Mousserend / Sparkling wines

Pinot Grigio past bij veel gerechten, en excelleert bij groenten. Deze Italiaan doet het dan ook
prima bij de Tahoe Ruam Mit. Je proeft peer en wat geroosterde amandelen. Lekker!

Champagne Marcoult Brut Tradition – Frankrijk / France
De sommelier van Kinnaree weet hoe je krenten uit de pap moet vissen! Deze champagne is niet alleen
verrukkelijk, maar ook zeer betaalbaar. De zijdeachtige textuur en de tintelende bubbels kietelen je gehemelte
en gaan perfect samen met de milde en pittige gerechten van de kaart.

Kinnaree’s sommelier knows where to find the good stuff, as you can tell by this champagne. Delicious yet
affordable. Let the silky texture and sparkling bubbles tickle your mouth and choose either the mild or spicy
dishes to accompany this party bubble, it’ll go splendidly with it.

fles € 52,50

Moscato d’Asti – Italië / Italy (375 ml)
Moscato d’Asti is niet voor niets een razend populaire dessertwijn. Subtiel zoet, licht prikkelend, delicaat én met
een laag alcoholgehalte. Waarom wachten tot na het eten? Ook als aperitief onweerstaanbaar!
Not without reason a very popular dessert wine. Subtle, sweet, exiting, delicate and above all: low in alcohol.
Why wait until after dinner? It’s irresistible as an aperitif as well!

fles € 20,00

Rosé / Rosé

Pinot Grigio goes well with a lot of dishes, yet it excels with vegetables. For instance: Tofu Ruam Mit.
You’ll taste pears and some roasted almonds. Mmmm!

Probeer maar eens een betaalbare én lekkere Pinot Noir te vinden! Wij vonden hem in Frankrijk,
waar dit divadruifje vandaan komt. Een heerlijk zachte toegankelijke wijn met in de verte wat frambozen.
Easy going, zelfs bij Tom Yam!

Pouilly Fumé Dom Pabiot – Frankrijk / France

It’s not easy to find an affordable yet tasty Pinot Noir. We did just that. This delightfully soft and easy-going
wine with a hint of raspberries even works with our Tom Yam!

fles € 35,00

Pouilly Fumé kent een schare aanhang en deze Pouilly werd zelfs beloond met een gouden medaille in
de bekende Franse gids Gilbert & Gaillard! Een elegante wijn, met een zachte en toch pittige smaak.
Gaat heel goed samen bij vis en schaaldieren en bij groene curry.
It has a big fan base, Pouilly Fumé and this particular one was awarded the gold medal in the famous French
Gilbert & Gaillard guide. An elegant wine, soft yet powerful. It goes well with seafood and green curry. 		

			

				

fles € 40,00

Pink wines are enjoyable on their own and match with a wide variety of foods. Zandvliet offers red raspberry,
cherry and vanilla. Acidity is on the low side, but there’s just enough to help the wine pair with mildly flavoured
appetizers and spicy dishes. A really excellent rosé!

fles € 21,00

Steinhaus Spätburgunder – Duitsland / Germany
Nee, dit is geen rosé. En toch proeft-ie zo, deze Duitse Spätburgunder. Doe jezelf een plezier en laat je
verrassen door deze elegante wijn met in de geur en smaak kersen en bosbessen. Een multi-inzetbare,
sappige wijn! Lekker bij pittige gerechten.

Paul Mas Estate Viognier – Frankrijk / France			
Deze wijn heeft de typische kenmerken van Viognier: weelderig, bloemig, een hoop steenfruit (abrikoos) en wat
sappig-rijpe ananas. Een ronde wijn met frisheid en een lange afdronk. De ideale wijn bij Oosters (pittig) eten.
This wine has the typical Viognier charactaristics: Opulent and lots of flowers. Apricots and juicy
pineapple. A rounded wine with freshness and a long finish. Ideal for Asian spicy food.

fles

€ 25,50

		

			

glas € 4,00

fles € 19,00

Rueda Eylo Val de Vid – Spanje / Spain
Hij heeft van dat stuivende fruit als bij een goede Sauvignon Blanc, maar dan wel met een tropischer karakter.
Super sappig en heerlijk bij allerlei gerechten.

Just as fragrant as a Sauvignon Blanc but with tropical fruit flavors. Thirst quenching and easy going
with lots of different dishes.

glas € 4,75

fles

€ 21,00

Je ruikt en proeft geurige rozen en sappige lychees. Een klassieke Gewürztraminer dus,
en de perfecte begeleider bij pittige gerechten. Maar probeer hem ook gerust bij een mildere curry!

fles

€ 32,50

Eymann, dat klinkt als Reggae uit Duitsland. Logisch: een echte Riesling ‘danst’ in je mond en dansen is wat
deze biologische Duitser doet! Niet voor niets al vaak bekroond in diverse wijngidsen. Je ruikt en proeft perzik,
peer en citrus maar ook bloesem en wat honing. Wetten das die fles leeg gaat?
A true Riesling dances in the mouth and that’s exactly what Eymann does. This award winning organic wine
bursts of peach, pear, citrus, blossom and a touch of honey. Just lovely with all sort of Asian dishes.
Yummy in your tummy!

fles

€ 25,00

Domaine Jouard Chassagne Montrachet – Frankrijk / France
Als je echt van haar (of hem) houdt, dan is dit de wijn omdat te bewijzen. Chassagne Montrachet wordt niet
voor niets wel ’The king of white wines’ genoemd. Domaine Jouard maakt deze elegante Chassagne van oude
stokken, met delicate houtopvoeding. Groene curry, maar ook de Massaman curry; ze combineren geweldig bij
deze topwijn.
Romantic souls should definitely order a bottle of Chassange Montrachet, also known as The king
of white wines. Made from old vines by Domaine Jouard, delicately oaked.
We love it with green and Massaman curry. And she or he will love you in return, promise!

fles

€ 50,00

Grüner Veltliner Gobelsburger – Oostenrijk / Austria

Al jaren onze huiswijn, want zeer geliefd! Niet te uitgesproken, wel net genoeg hout om het spannend
te houden. Past goed bij romige gerechten, maar ook prima bij beef.

Grüner Veltliner is nog steeds hartstikke hip. En terecht, want dit modepopje combineert fantastisch met
Aziatische gerechten. Rode appel, groene peper, citrusvruchten, dat is wat je ruikt en proeft.
Tip: probeer hem vooral eens bij de vis met gember!

glas

€ 5,25

fles

€ 23,00

Grüner Veltliner is incredibly popular. Not without reason, it combines amazingly with Asian dishes.
Red apple, green pepper, citrus, that is what you smell and taste. Suggestion: try it with our Fish with Ginger.

						

fles

			

glas

€ 4,75

fles

€ 21,00

Heerlijke, karakteristieke Rioja die de beroemde wijncriticus Robert Parker beoordeelde met 91
van de 100 punten. Een zalig geurende wijn (zwarte kers, vanille en zacht jong leer)
en zachte en rijpe tannines. Uitstekend bij groene curry, maar ook bij visgerechten.
Delicious Rioja with a lot of character! Rewarded with 91 Parker point. It smells delicious (black currant, vanilla,
soft young leather) and it’s tannins are soft and mature at the same time.
Great with green curry, superb with fish dishes.

glas

€ 5,25

fles

€ 23,00

Te Mata Merlot-Cabernet – Nieuw Zeeland / New Zealand

It’s full bodied yet fresh, rich and impressive. The wonderfully minty note adds an air of elegance to
the smooth raspberry, strawberry and cherry flavors. Definitly a wine you’ll keep talking about,
before during and even after dinner.

fles

€ 37,50

Clos St. Thomas Les Emirs – Libanon / Lebanon
Libanon? Jazeker! Er komen namelijk fantastische wijnen uit Libanon en dit is zelfs een meervoudige
medaillewinnaar! Ooit door wijnschrijver Harold Hamersma omschreven als een exotische Bordeaux.
Heerlijk bij milde gerechten.
Lebanon! You bet! There are a lot of great wines coming from this country and this one has won several awards.
Dutch wine critic Harold Hamersma described it as ‘an exotic Bordeaux’. Lovely with mild dishes.
					

fles

€ 40,00

De Bortoli Cabernet / Shiraz – Australië / Australia
Een spannend huwelijk tussen de Shiraz en de Cabernet Sauvignon: aan de ene kant knalt het fruit eruit (zwarte bessen, bramen, pruimen), aan de andere kant kom je kruidigheid (peper, laurier),specerijen (kruidnagel) en
hout tegen. Een krachtige maar zachte, gelaagde wijn die het vooral bij kruidig eten goed doet.
A mix between Shiraz and Cabernet Sauvignon. You’ll taste blackberries, blueberries, marmalade and a hint
of cinnamon. The two of you will easily finish a bottle with a Beef Salad, for instance.

fles

€ 28,00

Bardolino Classico Vigne Alte – Italië / Italy

Milton Park Chardonnay – Australië / Australia

Regular visitors have begged us to never replace this wine from our list. They love it for a reason: it’s not an
overoaked blockbuster, but has just enough oak to keep it exiting. Goes well with the more creamy dishes,
but you’ll also like it with beef.

Shiraz kan zwaar en kruidig zijn, maar dat is deze Milton Park zeker niet. Wel mild en licht zoet in de afdronk,
waardoor hij fantastisch combineert met milde gerechten zoals de Massaman curry.

Volle rode wijn met rijpe fruittonen van zwarte bessen en pruim. Een zachte aanzet, met tonen van rijp rood fruit,
cederhout, kruiden zoals munt, maar ook paddestoelen en rijpe tannines. De structuur, de elegantie in smaak,
fruit, frisheid en lengte zorgen voor een genietbare complexiteit.

Weingut Braun Gewürztraminer – Duitsland / Germany

Eymann Riesling – Duitsland / Germany

Everyone will love this Kiwi, which, despite it’s ‘down under’ name, is from France. It’s a typical Sauvignon Blanc
with an enormous amount of tropical fruit. We love how this pairs with the lighter dishes (try with the Tom Kha!).

Milton Park Shiraz – Australië / Australia

Rioja Covila II Crianza – Spanje / Spain

Witte wijn / White wines

Een echte allemansvriend, deze Kiwi, die ondanks de verwarrende ‘down-under’ naam gewoon uit Frankrijk
komt. Het is een typische Sauvignon Blanc die barst van het tropisch fruit en goed combineert bij wat lichtere
gerechten, zoals de Tom Kha.

€ 19,00

Een beetje appel, een beetje grapefruit en een minerale toets; een Sauvignon Blanc die wel
gemaakt lijkt voor de Oosterse keuken. En dan ook nog van Viña Leyda, een steeds populairder
wordend wijnhuis uit Chili.

A nose full of roses and juicy lyches? Unmistakably a classic Gewürztraminer in your glass! It’s the perfect
chaperone for spicy dishes, but don’t be afraid and try it with the milder curries!

Kiwi Cuvée Sauvignon Blanc – Frankrijk / France		

fles

Some people might think of Shiraz as heavy and herby. Not this Milton Park. It’s mild and has a bit of a sweet
finish, thanks to which it combines perfectly with mild dishes like our Massaman curry.

You are right, this isn’t a rosé wine. Yet it tastes like one! Surprise yourself by this elegant wine with the smell and
taste of berries and cherries. This juicy German goes splendidly with spice dishes.

fles € 19,00

glas € 4,00

Viña Leyda Sauvignon Blanc – Chili / Chile				

fles € 26,00

Licht rode kleur. Mooi zuiver van smaak, sappig rood fruit als kers en framboos met een frisse afdronk.
Gaat perfect samen met de milde en pittige gerechten van de kaart.

€ 4,75

Kiwi Cuvée Pinot Noir – Frankrijk / France

A bit of apple, a touch of grapefruit, some minerals; this Sauvignon Blanc was truly made for our cuisine. On top
of that it’s from Viña Leyda, a Chilean winery that’s gaining popularity by the minute!

Zandvliet Shiraz Rosé – Zuid Afrika / South Africa

glas

Rode wijn / Red wines

Pinot Grigio Söll – Italië / Italy

€ 28,00

Helder robijnrood van kleur. In de geur zacht rood fruit, als kers, bosbes en aalbes. Soepele aandronk,
goede vulling, gezond fruit, licht en elegant, met een aangename frisheid.
All of us get seduced by this introvert, intriguing and pervasive Italian. Fine, fragrant with fruity hints of blackberry,
cherry and bay leaf. My oh my…..

fles € 27,00

Chateau Labégorce Margaux – Frankrijk / France
Kenners weten: dit is een rijke, elegante, zijdeachtige wijn om je vingers bij af te likken! Dikte aan de ene kant,
maar frisheid, levendigheid en energie aan de andere kant. Bordeaux op zijn best en een uitstekende
imponeer-je-tafelgenoot-wijn!
Rich, elegant, silky. A wine that will leave you wanting more. It’s full bodied yet fresh, energetic and lively.
Bordeaux as it is meant to be. Simply irresistible and definitly a match maker on every table!

							

fles € 50,00

Kinnaree Cocktail
Met alcohol (lycheelikeur - rode vodka
lycheesap - grenadine - limoensap)			

€ 7,00

Zonder alcohol (lycheesap - guavesap
citroensap - grenadine - limoensap)			

€ 4,00		

Dranken - Drinks
Frisdranken					€ 2,30
Verse jus d’orange					€ 3,00
Lychee sap of Guave sap				
€ 3,00
Mineraal water 0,75 l				
€ 5,50
Karaf ijswater					€ 1,50

Bier op fles - Bottled beer
Heineken Longnecks				€ 3,30
Amstel Malt (non-alcohol beer)			
€ 2,80
Wieckse Witte					€ 3,60
Palm						€ 3,60
Singha						€ 4,00

Hollands gedistilleerd - Dutch Spirits
Jonge jenever					€ 3,10
Oude jenever					€ 3,10
Corenwijn						€ 3,10
Vieux						€ 3,30

Buitenlands gedistilleerd - Spirits
Bacardi Rum					
€ 4,60
Absolut Vodka					€ 4,60
Beefeater Gin					
€ 4,60
Bombay Sapphire London Gin				
€ 5,80
Campari						€ 4,00
Malibu						€ 4,00
Passoa						€ 4,00

Port - Sherry - Vermouth
Port (wit / rood)					
Sherry (Tio peppe dry / Domecq med)			
Martini Bianco / Rosso / Extra dry			

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Likeuren - Liquers
Amaretto						€ 5,60
Baileys						
€ 5,60
Cointreau						€ 5,60
D.O.M. Benedictine					
€ 5,60
Drambuie						€ 5,60
Frangelico					€ 5,60
Grand Marnier					€ 5,60
Kahlua						€ 5,60
Sambuca						€ 5,60
Tia Maria						€ 5,60
Lychee						
€ 5,10

Whisky’s - Whiskies
J & B Scotch					
€ 5,80
JW Black Label					
€ 5,80
Jack Daniels					€ 5,80
Glenfiddich 12 jr					
€ 5,80
Chivas Regal 12 jr					
€ 5,80
Aberlour 10 jr					€ 5,80
Mehkong						€ 4,00

Digestieven - Digestives
Remy Martin VSOP					
€ 6,20
Courvoisier VSOP					€ 6,20
Hennessy VSOP					
€ 6,20
Martell VSOP					€ 6,20
Calvados VSOP, Pere Magloire			
€ 5,80
Grappa						€ 5,60
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