies: als aperitief

Serveeradvies: bij diverse vleesgerechten, gevogelte en kazen

FAVORIET VAN
RONNIE

ALCOHOLVRIJ

Wijnen van Castel

LIGHT LIVE | SPARKLING ROSÉ |
DIVERSE DRUIVENRASSEN 4,50 25
Bloemen - framboos - aardbei - sappig - krachtig levendige mousse
Serveeradvies: als aperitief en bij feestelijke gelegenheden

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.

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

Wij schenken geen alcohol onder de 18 jaar

WIJNEN

BUBBELS

MARINA LOUNGE

MARQUÉS DE CÉCERES | VERDEJO 33
Spanje, Verdejo
Citrus - peer - groene appel - mineralen

FLETCHER’S CUVÉE | BUBBELS | CHARDONNAY 5,00
Fruitig - aangename bubbel - soepel - frisse afdronk
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Serveeradvies: als aperitief en bij feestelijke gelegenheden

FAVORIET VAN RONNIE
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

Serveeradvies: bij schaal- en schelpdieren, visgerechten en risotto

JOHANN MÜLLNER | WEINZIERLBERG | GRÜNER VELTLINER
Oostenrijk, Kamptal
Peer - gele appel - limoen - witte peper - exotisch fruit

33

Serveeradvies: lichte visgerechten, gerechten met paddenstoelen of
gegrilde groenten

FAVORIET VAN RONNIE

CANTINA TERRE DEL BAROLO | GAVI | CORTESE
Italië, Gavi
Fris - citrus - wit fruit - elegant - rond - zacht

CHARDONNAY - SÉMILLON
Licht gele kleur. In de geur fris met tonen van banaan. De smaak
is fris met een licht zoete toon van tropisch fruit. Combineert
goed bij visgerechten en salades.

35

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

POMMERY | BRUT ROYAL ROSÉ
CHARDONNAY/PINOT NOIR/PINOT MEUNIER
Frankrijk, Champagne
Rood fruit - framboos - aardbei - fris - fruitig

85

JEAN MAX ROGER |
CUVÉE CHANTE ALLOUETTES | SAUVIGNON BLANC
Frankrijk, Pouilly Fumé
Kruisbes - rijp wit fruit - zuiver - fris - stevig

Serveeradvies: als aperitief en bij een feestelijke gelegenheid

49

Serveeradvies: bij zeevruchten, schaal- en schelpdieren en bij licht gevogelte

WIT

JEAN MAX ROGER |
CUVÉE LES CAILLOTTES | SAUVIGNON BLANC 49
Frankrijk, Sancerre
Grapefruit - kruisbes - groene appel - citrus - bitter

MARINA LOUNGE | CHARDONNAY/SÉMILLON 4,75 28
Meloen - limoen - perzik - citrus - banaan - fris - tropisch fruit

Serveeradvies: bij zeevruchten, schaal- en schelpdieren en bij licht gevogelte

Serveeradvies: als aperitief, bij visgerechten en bij een feestelijke gelegenheid

DOMAINE VINCENT DAMPT | CHABLIS | CHARDONNAY
Frankrijk, Chablis
Elegant - wit fruit - citrus - mineralen - verfijnd

FLETCHER’S CUVÉE | SAUVIGNON BLANC 4,50
Elegant - citrus - floraal - levendig - fris

Serveeradvies: bij charcuterie, schaal- en schelpdieren en geitenkaas

26

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

49

SPECIAAL WIT

MARINA LOUNGE

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

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

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

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

Serveeradvies: bij charcuterie, zoetwatervis en wit vlees

ROSÉ

MARQUÉS DE CÁCERES | EXCELLENS | VIURA 29
Spanje, Rioja
Fris - wit fruit - bloemen - sappig - meloen - klein bittertje

FLETCHER’S CUVÉE | CINSAULT 4,50
Rijk - rode bes - peer - rond - vol

Serveeradvies: als aperitief, bij gegrilde vis en bij schaal- en schelpdieren

Serveeradvies: bij lichte maaltijden, bij salades en als aperitief

ANSELMANN | CLASSIC | RIESLING 29
Duitsland, Pfalz
Citrus - appel - levendig - grapefruit - abrikoos - appel

LE PETIT GUEISSARD | GRENACHE 28
Frankrijk, Provence
Framboos - aardbei - rijpe peer - meloen

Serveeradvies: als aperitief, bij witvis, zeevruchten, gevogelte en varkensvlees

Serveeradvies: als aperitief, bij salades en bij visgerechten

CASA SILVA | RESERVA | VIOGNIER 31
Chili, Colchagua Valley
Aromatisch - sinaasappel - abrikoos - grapefruit - mandarijn

CHÂTEAU CAVALIER | CUVÉE MARAFIANCE |
CABERNET SAUVIGNON/CINSAULT/SYRAH 36,50
Frankrijk, Provence
Fruitig - rijp - kers - framboos - provençaalse kruiden peper - sappig

Serveeradvies: bij pittige gerechten en schaal- en schelpdieren

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.

Bij restaurant Marina Lounge kun je in een stijlvolle omgeving
genieten van puur, eerlijk en vers eten. Door ons shared dining
concept heb je de mogelijkheid om uitgebreid kennis te maken
met onze menukaart. Hier vind je een gevarieerd aanbod aan
heerlijke gerechten van verse vis, schaal- en schelpdieren,
vlees en ook voor de vegetariër staat er genoeg op het menu.
Uiteraard ben je bij ons ook van harte welkom voor een
heerlijke kop koffie of een verfrissende cocktail. Wij zien je
graag bij Marina Lounge!

ENGLISH
MENU
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Serveeradvies: bij frisse salades en wit vlees

Wij schenken geen alcohol onder de 18 jaar

DEUTSCHES
MENÜ

