“ Vol trots presenteren wij u onze wijnkaart!
Buiten onze ‘open’ wijnen en andere fijne dranken hebben wij voor u, met zorg en
aandacht, een aantal prachtige wijnen geselecteerd om uw culinaire avond
helemaal compleet te maken. “
“ Komt u er niet helemaal uit? Laat u dan gerust adviseren door één van onze collega’s. “

Witte Wijnen – Per Fles
Rheinhessen,
Zuid-West
Duitsland

Weingut Winter – 2017
Riesling

29

“Deze Riesling valt op door zijn geurige aroma’s van wit fruit. In de smaak
vooral citrus tonen en natuurlijk het welbekende bittertje. Een mooi floraal en
bloemrijk bouquet maken deze Riesling helemaal af.”
Rheinhessen,
Zuid-West
Duitsland

Weingut Winter – 2017
Grauburgunder (Pinot Gris)

31

“Een mooie volle Grauburgunder met nuances van rijpe appels en peren.
Daarnaast elegante citrus tonen in de smaak met een zeer lange en
aanhoudende afdronk.”
Bourgogne,
Midden Frankrijk

Langoureau Puligny-Montrachet Garenne 1er Cru – 2015
Chardonnay

86

“Crème de la crème uit Bourgogne, volgens velen is Puligny Montrachet dé
beste witte wijn ter wereld. Het is een wijn met een grote complexiteit met in
het bouquet zowel tropisch fruit zoals mango en banaan als appel en vanille.
De smaak is krachtig en de afdronk zeer lang. ”
Chablis, Bourgogne,
Midden Frankrijk

Domaine Dampft Petit Chablis – 2017
Chardonnay

55

“Chablis is de Chardonnay voor liefhebbers van Sauvignon Blanc. De wijn
heeft geen hout invloeden en is door zijn kenmerkende mineraliteit zeker de
moeite waard. In de neus citroen, limoen en hinten van broodkruimels door
de ‘sur lie’ rijping.”
Sancerre, Loire,
Midden Frankrijk

Domaine Raimbault Sancerre Les Godons – 2017
Sauvignon Blanc
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“Uit het noordelijk gelegen Loire-gebied komt deze opwekkende, strakke wijn
met veel tonen van buxus en citrus. De Loire is ook de bakermat van één van
de meest bekende en gedronken druivenras; de Sauvignon Blanc.”
Kremstal,
Noord Oostenrijk

Sepp Moser - 2017
Grüner Veltliner
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“Oostenrijk is dé thuishaven van de Grüner Veltliner druif. Deze biologische
wijn is zeer geliefd door zijn brede inzetbaarheid. U vindt duidelijk tonen van
witte peper die de smaak van rijpe appel begeleiden.”

Rias Baixas,
Noord-West
Spanje

Veiga da Princesa - 2017
Albariño

37

“Albariño is hard op weg om het belangrijkste witte druivenras van Spanje te
worden. De druif geeft aromatische wijnen vol limoen en groen appel in het
aroma. In 2018 bekroond als “beste wijn van Galicië.”
Rueda,
Noord Spanje

Castello de Medina - 2017
Verdejo
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“De Rueda is hét wijngebied voor de Verdejo druif. Een sterk bloemig en
vanille-achtig aroma begeleidt met tropisch fruit als perzik en zelfs tinten van
anijs in de smaak. Salud!”
Gavi, Piëmonte,
Noord-West
Italië

Olim Bauda - 2017
Cortese
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“Geurige witte wijn met sappig geel fruit en iets van meloen en mango in de
neus. Sur lie rijping zorgt voor strakke tinten van amandel en geeft diepgang
aan de wijn. De frisheid blijft behouden door de opvoeding op stalen tanks.”
Friuili,
Noord-Oost
Italië

Di Leonardo - 2017
Pinot Grigio
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“Di Leonardo is een klein familie wijngoed aan de Sloveense grens. Door het
koele klimaat, vind je in dit gebied deze prachtige milde witte wijn met een
reeks aan subtiele tonen als banaan en abrikoos in het aroma.

Alentejo,
Zuid Portugal

Herdade de São Miquel - Branco - 2017
Antao Vaz, Verdelho & Viognier
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“Een bijzondere blend van inheemse druivenrassen én Viognier. Na de gisting
rijpt de wijn kort op eikenhouten vaten wat zorgt voor aroma’s van rijp geel
fruit en lichte hout tonen in de smaak.”
Cedergebergte,
Noord-West
Zuid Afrika

Cederberg – 2017
Chenin Blanc

46
– De Suggestie van Jeroen -

“Een onvergetelijk ervaring om op deze wijngaard te mogen werken! De
wijngaard ligt op 1000 meter hoogte in een uitgestorven gebied. Op de weg
hiernaar toe kom je niet of nauwelijks iemand tegen. Op de top aangekomen
ligt de wijngaard Cederberg, waar een kleine dorpje passievol werkt aan deze
prachtige wijn. De druiven worden vroeg geplukt en op een koele
temperatuur vergist. Wat heel bijzonder is, David Nieuwoudt laat de jonge
wijn 5 maanden in contact houden met de droesem van de Sauvignon.
Hierdoor bevat de wijn veel citrus en tropisch fruit in de smaak. De Chenin
Blanc druif is hét meeste bekende witte druivenras in Zuid Afrika en vindt
zijn oorsprong in het Franse Loire gebied.”
Een wijn met passie gemaakt door de bewoners van Cederberg, én uw gastheer!
Stellenbosch,
Zuid Afrika

Aaldering - 2017
Chardonnay
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“Het zuid–Afrikaanse klimaat zorgt voor ingetogen toets van limoen in de
neus. De smaak van hout en room zijn vloeiend aanwezig maar overheersen
zeker niet. Gemaakt door Nederlandse wijnmakers op 50 kilometer van
Kaapstad.”

Rode Wijnen – Per Fles
Pfalz,
Zuid-West
Duitsland

Ernst Minges – 2014
Spätburgunder (Pinot Noir)
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“Deze mooie Spätburgunder is helderrood van kleur. Fluweel zacht met tonen
van steenfruit in de geur. De wijnstokken zijn afgestemd op de mineraalrijke
bodem. Verfijnde klasse.”
Côte de Nuits,
Bourgogne,
Midden Frankrijk

Domaine Robert Sirugue Vosne Romanée – 2015
Pinot Noir

85

“Geweldige Pinot Noir uit één van de best gelegen wijngaarden van de
Bourgogne. Prachtige neus met vooral aalbes, cacao en nootmuskaat. Zeer
complex glas met een eindeloze afdronk.”
Entre Deux Mers,
Bordeaux,
West Frankrijk

Chateau Sainte Barbe - 2012
Merlot, Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc
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“Een Merlot gedomineerde wijn afkomstig van de midden-oever van de
Bordeaux. Aroma van getoast eiken en zachte tannines. Eigenaar Brice le Gaye
specialiseert zich in wijnen met een rijpe smaak en grote mate van
toegankelijkheid.”
La Rioja,
Noord Spanje

La Maldita - 2017
Garnacha

28

“La Maldita betekent letterlijk “de vervloekte”, door het lage rendement dat
deze druif geeft. Deze nieuwe st ijl Rioja wijn heeft de nadruk op rood fruit
zoals framboos. Slechts 10% rijpt op eikenhouten vaten. Dit levert een vol rode
wijn op met paarse schakeringen in het glas.”
La Mancha,
Midden Spanje

Marques de Castilla - Reserva - 2012
Tempranillo & Cabernet Sauvignon
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“De Reserva is het beste van het beste van dit relatief kleine wijnhuis uit het
snikhete La Mancha; Het grootste wijngebied van Spanje. Een wijn met veel
tonen van cederhout en leer maar ook specerijen zoals zoethout en peper.”
Puglia,
Zuid Italië

Don Cosimo - 2017
Primitivo
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“De warme zuid-Italiaanse zon zorgt voor een wijn met veel rijp fruit zoals
pruimen en zwarte bes. Een ongekende zachtheid en toch veel pit. Zeer
herkenbaar voor wijnen uit dit gebied in de hak van de laars.“
Veneto,
Noord-Oost
Italië

Accordini – Amarone della Valpolicella - 2015
Corvina, Rondinella & Molinari

79
– De Suggestie van Sam -

“Amarone della Valpolicella is één van de “grote” namen in de wereld van
wijn. Voor een groot deel komt dat door de bijzondere manier van maken. De
druiven worden hand geplukt en alleen de onbeschadigde en meest rijpe
druiven worden geselecteerd. Vervolgens worden de druiven gedroogd
gedurende ongeveer 120 dagen waarin de druiven 40% van het vocht
verliezen. Dit resulteert in een wijn met een zeer geconcentreerde smaak van
gekonfijt fruit. Rijping gedurende 2 jaar op eikenhouten vaten geeft de wijn
tonen van leer, cacao en zorgt voor fluwelen tannines. Een geweldig complex
glas met een zeer lange afdronk.“

Piëmonte,
Noord-West
Italië

Beni di Batasiolo - Barolo - 2006
Nebbiolo
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* beperkt verkrijgbaar*

“Koning van de wijnen, wijn voor koningen”. Gemaakt van 100 % Nebbiolo
druif in het truffel paradijs van Italië. Deze druif levert stevige wijnen op met
aanvankelijk zeer harde tannines. Deze verzachten door de houtrijping van
2 jaar, waarna de wijn pas vaak na 5 jaar wordt gedronken.
Bessa-Vallei, Sofia,
Midden Bulgarije

Enira Bessa Valley - 2014
Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon & Petit Verdot

38
– De Suggestie van Timon -

“Een Bordeaux op vakantie, maar dan zonder strenge regeltjes - De wijn heeft
een dieppaarse kleur en in de neus een explosie van vanille, zwarte bessen en
frambozen. Warm en vol van smaak en met een lang aanhoudende zachte
afdronk. De rijping van twaalf maanden in eikenhout gebeurt in fusten van
één, twee en drie jaar oud. Hierdoor is de hout invloed mooi gedoseerd maar
niet overheersend.”
Alentejo,
Zuid Portugal

Herdade de São Miquel - Art. Terra - 2016
Aragonez, Moreta & Trincadeira
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“Een krachtige wijn gemaakt van inheemse druivenrassen en volgens
eeuwenoude Romeinse traditie. In plaats van eikenhout of stalen vaten rijpt
de wijn in grote stenen kruiken genaamd Amfora’s. Stevige geur van vooral
zwart fruit en een romige afdronk.”
Stellenbosch,
Zuid Afrika

Aaldering - 2016
Pinotage
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“Pinotage is ooit ontstaan door Pinot noir en Cinsault te kruisen. Primaire
aroma’s van onder andere rijpe framboos en aardbei. In de mond hinten van
koffie, banaan en mokka.”
Cedergebergte,
Noord-West
Zuid Afrika

Cederberg – 2016
Merlot & Shiraz

55

“Deze rode Cederberg is een soepele blend van Merlot en Shiraz. Door de
lichte houtlagering zijn de smaken van kers en framboos genuanceerd. De
afdronk is vol met fluwelen zachte tannines.”

Proost!

