
 

de Liefde 

  Wijnkaart 
 

 

    Hartelijk welkom in de Liefde 
 

Bij ons beleeft u een heerlijk avondje uit. Onze gastheer Yoreck van de Brink ontvangt 
u in ons sfeervolle en romantische restaurant. Als u rondkijkt, ziet u engelen en 

godinnen. Zij stralen liefde uit en vormen de inspiratiebron voor de namen van onze 
gerechten. De liefde loopt als een rode draad door onze kaart. Dat komt terug in 

goddelijke creaties van de hand van onze chef Margreet Deen. Ze heeft een 
voorliefde voor vegetarische gerechten. Daarnaast omarmt ze de culinaire trots uit 

onze Hanzestad, de Doesburgsche mosterd. Deze verwerkt ze in onze prijswinnende 
mosterdsoep maar ook in andere creaties en zelfs in een spannend dessert. 

 
Onze vinoloog Ben van de Brink staat bekend als ‘de wandelende wijnkaart’. Hij is 
een echte wijnliefhebber en heeft voor iedereen een passend wijnadvies op maat. 

Laat u verrassen en geniet van de Liefde. 
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Huiswijnen 

 
Domain Tariquet Sauvignon (wit) - Frankrijk         
Lekker exotisch met mango, kruisbes en passievrucht       4,90 per glas / 21,50 per fles 
 
Tavernello Shiraz Rosso Bio (rood) - Frankrijk                                                                                      
Een wijn met bite! Mooie geur en smaak van frambozen,  
bosbessen, kersen, zoethout en kruiden         4,90 per glas / 21,50 per fles 
 
Cheval Imperial Grenache (rosé) - Frankrijk                
Licht fruitige wijn                               4,90 per glas / 21,50 per fles 
 
 

Cava 
 
Brut Codorniu - Spanje                                                          
Licht ronde mousserende wijn u proeft de groen appel,  
citrus en honing                                     7,85 per glas 
 
 

Witte wijn 
 
Reserve De La Cite Chardonnay - Frankrijk           
Licht geel gekleurde wijn bevat een bouquet van veel fruit  
en eiken tonen                       6,85 per glas / 28,50 per fles 
 
Alsace Pinot Gris 2019 - Frankrijk                   
Vol, stevig en exotisch, een wijn met een karakteristieke  
smaak, een klein zoetje en gerookte aroma's                   7,85 per glas / 32,50 per fles 
 
Viognier Montgras Reserva - Chili                
Llcht bloemig tropisch fruit met de kenmerkende geur van  
abrikoos              6,85 per glas / 28,50 per fles 
 
 

Rosé 
 
Rioga Rosada El Meson - Spanje         
Vol rood fruit met mooie kruidige ondertoon                   6,85 per glas / 28,50 per fles 
 

 
 
 
 



 

 
Rode wijn 
 
Merlot la Forge Estate 2019 - Frankrijk     
Fluweelzachte dieppaarse wijn met een indruk van rijp fruit en 
aardse tonen                       6,85 per glas / 28,50 per fles 
 
Primitivo Devinis Condido - Italië                        
Stevig soepele wijn u herkent de kers, zwart fruit en  
chocolade              7,85 per glas / 32,50 per fles 
 
Cabernet Sauvignon Merlot la Capelude - Frankrijk    
Rijpe zwarte bessen met zoetew kruiden                   7,85 per glas / 32,50 per fles 
 
 
 

Dessertwijn 
 
Pedro Xemeniz - Spanje                                    8,50 per glas 
 
Monbazillac - Frankrijk                                    7,85 per glas 
 
 


