
Restaurant

Jacob



Aperitieven 
FLES CHAMPAGNE 55,00€
APERITIEF VAN HET HUIS 6,90€
MARTINI ROOD/WIT 4,90€
SHERRY FINO 5,10€
PORTO KROHN ROOD, WIT 4,90€
PORTO KROHN 10Y 7,60€
GLAS CAVA LUDENS 6,20€
FLES CAVA LUDENS 26,00€
KIRR ROYAL CAVA 6,90€
KIRR 6,10€

APEROL MET CAVA 6,80€
CAMPARI 5,90€
PASSOA 5,90€
SAFARI 5,90€
PISANG 5,90€
RICARD PASTIS 5,90€
JONGE JENEVER BOLS 5,10€
OUDE JENEVER BOLS 5,60€
MALIBU 6,60€
PINEAU DE CHARENTES 5,90€

Restaurant

Jacob



Bubbels 

CAVA LUDENS  - EXTRA BRUT - PENEDES - SPANJE 6,20€ 26,00€
25% Parellada, 45% Xarel-lo, 30% Macabeo. Mooie strogele kleur. Intense aroma’s van 
peer en rijpe appel. Fris en evenwichtig karakter met persistente en fijne belletjes. Lekker 
droge en lange afdronk die aangenaam de speekselklieren activeert. 
Het maakt hem het ideale aperitief. Dit familiale domein produceert schuimwijnen met 
aandacht voor detail en kwaliteit. De wijnen liggen minstens 18 maanden sur Lattes en 
worden volledig gemaakt met eigen druiven!

CHAMPAGNE M. GENET - BRUT SPIRIT GRAND CRU - CHOUILLY - FR. 11,50€ 55,00€
Deze Grand Cru Champagne overstijgt met gemak de gewone Champagnes van de grote 
huizen. Familiedomein dat gelegen is in het hartje van de Chardonnaystreek. Een Blanc 
de Blancs met een heerlijk verfrissend en levendig karakter én een schuimwijn die ook 
duidelijk een verschil maakt. Stuivend frisse neus met veel vers wit fruit, een vleugje appel 
en een zweempje brioche. 
Pure klasse die de maaltijd als geen ander kan inzetten!



Huiswijnen
 GLAS 0,50L FLES

Wit
CORTIJO TRIFILLAS CT - ‘VERDEJO/SAUVIGNON’ 4,40€ 16,00€ 22,50€

Tierra de Castilla - Spanje
Droog, mild karakter. Volle, zachte smaak die in de keuken breed zijn mannetje staat.

Rood
CORTIJO TRIFILLAS CT - ‘TEMPRANILLO/MERLOT’ 4,40€ 16,00€ 22,50€

Tierra de Castilla - Spanje
Aangename stijl met veel rood fruit en een lekker soepele afdronk.

Rosé
TIBERIUS - ‘CINSAULT/GRENACHE’ 4,40€ 16,00€ 22,50€

Languedoc - Frankrijk
Mooie lichte kleur. Aperitiefstijl die ook als alternatief voor bij vlees kan dienen.

Zoet
MADEMOISELLE JULIETTE - ‘GROS MANSENG’ MOELLEUX 4,70€ 17,00€ 23,50€

Côtes-de Gascogne - Frankrijk
Half-zoete wijn met meer restsuikers en nog steeds een fris karakter.



Suggestiewijnen 
Argentinië - Mendoza

“Rincon del Sol” betekent letterlijk de “zonnehoek”. De wijngaarden zijn net gelegen in 
het gebied van de bovenloop van de Mendoza, in de uitlopers van de Andes, in de provincie 
Mendoza. Het klimaat is er droog tot dor en zeer zonnig, met een lichte bries van het 
Andesgebergte, waardoor de druiven optimaal tot ontwikkeling komen.

RINCON DEL SOL - ‘CHARDONNAY’ - MENDOZA - ARGENTINIË  5,20€ 27,00€
Deze heldere gele wijn met subtiele groene hints geeft een soepele en volfruitige smaak met 
aroma’s van tropische vruchten en een evenwichtige finale. 
Ideaal als aperitief of bij vis, gevogelte en pasta.

Italië - Colli Berici

De Berici-heuvels vormen reeds eeuwenlang een antieke vulkanische heuvelrug tussen 
Verona en Padua die op de noordelijke helling van de stad Vincenza huist. 
Door de zon en het klimaat zijn zij erg gunstig voor de mediteraanse vegetatie.

CIELO - ‘MERLOT’ - VENETO - ITALIË  5,20€ 27,00€
Deze robijnrode wijn is klassiek van stijl, met een neus van framboos en bosbes. 
Fruitig en rond. Past bij de volledige maaltijd, in het bijzonder bij rood vlees en gebraad.



Witte Wijnen 
EPICURO - ‘VERMENTINO’ - SICILIË - ITALIË   24,00€

Zwoele neus met veel exotisch fruit en de typische kruidigheid eigen aan Vermentino. Volle 
smaak die zich volledig ontplooid in de mond en bulkt van de zon en andere rijpe tonen. De 
afdronk is droog en lekker sappig en blijft wel even aanhouden.

SIMONSIG ESTATE - ‘CHENIN BLANC’ - STELLENBOSCH - ZUID-AFRIKA  24,00€
Simonsig is een van de oudste domeinen van Zuid-Afrika. Veel wit fruit als lychee, rijpe 
peer en een vleugje nectarine. Witte bloesem en een toetsje limoen in de afdronk houden 
hem lekker levendig en fris. Droge maar zonnige afdronk.

VIÑA CHOCALÁN - ‘CHARDONNAY’ RESERVA - MAIPO VALLEY - CHILI  26,00€
Chocalán is een witte bloesem die gedurende een bepaalde periode de valleien van de 
Andes wit doet kleuren. 
Gedeeltelijk houtgerijpte Chardonnay met een Bourgondisch trekje. Perzikken en ander 
exotisch fruit, boterzacht karakter en een licht getooste, milde afdronk. Zalig!



MONTE DO CARRAPATELO - ‘ANTAO VAZ’ - ALENTEJO - PORTUGAL   27,00€
Luis Duarte is een van de beste en belangrijkste wijnmakers van Portugal van de laatste 20 
jaar. Hij zette de meest gerenomeerde domeinen van Portugal op de kaart. Zachte, boterige 
stijl met licht exotische tonen. Superlekkere en veelzijdige tafelpartner!

RUSSOLO - SELEZIONE CRU RONCO CALAJ ‘PINOT GRIGIO’ - FRIULI - ITALIË  31,00€
Ook Rino Russolo behoort tot een familie van voorlopers en iconische wijnmakers. 
Evenwicht en zuiverheid zijn zijn handelsmerk. Verleidelijk aromatische neus met 
impressies van bloemen, perzik, opgelegd fruit en ananas. Vol en weelderig karakter met 
een spannende en verfrissende finale.

Rose Wijn 
LES VIGNERONS DU ROY RENÉ - TERRE D’AIX CEPTION - AIX-EN-PROVENCE   27,00€

Hier worden van de beste rosé’s ter wereld gemaakt. Zalig, lichte kleur. Verleidelijke 
aroma’s van aardbei en framboos. Zijdezachte textuur en delicaat fruit gebundeld in een 
heerlijk verfrissend glaasje wijn. Het perfecte aperitief maar ook lekker bij vleesgerechten, 
salades en gevogelte.



Rode Wijnen
ARTE NOBLE - ‘PINOT NOIR’ - CURICÓ VALLEY - CHILI   23,00€

Prachtige versie van een van de oudste, meest verfijnde en complexe druiven ter wereld. 
Hier rechtoe rechtaan gepresenteerd. Eenvoudigweg lekker! Sappige zwarte kersen en een 
fijn rokerig toetsje. Voor zij die het graag niet te bombastisch hebben!

SIMONSIG ESTATE - ‘CABERNET/SHIRAZ’ - STELLENBOSCH - ZUID-AFRIKA  24,00€
Moet er nog peper zijn? Deze wijn begeleidt als geen ander een lekker vleesje of stoofpotje. 
Licht gekruide, vooral weelderig fruitige en evenwichtige persoonlijkheid. Braambes, 
aardbei en kersen ondersteund door noties van kruidnoot en zoethout. Vlotte drinker!

MASSERIA TRAJONE - ‘ZINFANDEL’ - PUGLIA - ITALIË   27,00€
Zuid-Italiaanse smaakbom. Zwoel en intens karakter dat met een vingerknip de 
smaakpapillen bedwelmt. Donkere, diepe tonen van braambessen, zwarte pruimen, 
vlierbessen en violet vergezeld door zoeterige, kruidige tonen. Intense, zongerijpte 
verleider.



FUNCKENHAUSEN VINEYARDS - ‘MALBEC’ LA ESPERA - MENDOZA - ARG.  28,00€
Deze Duits/Argentijnse samenwerking mikt letterlijk vrij hoog. De wijngaarden situeren 
zich op 1000m hoogte in het Pauillac van Mendoza San Rafaël. Volle, fruitige stijl van een 
van de machtigste druiven. Stevige, gegrilde vleesgerechten kicken op zijn gezelschap.

RAPARIGA DA QUINTA - RESERVA - ALENTEJO - PORTUGAL   30,00€
Proef deze zalige reserva en je begrijpt direct waarom Luis Duarte reeds 3 maal tot beste 
wijnmaker van Portugal werd bekroond! Weelderig rijpe tonen van zwart fruit begeleidt 
door een mooi geintegreerde houttoets. Vakmanschap! 

PALAZZO - ROSSO DI MONTALCINO - TOSCANE - ITALIË   38,00€
Iconische wijn die uitgebalanceerde finesse koppelt aan een benijdenswaardige rijkdom van 
impressies en smaken. Een ontdekkingstocht voor de echte wijnliefhebber en een bekroning 
van elke (feest)maaltijd. Wijn met een grote W! 



Rums

BACARDI RESERVA 7,70€
BACARDI WIT 6,50€
HAVANA CLUB BRUIN 7Y 7,70€
HAVANA CLUB WIT 3Y 6,50€

Cognac

L’HERAUD VS 6,50€
L’HERAUD VSOP 8,60€
L’HERAUD 10Y 13,00€

Sterke Dranken
Whiskey

THE BALVENIE 12Y 11,10€
J. WALKER RED LABEL 6,60€
JACK DANIELS 7,50€
DALWHINNIE 15Y 12,10€
LAGAVULLIN 16Y 13,10€
OBAN 14Y 13,10€
TALISKER 10Y 9,60€
LAPHROAIG 10Y 9,60€
JAMESON 6,60€
J&B 6,60€

Vodka

ERISTOF 6,60€
ABSOLUT BLUE 6,60€
BELVEDERE 11,10€
GREY GOOSE 9,60€

GRAND MARNIER 7,60€
CUARANTA Y TRES 43 6,50€
DRAMBUIE 6,60€
BAILEYS 6,60€
SAMBUCCA 6,60€
GRAPPA 6,60€
POIRE WILLIAMS 5,10€

CALVADOS 6,50€
AMARETTO DISARONNO 6,60€
ELIXIR D’ANVERS 4,60€
COINTREAU 6,60€
TEQUILA 6,50€
KAHLUA 6,50€

Sterke Dranken bij de koffi e


