
- Chozas Carrascal, Cava “Roxanne”                 
- Le Favole, Prosecco Spumante                          
- Domaine Rieé, Crémant d’Alsace                      
- Dom Caudron, Champagne Cuvée Prédiction Brut   

- Domaine des Deux Ruisseaux - La Rosée 2016 
- Di Giovanna - Rosato di Nerello Mascalese 2016
-- Domaine de Bérane - Le Rosé 2013   
   
      

- Domaine des Deux Ruisseaux - Eden Blanc 2016 
- Castello D’Alba - Porto White / Tawny / Ruby   
- Weinhof Ehn - Grüner Veltliner Eiswein 2008  
   (0.375 l.) 

- Gia- Giacomo Vico - Grappa di Birbet
- Dr. Pauly Bergweiler - Feiner Frester Brand (Riesling)
- René Muré - Marc de Gewürztraminer 1996
- René Muré - Marc de Pinot Noir 1995
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Hieronder vindt u ons geselecteerde aanbod van wijnen. Mocht u een extra 
uitgebreid aanbod willen inzien, vraag dan gerust naar onze 
Wijnbijbel. Extra informatie over de hieronder genoemde wijnen vindt u 
verderop in deze wijnkaart.



- Bodegas Yuntero 
            Epilogo Viognier 2015 
- Château le Thou
            Collection Blanc 2014

- Dominio de Verderrubí 
            Verdejo 2015
-- Di Giovanna
            Gerbino Bianco 2016
- Lehner
            Riesling vom Schotter 2016
- Cassa
            Branco Reserva 2016
- Taltarni
                        T-Series Sauvignon Blanc 2013
- Hirutza
            Txakolina Berezia 2013
- Giacomo Vico
            Langhe Chardonnay 2014

- Buchegger
            Grüner Veltliner Pfarrweingarten 2015

- D- Drouin
            
            Pouilly Fuissé En Buland 2016

- Rieé
            Pinot Gris Grand Cru Steinert 2011
- Pedra Escrita
            Reserva 2016

-- The Ahrens Family
            White Black 2015  

- Didier Dagueneau
            Pouilly Fumé Pur Sang 2011
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- Domaine des Deux Ruisseaux 
            Cuvée Gilbert 2014 

- Château le Thou
            Collection Rouge 2014 
- Quinta da Cassa
            Vinho Tinto 2016    
-- Weingut Lehner
            Zweigelt-Cabernet 2012
- Di Giovanna
            Vurria Nero d’Avola 2015
- Mairena
            Malbec 2016
- Plan B!
                        Shiraz 2012

- Domaine de Bérane
            Crescendo 2012

- Alero Boffa
            Barbera Superiore Cru More 2011
- Doble R
            Ribera del Duero Seleccionada 2010
- - Genium Celler
            Priorat 2006
- Rieé
            Strangenberg Pinot Noir 2015      
- Babylonstoren
            Nebukadnezar 2014

- Château de Poumey
                        Pessac Léognan 1998 
 
- Stéphane Magnien
            Morey St. Denis
               1er Cru Faconnières 2011
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Le Favole, Prosecco Spumante “Extra Dry” N.V.
                                          € 5      € 27     €12
Aroma’s:
Fris, fruitig met veel citrus, appel en peer in de neus. Ook een hint van rijpe 
perzik, granaatappel en wat meloen. Licht orale toets.

Smaken:
Heel licHeel lichtvoetig met veel vers geel fruit zoals citrus, perzik en meloen. De 
mousse is zacht en verjnd. Licht romig met een heel klein zoetje maar hier 
wordt mooi weerstand aan geboden door het bittertje in de afdronk. 

Extra beschrijving:
MMooi gemaakte Prosecco waarbij de Glera druif (vroeger werd deze prosecco 
genoemd) als lichte witte wijn wordt gevinieerd en daarna in RVS-tanks 
wordt bewaard totdat de wijn via de tankmethode (Charmat) aan zijn bubbels 
komt. Hierdoor blijft er heel veel fruit behouden. Lekker als aperitief of bij wat 
licht ngerfood.

Veneto
11,5% Vol.

100% Glera

Valencia
11,5% Vol.

Chardonnay
Macabeo

Extra:
15mnd 2e 
vergisting 
op fles

Chozas Carrascal, Cava Roxanne Brut
                                                                                                          € 4,75   € 26    € 11
Aroma’s:
Intens fruitige geuren van appel, abrikoos en tropisch fruit springen uit het 
glas! De eerste indruk is daarom ook heerlijk verfrissend. Verder mooie tonen 
van bloemen en iets toast die de wijn nog wat meer elegantie geven.

Smaken:Smaken:
Fris met een volle body voor een Cava, geconcentreerd. Smaken komen 
goed overeen met de ervaring van de aroma’s. Fijne, zachte mousse die geli-
jkmatig in het glas opstijgt. Goede zuren die extra veel lengte en elegantie 
aan deze Cava geven.

Extra beschrijving:
Cava wordt op dezelfde manier gemaakt als Champagne, ook wel de 
méthode traditionnelle genoemd. Bij Cava zijn echter de druiven anders en 
de tweede vergisting is vaak iets korter, waardoor deze mousserende wijn 
een frisser karakter heeft.  De Roxanne is een heerlijke verfrissende Cava met 
verrassend veel lengte, wat heel wat zegt over de kwaliteit. Combineer bijvo-
orbeeld met witte vis, oesters of met kleine hapjes.



Dom Caudron, Cuvée Prédiction Brut N.V.
                                            € 9,50   € 50     € 30
Aroma’s:
VVerfrissend, zachte geur met heel veel fruittonen erin. Hints van citrus, groene 
appeltjes en rijpere tonen zoals perzik en rijpe peer. Op de achtergrond lichte 
tonen van de autolyse (proces waarbij tijdens de 2e gisting op es de dode 
gistcellen geur en smaak afgeven aan de Champagne) zoals brioche en gist.

Smaken:
SStrak droog met zeer verfrissend zuur aan de zijkant van de wangen. De 
mousse is mooi verjnd en houdt mooi door de hele mond aan. Citrus, groene 
appeltjes, perzik en brioche en smaken van vers afgebakken brood komen 
naar voren.

Extra beschrijving:
ChampaChampagnes van 100% Pinot Meunier komen zelden voor en dit is een hele 
mooie! Ideaal aperitief of als begeleider van oesters en andere schaaldieren. 
Eind 2015 in Perswijn verkozen als beste Champagne onder de 35 Euro 
verkrijgbaar in Nederland.

Champagne
12% Vol.

100% 
Pinot Meunier

Alsace
12,5% Vol.

50% Pinot Blanc
50% Auxerrois

Domaine Rieé, Crémant d’Alsace Brut N.V.
                                      € 6,5   € 31,5   € 16,5
Aroma’s:
Frisfruitige aroma’s van groene appel, citroen en een klein beetje peer. Hints 
van brioche en toast. 

Smaken:
MMooie jne, zachte mousse wat de wijn een elegant karakter geeft. Verfris-
sende zuren en smaken van jong wit fruit en citroen. Bij de afdronk komt de 
peer wat sterker naar voren. Weer hints van toast en brioche. Verfrissend en 
lichtvoetig.

Extra beschrijving:
EEen Crémant wordt in principe op dezelfde wijze gemaakt als een Cham-
pagne, maar dan met de druiven uit de desbetreffende regio en (vaak) een 
kortere 2e vergisting op de es. De stijl is daarom vaak ook wat fruitiger en 
minder zwaar dan Champagne. Zal heerlijk combineren met oesters en bij 
schaal- en schelpdieren in het algemeen. 



Di Giovanna, Gerbino Rosato di Nerello Mascalese 2016

                                                      € 5,25  € 24       € 9
Aroma’s:
De zomer in een glas! Frambozen, aardbeien en verse kruiden zorgen voor een 
verfrissende geurbeleving. Denk bij verse kruiden aan hints van tijm en roze-
marijn. Verder tonen van kersen en rode bessen.

Smaken:
In de mond al even verfrissend. Zijdezacht mondgevoel met op de voorgrond 
een groot palet van rood fruit. Rode bessen, jonge aardbei, kersen en fram-
bozen. Ook een lichte mineraliteit in de afdronk. Een sappige wijn met enorm 
veel inhoud, die ook nog eens indrukwekkend lang blijft hangen.

Extra beschrijving:
Verfrissende rosé van de inheemse druif Nerello Mascalese, die bij slechts 
enkele wijngaarden in Sicilië wordt gebruikt voor wijnproductie. Je waant 
jezelf in Sicilië met deze roséwijn, met zijn verse kruiden en verfrissende fruit. 

Extra:
Biologisch

Sicilië
13,5% Vol.

100% 
Nerello Mascalese

Languedoc 
Roussillon
  12% Vol.

50% Merlot
50% Grenache

Domaine de Deux Ruisseaux, La Rosée 2016
                                                                                                                 € 4       € 20       € -
Aroma’s: 
Zachte en fruitige aroma’s van framboos, rode bes en aardbei. Subtiele tonen 
van yoghurt. Ruikt zeer verfrissend en jeugdig, heel aangenaam. Oftewel: 
een ideale zomerwijn!

Smaken: Smaken: 
Goede balans tussen de aroma’s en smaken. Medium expressief op het palet, 
met duidelijke fruitsmaken van rood fruit als aardbei, framboos en rode bes. 
Aangename frisse zuren en een heel klein bittertje. Goede afdronk!

Extra beschrijving:
Dit is een Dit is een zeer mooie wijn voor in de lente of zomer, als je hem maar in het 
zonnetje drinkt. Combineren kan ook, denk dan aan gevulde varkenshaas of 
met verse kruiden ingewreven varkensrib. Smakelijk! 



Domaine des Deux Ruisseaux, Eden Blanc 2016
                                                 € 4,50    € 23     € 8      
Aroma’s:
Volle, maar verfrissende geuren van abrikoos, rijpe citroen en kweepeer. Tonen 
van honing en bloemen. Heel verleidelijk!

Smaken:
MMooie volle expressiviteit van rijp fruit en bloemigheid. Zacht mondgevoel en 
goede balans tussen zuur en zoet. Smaken van perzik, kweepeer en rijpe 
citroen komen ook op het palet weer goed naar voren. Ook een mooie 
jeugdige frisheid. Hele aangename wijn in de afdronk.

Extra beschrijving:
Mooi gebalanceerde halfzoete wijn uit de Languedoc die zeer breed ingezet 
kan worden. Zeer aangenaam om zo te drinken en daardoor een goede 
doodoordrinkfactor. Gebruik de wijn als aperitief, als dessertwijn bij fruitdesserts, 
maar ook zomers bij een barbecue.

Languedoc
12,5% Vol.

50% Chardonnay
50% Sauvignon

 Blanc

Côtes du Ventoux
13% Vol.

Grenache
Mourvèdre

Domaine de Bérane, Le Rosé 2013
                                             € 5,50   € 25    € 10
Aroma’s:
WWeelderig met aardbeien, framboosjes, ink wat kruidigheid doorspekt met 
tonen van gedroogde rozijntjes. Verder duidelijk veel stalse geuren die door 
zijn tijd op de es ontwikkeld zijn. Hierdoor komt de wijn voller en krachtiger 
over.

Smaken:
DDroog, zacht en een combinatie van fruitigheid met kruiden. Precies voldo-
ende zuur om niet te log over te komen. Ook in de smaak weer veel rood 
fruit gecombineerd met stalsmaken, kruiden en gedroogde rozijnen. Alcohol 
en zuren zijn goed in balans met het fruit. Afdronk is lang voor een rosé. 

Extra beschrijving:
Zeer goed gemaakt rosé van Grenache en Mourvèdre waarbij het alcoholge-
halte binnen de perken is gebleven en het fruit ruim baan heeft gekregen. 
Na een tijdje zijn ook duidelijke stalsmaken ontwikkeld, maar dat maakt deze 
rosé juist interessanter en complexer. Prima zo te drinken maar nog beter 
inzetbaar aan tafel. Denk aan BBQ, Paëlla of rijk gevulde salades met vis. 
Heeft veel weg van een Provence rosé op leeftijd.



Castello d’Alba, Porto Ruby
                                         € 6      € 27   € 12
Aroma’s:
Volle expressiviteit in de neus. Intense aroma’s van gestoofd rood fruit zoals 
pruimen, kersen, bosbessen en een beetje cassis. Ruikt nog jong en levendig, 
met een beetje kruidigheid. De geur op zich is al zeer aantrekkelijk.

Smaken:Smaken:
In de mond is deze Port net zo expressief en jeugdig, maar uit hij zich wat 
meer in het gestoofde zwarte fruit als zwarte bessen en cassis. Ook de kruid-
igheid komt sterker naar voren. Een beetje laurier en mint!

Extra beschrijving:
Dit is een ware fruitbom, maar zonder te zoetig te worden. Dit komt 
waarschijnlijk door de aanwezigheid van de kruidigheid en een algehele 
goede balans. Deze Ruby Port is ideaal om te combineren met desserts met 
rood fruit.

Douro
19% Vol.

Tinta Amarela
Tinta Barroca
Tinta Francisca
Tinta Roriz

Touriga Franca
Touriga Nacional en Touriga Nacional en 
Souzão van oude 

stokken

Douro
19% Vol.

Tinta Amarela
Tinta Barroca
Tinta Francisca
Tinta Roriz

Touriga Franca
Touriga Nacional en Touriga Nacional en 
Souzão van oude 

stokken

Castello d’Alba, Porto White
                                       €6         €27     €12
Aroma’s: 
Zeer expressief in de neus! Rijpe geuren van gestoofde en gedroogde 
abrikoos en perzik, maar ook frissere aroma’s van citroenrasp. Verder tonen 
van amandel.

Smaken: Smaken: 
Weer die gestoofde en gedroogde abrikoosjes en nu komt de amandel iets 
duidelijker door. Aangenaam en interessant bittertje achter op de tong, 
waarschijnlijk door de citroenschil.

Extra beschrijving:
EErg fruitige en expressieve witte port, maar toch nog best licht. Voor een port 
dan! Goed in balans en veel waar voor je geld. Goed te combineren met 
fruitige desserts, of met tonic voor een zomerse cocktail.



Weinhof Ehn, Grüner Veltliner Eiswein 2008
                                               € 8,50   € 31     € 21
Aroma’s:
Volle aroma’s van geconcentreerde druiven, frisse citroen en rijp tropisch fruit 
(steenvruchten). Honingachtig en hints van wilde bloemen. Ondanks dat dit 
een dessertwijn is ruikt deze verfrissend en speels.

Smaken:Smaken:
Een uweel, rijk, licht stroperig mondgevoel, zuren en suikers enorm goed met 
elkaar verweven. Veel rijp fruit en weer de hints van honing. Alcohol is 
nagenoeg afwezig en de wijn blijft lang nagalmen. Deze Eiswein uit 2008 heeft 
nog een verfrissend en speels karakter en zal al met de jaren sterk aan com-
plexiteit winnen.

Extra beschrijving:
Deze bijzondere Eiswein heeft 92 Falstaff punten gekregen! Deze wijn wordt 
alleen maar beter en heeft dus een groot ontwikkelingspotentieel (zeker 15 
jaar!). Op het moment is de combinatie met een goede blue stilton geweldig. 
Ook veel fruitgerechten en crème brulée zullen het goed doen. 

Wagram
10% Vol.

100%
Grüner Veltliner

Douro
19% Vol.

Tinta Amarela
Tinta Barroca
Tinta Francisca
Tinta Roriz

Touriga Franca
Touriga Nacional en Touriga Nacional en 
Souzão van oude 

stokken

Castello d’Alba, Porto Tawny
                                         € 6      € 27     € 12
Aroma’s:
Dit beDit begint al goed! Een mooie balans tussen de aroma’s van fruit en 
notigheid. Een heerlijke combinatie van gedroogde vijgen, rijpe kersen, 
vanille en hazelnoot. Ook wat hints van frambozen en bosbessen. Ondanks 
de mooie balans toch ook heel krachtig en expressief in de neus.

Smaken:
VVeel van het voorgenoemde fruit in de mond, zeer expressief, waar in de 
afdronk juist die notigheid van hazelnoot meer naar voren komt. Hierdoor 
zeer interessante smaakbeleving met een zeer lange nadronk vol hazelnoot 
en vanille. 

Extra beschrijving:

VVoor een “standaard” tawny port superieur in vergelijking met gelijk gepri-
jsde concurrenten. Heerlijk te combineren met noten, blauwe kaas en 
gedroogd fruit.



Château Le Thou, Collection Blanc 2014
                                        € 5      € 23      € 8
Aroma’s:
Rijpe vruchten zoals perzik en meloen gecombineerd met heel lichtjes wat 
kruidigheid en iets nootachtigs. De geur is zacht en een beetje ziltig met een 
hele lichte toets van de houtgelagerde chardonnay.

Smaken:Smaken:
Droog met een frisse aanzet direct opgevolgd door een redelijk volle body 
met tonen van rijp fruit, noten, grapefruit en wat kruiden. De balans is mooi 
aanwezig en de afdronk is zacht en warmend.

Extra beschrijving:
WWeer eens wat anders dan de klassieke chardonnay of sauvignon blanc. Het 
licht orale en kruidige karakter van de marsanne en de roussanne komt mooi 
in de wijn tot uitdrukking. Heerlijk te combineren met gegrilde kip of kalkoen 
of een stevig stukje witvis.

Languedoc
13,5% Vol.

50% Roussanne
40% Marsanne
3% Viognier
7% Chardonnay

La Mancha
12,5% Vol.

100%
Viognier

Bodegas Yuntero, Epilogo Viognier 2015
                                                                          € 4      € 20        € -
Aroma’s: 
ExpExpressieve, frisse, fruitige en licht bloemige wijn. Aroma’s van citroen, 
groene appel en grapefruit, maar ook exotischer fruit met hints van perzik, 
abrikoos en ananas. Door het hoge niveau van fruitigheid, plus de tonen van 
bloemen, lijkt deze wijn een “zoetje” te hebben. Heel aangename en verfris-
sende geuren.

Smaken: 
Rond en zacht mondgevoel met verjnde zuren en mooi in balans. Doordat 
de zuren in de mond meer opvallen, krijgen de citrussmaken hier meer de 
boventoon. Toch ook exotischer fruit in de mond. Denk hierbij aan mango, 
ananas, abrikoos en een kleine hint van banaan. Sappige afdronk. 

Extra beschrijving:
IInteressante wijn. Aan de ene kant een goede doordrinker, maar aan de 
andere kant ook genoeg complexiteit voor de wijnliefhebber. Heerlijk in het 
zonnetje maar werkt ook erg goed aan tafel! Lekker bij Mediterraans 
gekruide vis- en gevogeltegerechten. 



Di Giovanna, Gerbino Bianco 2016
                                                  € 5,25   € 24      € 9
Aroma’s:
Zachte, jeugdige aroma’s van citroen, peer en perzik. Ook tonen van bloemen, 
heel verfrissend en aangenaam van karakter. 

Smaken:
LicLicht en verfrissend in de mond: de alcohol valt helemaal niet op. Smaken van 
groen fruit, met citroen, appeltjes en peer. Ook tonen van meer tropisch fruit, 
zoals perzik en een beetje mango. Ondanks de frisheid erg mooi van expressie, 
maar subtiel en zacht in de mond. Hints van bloemen maken het plaatje af. 

Extra beschrijving:
DDeze blend vindt zijn herkomst op 400 meter hoogte in de heuvels van Sicilië. 
Hierdoor is er veel verfrissing ’s nachts en heeft deze bianco jeugdig fruit en 
speelse zuren. Heerlijk als aperitief of lekker bij witvisgerechten.

Extra:
Volledig 
biologische 
productie

Sicilië
13,5% Vol.

70% Chardonnay
25% Grillo
5% Viognier

Rueda
12,5% Vol.

100%
Verdejo

Extra:
100%

Biologisch

Dominio de Verderrubi, Verdejo 2015
                                               € 5,25   € 24      € 9
Aroma’s:
Mooie stuivende expressie van groene appeltjes, citrusvruchten en een ver-
jnde geur van rijpe peren. Ook een hint van banaan vermengd met een licht 
orale toon van zomerbloemen.

Smaken:Smaken:
Droog met een frisse aanzet door de ragjne zuren maar direct daarna heel 
zacht in  de mond. De fruitaroma’s in de neus komen duidelijk in de smaak 
terug, maar het is wel iets frisser allemaal. Iets ziltigs tegen het gehemelte en 
op het tandvlees. 

Extra beschrijving:
DDe wijn wordt 4 maanden in contact gehouden met de gistcelletjes (sur lie). 
Dit zorgt voor het licht vettige mondgevoel en de iets ziltige smaak van de 
wijn. Perfect om zo te drinken van de zomer maar ook goed inzetbaar bij 
lichtere gerechten zoals witvis.



Quinta da Cassa, Vinho Branco Douro Reserva 2016
                                        € 6      € 27     € 12
Aroma’s:
Rijke en krachtige geur met aroma’s van boterbloem, rijpe perziken, abrikoos, 
vanille, bloesem en boter. Complex en intens.

Smaken:
VVolle smaak met een romige sensatie in de mond. Volle body met hints van 
room, citrus, rijpe perzik, peer, meloen en banaan. Stevige vanilletoets en een 
zachte, complexe en lange afdronk. Goede balans in de wijn.

Extra beschrijving:
Onbekende druiOnbekende druiven voor menigeen en dus bijna per denitie een spannende 
wijn en dat wordt ook volledig waargemaakt. Stevig glas met veel complexiteit 
en een mooie balans. Heeft baat bij een beetje zuurstofcontact. Zal met een 
paar jaar aan complexiteit winnen, maar nu al een heerlijk glas wijn.

50% Códega do 
Larinho

30% Rabigato
20% Viosinho

Extra:
6 maanden houtlagering op gebruikte Franse en Amerikaanse 

barriques met regelmatige bâtonnage

Douro

13% Vol.

Weinviertel
12,5% Vol.

100%
Riesling

Weingut Lehner, Riesling vom Schotter 2016
                                             € 5,75   € 26     € 11
Aroma’s:
Enigszins zoetig in de neus door het rijpe fruit. Citroen, steenvruchten, 
ananas en passievrucht met daarnaast toastige tonen. Flink complex in de 
neus. Nu nog proeven!

Smaken:Smaken:
Droge Riesling met weelderige expressie van rijp fruit. Rijpe citroen, perzik, 
ananas en passievrucht. Goede zuren en een hoge mineraliteit maken deze 
wijn echter allesbehalve zwaar. Erg sappig, verfrissend met een lekker lange 
afdronk.

Extra beschrijving: 
CComplex in de neus én in de mond met een goede balans tussen zuren, min-
eraliteit en fruitexpressie. Is goed te combineren met gegrilde kip in citroen-
saus of een wat vettere vis. Ook heerlijk bij een belegen geiten- of 
schapenkaas met honing!



Bodega Hirutza, Berezia 2013
              
                                    € 7,25    € 32     € 17
Aroma’s:
RRijke, frisse aroma’s van groene appel en grapefruit, met daarna tropische 
aroma’s van ananas en subtiele orale tonen. Stuivend in de neus is dit een 
wijn die subtiel maar geconcentreerd overkomt.

Smaken:
ZZeer frisse, goed geïntegreerde zuren, met een vol mondgevoel. Expressief in 
het fruit, met smaken van citroenschil, groene appel en ananas. Flink veel min-
eraliteit in de mond. Persistente, complexe afdronk, met tonen van 
bloemigheid. 

Extra beschrijving:
Mooie stuivende en verfrissende wijn uit Baskenland met veel lengte in de 
afdronk. Breed inzetbaar, kan als aperitief gedronken worden of in combinatie 
met hors d’oeuvres, milde kazen en schaaldieren.

100%
Hondarrabi Zuri

Baskenland
12,5 Vol.

Victoria & Tasmania
12,5% Vol.

100%
Sauvignon Blanc

Taltarni, T Series Sauvignon Blanc 2013
                                       € 7   € 31,50 € 16,50
Aroma’s:
SStuivende expressie van vers gemaaid gras, groene paprika en asperge. 
Diepere geuren van rijpe granny smith en jong steenfruit. Ruikt mooi 
complex, expressief en verfrissend, zoals we van goede Sauvignon Blanc 
mogen verwachten.

Smaken:
MMooie elegante zuren geven de wijn een verfrissend karakter, samen met de 
tonen van groene paprika en asperge. Weer dat jonge steenfruit en de rijpe 
appel. Mooie mineraliteit en een langlevende afdronk.

Extra beschrijving:
EEen Sauvignon Blanc zoals we die graag zien, met iets rijpere tonen door zijn 
leeftijd. Opvallend zijn de elegante zuren, waardoor de wijn een complexe 
en langlevende afdronk krijgt. Heerlijk te combineren met rijpere kazen, of 
met Mediterraans gekruide garnalen.



Weingut Buchegger, Grüner Veltliner Pfarrweingarten 
2015
                                                           € 9    € 41     € 21
Aroma’s:
MMineralen, witte peper en peer. Grote fruitintensiteit en een hoge mate van 
complexiteit. Licht rijp fruit, perzik, peer, appel, witte peper en een beetje 
bloemig.

Smaken:
DDroog met een verfrissende aanzet en een vol, fruitig middengedeelte. Hints 
van perzik, peer, appel en een beetje citrus. Veel mineralen, witte peper en iets 
oraals. Sappig en rond met frisse zuren die het geheel mooi complement-
eren. Lange afdronk met een klein bittertje.

Extra beschrijving:
Gastronomische wijn ten voeten uit. Stevige witvis (zeewolf, zeeduivel), 
geitenkaas, rijpe loopkazen en kreeft zijn enkele voorbeelden. Aziatisch eten 
zal het ook goed doen en asperges met deze wijn, is een hemelse combinatie.

Kremstal
13,5% Vol.

100%
Grüner Veltliner

Piemonte
13,5% Vol.

100%
Chardonnay

Giacomo Vico, Langhe Chardonnay 2014
                                             € 7,75  € 35      € 20
Aroma’s:
Rijp fruit, boter en vanille zijn de voornaamste geuren. Tonen van honing-
meloen, banaan en rijpe perzik. 

Smaken:
Droog met een zachte, maar volle aanzet. Het houtgebruik is duidelijk te her-
kennen maar ingetogen. In de mond wederom meloen, banaan en perzik 
maar ook wat toast (heel licht) en een klein bittertje bij de afdronk. De 
afdronk is lang en de wijn blijft lang hangen met zelfs veel fruitexpressie. 

Extra beschrijving:
De wijn wordt in kleine barriques gefermenteerd wat zorgt voor een betere 
integratie van de houtsmaken en geuren in de wijn. Na de fermentatie blijft 
de wijn 6 maanden op de "lies" rusten met regelmatige bâtonnage, zodat er 
veel smaakoverdracht plaatsvindt. Prima te combineren met vissen in krach-
tige sauzen en alle soorten gevogelte. Ook lekker bij zachte kazen. 



Domaine Rieé, Pinot Gris Grand Cru Steinert 2011
                                         €10    € 44     € 24
Aroma’s:
Zeer expressief boeket met stevige aroma’s van rijpe ananas en mango. Tonen 
van citrusfruit en zest zorgen voor verfrissing naast de complexiteit. Hints van 
kweepeer en gedroogde vruchtjes.

Smaken:Smaken:
Mooie, elegante zuren in de mond. Fris, maar rijp, romig en verjnd. Smaken 
zoals bij de aroma’s beschreven, maar nu ook duidelijke tonen van grapefruit. 
Een lichte rokerigheid komt naar voren en blijft tot in de afdronk zich duidelijk 
tonen. Fraaie, elegante afdronk met hints van kweepeer en gedroogde vijg.

Extra beschrijving:
EnoEnorm verjnde Pinot Gris uit de Alsace, met veel rijp fruit, maar ook veel ele-
gantie en mooie zuren. Een goede partner voor foie gras of bij een gegrilde 
tonijnsteak. Kan makkelijk nog 5 jaar ouderen.

Alsace
13,5% Vol.

100%
Pinot Gris

Bourgogne
13% Vol.

100%
Chardonnay

Extra:
12 maanden rijping in eikenhouten vaten (20% nieuw), 
daarna geblend. Wijnstokken zijn 65 jaar oud!

Domaine Thierry Drouin, Pouilly-Fuissé 
En Buland 2016                                                                                   € 10      € 44    € 24

Aroma’s:
Zoete aroma's van rijpe peer, perzik en kweepeer, intens maar goed in 
balans. Tonen van honing, vanille, toast en gedroogd fruit. Ook hints van 
boter. Heerlijk complex in de neus en daardoor des te interessanter. 

Smaken:Smaken:
Smaken komen goed overeen met de aroma's. Smaken van abrikoos, peer, 
perzik en weer die kweepeer. Nu ook tonen van grapefruit. De smaken van 
het eikenhout (vanille) en opvoeding op de lies (getoast brood) komen in de 
mond iets sterker naar voren. Zeer lange, complexe afdronk met heerlijke 
tonen van boter. 

Extra beschrijving:
MMooi uitgesproken in het rijpe, zelfs gedroogde fruit, maar ook mooi in 
balans met de andere smaken en aroma's. Zeer goed te combineren met 
romige gevogelte- of visgerechten.



The Ahrens Family, Whiteblack 2015  
                                         € 11,50 € 52,50 € 32,5
Aroma’s:
Zeer uitgesproken fruitige aroma’s, waaronder veel peer en citrus, met hints 
van abrikoos en vanille. Mooi in balans en daardoor een erg elegante neus.

Smaken:
MMedium body, met veel expressie van citrusfruit en peer, net als in de neus. 
Persistente en elegante zuren. Hints van abrikoos en het houtgebruik. Mooi 
verweven smaken. Lange afdronk waarbij de mineraliteit heel sterk naar voren 
komt.

Extra beschrijving:
PPrachtige terroirexpressie in deze elegante blend met een indrukwekkend 
lange afdronk. Bij deze wijn draait alles om de fruitexpressie en de mineraliteit. 
Heerlijk bij visgerechten met een beurre blanc.

Extra:
Oude stokken, 12 maanden gerijpt op 300-600 liter Frans eiken

Voor-Paardeberg
13% Vol.

Marsanne
Roussanne

Grenache Blanc & 
Clairette Blanche 
(allen 25%)

Regional 
Duriense

13,5% Vol.

30% Verdelho
30% Rabigato
20% Alvarinho
20% Viognier.

Quinta da Pedra Escrita, Branco Reserva 2016
                                       € 11      € 50     €30
Aroma’s: 
Intense, complexe aroma’s van rijpe citroen, abrikoos, bijna gestoofd en zoet 
maar tegelijkertijd erg fris. Subtiele geuren van viooltjes en vanille.

Smaken: 
DDroger dan de geur suggereert en ink wat mineralen. Mooie zuren van 
citroen in balans met de ronde smaken van rijpe abrikoos en perzik. Subtiele 
hints van vanille maken dit een complexe maar frisse wijn. Mooi romig. Wijn 
met grote lengte in de afdronk en veel complexiteit.

Extra beschrijving:
Net buiNet buiten de beroemde Douro DOC gelegen op arme granietbodem. Erg 
spannende en unieke wijn met een goede balans tussen complexiteit en 
frisheid, wat waarschijnlijk te danken is aan het gebruik van inheemse druiv-
ensoorten (hoge zuren). 



Domaine des Deux Ruisseaux, Cuvée Gilbert 2014
                                                € 4      € 20      €
Aroma’s: 
Heerlijk fruitige neus met intense aroma’s van bosbessen en zwarte bes. Hier-
naast tonen van zoethout, kruidnagel en truffel. De wijn is nog erg jong maar 
voor zijn leeftijd al ink complex in de neus.

Smaken: 
Ook in de mond heerlijke volle smaken van bosbessen en zwarte bes. Mooie 
structuur in de wijn door de zachte fruittannine. Smaken van zoethout en 
truffel komen in de mond subtieler naar voren dan in de neus. Vol mondgevoel 
en verrassende complexiteit en een middellange afdronk.

Extra beschrijving:
Hele iHele interessante wijn, gewoon zo op tafel, of om te combineren bij je avonde-
ten. Denk dan vooral aan ossenhaas met een sjalottenjus en paddenstoelen. 
Ook heerlijk bij de vlees- en tomatensauzen van de Italiaanse keuken!

Languedoc
Roussillon

13,5% Vol.

Cabernet Sauvignon
Merlot
Syrah

Loire
13% Vol.

100%
Sauvignon Blanc

Extra: 
12 maanden vergist op bijna neutrale (oude) eikenhouten vaten 
van 450 en 600 liter zorgt voor een zeer delicate balans.

Didier Dagueneau, Pouilly Fumé Pur Sang 2011
                                      € 27     € 120    € 90
Aroma’s:
LLevendige, intense aroma’s van citrusfruit en kruisbes, die samen met tonen 
van ziltige mineralen, vers geknipte groene kruiden en witte bloemen een 
complex en uitgesproken boeket geven aan deze Pouilly Fumé. De aroma’s 
zijn krachtig, maar tegelijkertijd delicaat en complex. Hieraan blijf je ruiken!

Smaken:
IIn de mond al even uitgesproken door de levendige zuren, die deze wijn met 
volle body toch een serieuze frisheid weten te geven. Vol van smaken zoals 
citrusfruit, kruisbes en ander groen fruit. Daarnaast met een kruidigheid en 
mineraliteit die super in balans zijn gebracht. Duidelijke tonen van witte 
bloemen maken het plaatje af, samen met een zinderende nale die enorm 
lang blijft doorgaan.

Extra beschrijving:
WWat een mooi glas wijn. Het woord levendig is een mooie omschrijving voor 
het karakter. Heerlijk complex en een wijn waaraan je blijft ruiken om telkens 
weer nieuwe tonen te ontdekken. Erg lekker samen met vettere visgerechten 
of gevogelte met verse kruiden.



Quinta da Cassa, Vinho Tinto Douro DOC 2016
                                               € 5    € 23,50 € 8,5
Aroma’s:
Fruitige neus met aroma’s van bosbessen, viooltjes, moerbei, bramen en 
kersen. Verleidelijke en zachte geuren met grote fruitintensiteit. Een haast u-
weelzachte en romige impressie van geuren.

Smaken:Smaken:
Hele fruitige en ronde smaak en ook in de mond enorm veel fruitintensiteit, 
heel zacht in de mond met mooie elegante zuren. Denk hierbij aan aardbei, 
bessen, kersen en bosvruchten. Zachte fruitige afdronk, erg sappig en ook 
deze weer uweelzacht. 

Extra beschrijving:
GGemaakt van de typische Douro druiven. Lekker fruitige wijn met voldoende 
structuur om ook aan tafel ingezet te kunnen worden bij lichtere gerechten. 
Zonder poespas te drinken. Nu drinken en circa 3 jaar houdbaar.

Extra: 
450 meter boven zeeniveau, schistbodem en expositie op het zuiden.

Douro

13% Vol.

40% Tinta Roriz 
30% Touriga Franca
30% Touriga Nacional

Languedoc
13% Vol.

70% Syrah
30% Grenachr Noir

Château Le Thou, Collection Rouge 2014
                                       € 5       € 23      € 8
Aroma’s: 
De aroma’s van aardbei, bosbes en braam springen werkelijk uit het glas. 
Niet zwaar of log echter, wel lekker licht en elegant. Veel jong fruit dus, maar 
ook hints van groene kruiden als laurier en tijm.

Smaken:Smaken:
Smaken komen goed overeen met de aroma’s, wel iets rijper en meer zwart 
fruit dan in de neus. Nu ook wat zwarte peper te vinden. De afgeronde 
tannine en mooie zuren geven deze wijn voldoende structuur en frisheid, 
wat de wijn een mooie balans geeft. Lekker langaanhoudende nale!

Extra beschrijving: 
FFantastische wijn voor mensen die van het fruitige en het kruidige houden. 
Springt werkelijk uit het glas. Heerlijk om zo te drinken, of als begeleider bij 
een goede coq au vin. Misschien nog wel beter bij hertenbiefstuk met een 
cranberry-chocoladesaus!



Di Giovanna, Vurria Nero d’Avola 2015
                                         € 6      € 27     € 12
Aroma’s:
In de neus veel aroma’s van krachtig zwart fruit. Bramen, zwarte bessen, 
pruimen en kersen. Hints van viooltjes. Lekker peperig, dus ook ruim voldo-
ende pit. Hints van chocolade en vanille. Ruikt lekker krachtig en complex.

Smaken:
Lekker pittige smaken van krachtig zwart fruit, maar wel een uweel mond-
gevoel. Een breed scala van smaken komt in de mond langs. Veel zwart fruit, 
maar ook zwarte peper, chocolade, hints van houtgebruik en vanille. Lange 
nale met veel complexiteit.

Extra beschrijving:
EEen mooie Siciliaan, die zeker krachtig is, maar ook een hele mooie balans 
heeft. Je blijf aan de wijn ruiken, telkens valt er weer een nieuw iets te ontdek-
ken. Zal zeer smakelijk zijn bij Italiaanse ragu of bij een bistecca da Fiorentina.

Extra:
Volledig biologische productie, 50% 6 maanden gerijpt in Franse 

barrique.

Sicilië
13,5% Vol.

100%
Nero d’Avola

Weinviertel
13% Vol.

80% Zweigelt
20% Sauvignon

Weingut Lehner, Zweigelt-Cabernet 2012
                                     € 5,50   € 25     € 10
Aroma’s: 
Heerlijk fris in de neus, bomvol met aroma’s van rijpe bosvruchten, bramen 
en kersen. Hele zachte geuren met een tikkeltje kruidigheid. Laurier en tijm!

Smaken:
Heel soepel mondgeHeel soepel mondgevoel, weer zeer volle smaken van bosvruchten en 
kersen. Op verschillende momenten komen de verschillende smaken naar 
voren: direct de volle fruitsmaken en slechts bij de afdronk die interessante 
kruidigheid.

Extra Beschrijving:
HeeHeerlijke zachte en expressieve wijn voor diegenen die van soepel, maar wel 
interessant houden. Zeer zomers deze wijn en heel sappig. Geniet van deze 
Zweigelt-Cabernet in combinatie met gegrild gevogelte, maar deze gaat ook 
prima bij rood vlees.



Plan B Wines, Shiraz 2012
                                           € 6,75   € 30     € 15
Aroma’s:
Rijke, warme aroma’s van rijp zwart fruit, zoals zwarte kers, zwarte bes en cran-
berry. Hints van caramel, mokka en drop. Zeer aantrekkelijk in de neus, lekker 
rijp en rijk van karakter.

Smaken:
Soepel in de mond, maar vol en krachtig tegelijk met mooi afgeronde tannine. 
Weelderig in zijn fruitexpressie, vol van zwart fruit. Tonen van drop, caramel en 
kruiden. Heerlijk lange afdronk.

Extra beschrijving:
AAan deze gulle Shiraz blijf je aan ruiken door zijn rijke en rijpe aroma’s. De 14 
maanden houtopvoeding geven kracht aan de wijn en ook diepgang. Erg 
lekker met een kalfswang, of met bloedworst bijvoorbeeld!

Frankland 
River

14% Vol.

100% Shiraz

Mendoza 
Valley

  14% Vol.

100%
Malbec

Extra: 
6 maanden gelagerd op Frans eikenhout en 8 maanden op fles 

voordat deze op de markt komt.

Mairena, Malbec 2016
                                             € 6  € 27,50 €12,50
Aroma’s:
Mooi uitgesproken geparfumeerd met rode en zwarte bessen, pruimen en 
kersen. Tonen van toast en vanille. Verder hints van chocolade en tabak.

Smaken:
GGeconcentreerd mondgevoel van elegant zwart en rood fruit met mooie 
zuren, waarschijnlijk door de ligging op 1600 meter hoogte van de wijn-
gaarden, wat voor verfrissing en elegantie zorgt. Smaken van chocolade en 
sigaar zijn hiermee mooi verweven. In de lange afdronk hints van ceder en 
vanille.

Extra beschrijving:
Mooi krachtig, maar toch ook genoeg mooie zuren die voor voldoende ver-
frissing zorgen. Dit is dé wijn om te combineren met gegrild rood vlees. Om 
zo te drinken is trouwens ook geen straf.



Alero Boffa, Barbera d'Asti Superiore Cru More 2011 
D.O.C.G                                           € 7   € 31,50 € 16,50

Aroma’s:
Complexe neus met veel rijp rood fruit, tabak, aardse tonen, leer en kruiden 
door elkaar heen. Denk hierbij aan bessen, kersen, tijm, rozemarijn, bladeren 
en mos. Hele lichte toets van vanille en ceder van het houtgebruik. 

Smaken:Smaken:
Droog met een extreem elegante en fris fruitige aanzet.  Veel verschillende 
smaken (bes, kers, viooltjes en de kruiden) en  krachtige tannine. In het
 middengedeelte veel power maar ook mooie zuren aanwezig zijn. Lange en 
krachtige afdronk waarbij alle smaken lang nagalmen. 

Extra beschrijving:
SSchitterend glas en het bewijs dat ook een “alledaagse” druif als de Barbera 
een enorm potentieel heeft in bekwame handen. Druiven volledig afkomstig 
van een klein perceel genaamd More (zwarte bessen). Heerlijk bij rund of 
gegrild kalfsvlees.

Extra:
 12 

maanden 
opvoeding 
op grote 
foeders.

Piemonte
13,5% Vol.

100% Barbera

Côtes du 
Ventoux AOC
13,5% Vol.

50% Syrah
50% Mourvèdre

Domaine de Bérane, Crescendo 2012
                                         € 7       € 31     € 16
Aroma’s:
IIntense aroma’s van zwart fruit, waarbij bramen en zwarte bessen direct in 
de neus het meeste opvallen. Verder mooi kruidig, met tonen van verse 
dragon en salie verweven. Lichte rokerigheid en vlezigheid die zich nog 
verder zal ontwikkelen op de es. Dan nog hints van truffel en framboosjes. 
Complexe, interessante neus, zodat je wilt blijven ruiken!

Smaken:
DDroog mondgevoel met een volle body. Mooie volle fruitigheid met tonen 
van kruiden. Rokerigheid komt nu wat sterker naar voren, maar alle smaken 
mooi in elkaar verweven. Hints van dennentakken. Langlevende, sappige en 
complexe afdronk.

Extra beschrijving:
MMooie volle en complexe wijn uit de Ventoux. Aroma’s ontwikkelen zich in 
het glas, dus met nog wat jaren op de es zal de wijn zich nog verder ontwik-
kelen en expressiever worden. Nu al erg mooi, zeker in combinatie met wild, 
zoals langzaam gegaard hert met verse kruiden.



Genium Celler 2006
                                                 € 9,25  € 42      € 22
Aroma’s:
ZZeer verleidelijke en warme geur met heel veel rijp rood fruit zoals bessen en 
kersen. Dit wordt direct opgevolgd door het zwarte fruit zoals bosvruchten en 
bramen. Dit alles vermengd met specerijen en een lichte vanilletoets van het 
hout. 

Smaken:
DDroog, fruitig, kruidig en zeer krachtig. Het hoge alcoholgehalte helpt hier 
duidelijk het warme mondgevoel te versterken maar is geenszins buitenpro-
portioneel aanwezig.  Veel kersen, bessen en bosvruchten in de smaak, 
vermengd met veel kruidigheid en vanille. 
 
Extra beschrijving:
Vol en stevig glas wijn met veel karakter. Sappig fruit gecombineerd met de 
stevigheid van de houtopvoeding. Echte dinerwijn die prima ingezet kan 
worden bij de zwaardere gerechten. Rood vlees en wild zullen het goed doen. 

Extra:
10 maanden 
in Frans 
eiken 
(Allier)

Priorat D.O.Q.
14,5% Vol.

60% Grenache
15% Merlot
20% Carignan
5% Sayrah

Ribera del 
Duero D.O.

14,5% Vol.

100% 
Tempranillo

Bodega San Mames, Doble R Seleccionada 2010
                                        € 7,75 € 34,50 €19,50
Aroma’s:
Zachte maar volledig rijpe rode kersen, bessen en bosvruchten in de neus 
vergezeld door een lichte kruidigheid. Hele mooie subtiele tonen van vanille, 
kokos en wat cederhout. Bijna romig als gesmolten boter.

Smaken:Smaken:
Droog en krachtig. Volle wijn met rijp fruit zoals bosbessen, bosvruchten en 
bramen gecombineerd met de zachte aroma’s van de houtopvoeding. Denk 
hierbij aan wat vanille en wat cederhout. Alcohol geeft een warm mond-
gevoel maar is niet overdadig. Wijn heeft een complexe, intense en lange 
nale.

Extra beschrijving:
Stevige Ribera met 18 maanden houtlagering en meer dan voldoende 
materie. Zacht in de neus en de eerste aanzet in de mond maar daarna blijft 
de wijn goed hangen. 



Babylonstoren, Nebukadnesar 2014
                                      € 11,50 € 52,50 € 32,50
Aroma’s:
Volle, fruitige geuren van krachtig zwart fruit, bramen en zwarte bessen, maar 
al snel zijn er complexere aroma’s te bespeuren. Denk hierbij aan hints van 
chocolade, zoete tabak en drop. Van het ruiken krijg je gelijk dorst.

Smaken:Smaken:
De dorst wordt beloond met een uitgesproken sappige wijn, mooi 
gestructureerde op het palet. Dik en krachtig, met intensesmaken van zwarte 
kers, zwarte kers en bramen. Extra gelagerd door tonen van pure chocolade, 
sigaar en drop. Volle, geconcentreerde en zachte afdronk.

Extra beschrijving:
MMooi krachtig met zijn 24 maanden opvoeding op barrique. Erg mooie aroma’s 
van fruit die afgewisseld worden door andere, meer aardse en spicy tonen. 
Heerlijk bij een mooi stuk lam of ander rood vlees.

Western 
Cape W.O.

14 % Vol.

46% Cabernet 
Sauvignon
18% Merlot

15% Petit Verdot
12% Cabernet Franc

9% Malbec 

Alsace
13% Vol.

100%
Pinot Noir

Extra:
12 maanden opvoeding op Franse eikenhouten barrique.

Domaine Rieé, Pinot Noir Strangenberg 2015
                                         € 10,75   € 49    € 29
Aroma’s:
VVolle, expressieve neus van rijp rood fruit, verweven met krachtig zwart fruit 
en de zachte, maar krachtige tonen van het houtgebruik. Pruimen, kersen, 
aardbeien en frambozen komen aan bod in de neus. Dan de vanille en de 
kruiden, heerlijk.

Smaken:
MMooie fruitexpressie in de mond naast het hout. Weer die combinatie van 
rood en zwart fruit dat aan bod komt, mooi verweven met smaken van 
vanille, hars en hints van vlezigheid. Mooi complex in zijn expressie, zeker 
ook in de lange afdronk.

Extra beschrijving:
EErg mooi hoe het houtgebruik is verweven met de complexe fruitigheid van 
de wijn. We denken hierbij toch snel aan een mooie gegrilde steak, maar een 
boeuf de bourguignon gaat ook prima.



Stéphane Magnien, 
Morey St. Denis 1er Cru Faconnières 2011
                                        € 20,75 € 89,50 € 59,50
Aroma’s:
VVolle neus met een complexe variatie aan rood en zwart fruit, gekoppeld aan 
meer animale en vegetale aroma’s. Jonge kers komt naar voren, aangevuld 
met bosbessen en zwarte bes. In de neus vinden we rokerigheid, bosgrond, 
dennen en hints van stalaroma’s.

Smaken:
EEven expressief en complex in de mond, waarbij smaken van stal duidelijker 
naar voren komen dan in de neus. Jeugdig fruit als kers, aalbes, zwarte bes en 
bosbes wordt afgewisseld met bos- en stalachtige tonen en rokerigheid. Wijn 
blijft na de afdronk nog zeer lang nagalmen achter in de mond en keel. 

Extra beschrijving:
BijBijzonder mooie Premier Cru uit Morey St. Denis wat gelegen is in de Côte de 
Nuits subregio in de Bourgogne. Een zeer bijzondere smaakbeleving die vraagt 
om een volgende slok. Een wijn als deze vraagt om een zacht gegaarde ossen-
haas met truffelsaus. Heerlijk!

Morey St. Denis
AOC

13,5% Vol.

100% Pinot Noir

Bordeaux
Pessac - Léognan

AOC12,5% Vol.

Merlot 
Cabernet 
Sauvignon

Château de Poumey, Pessac-Léognan 1998
                                     € 12,25   € 55     € 35
Aroma’s:
Fruit is bijna verdwenen en heeft plaats gemaakt voor tertiaire aroma’s zoals 
leer, tabak en stal. Op de achtergrond nog een lichte hint van zwarte kersen. 
Mooie tonen van vanille. Behoorlijk complexe neus.

Smaken:Smaken:
Elegant en zacht in de mond met uwelen tannine. Nog lichtjes wat hints 
van rood en zwart fruit, knap na zolang op de es. Tonen van leer, 
gedroogde kruiden en vanille maken het plaatje compleet. Intens lange 
afdronk waarin vooral de balans in de wijn opvalt. Elke slok weer genieten!

Extra beschrijving:
WWat een mooie wijn uit Pessac-Léognan. Dit is een goed voorbeeld hoe een 
krachtige wijn toch veel nesse kan hebben en waarbij de balans dik in orde 
is. Deze Bordeaux zal heel goed combineren met onze kalfswang. Geniet 
ervan!


