
Meesters in wijn is een team van gepassioneerde mensen die graag hun 
kennis en passie over wijn met jou delen. Je kunt bij ons terecht voor de 
mooiste wijnen van over de hele wereld, een perfect gezet kopje koffie 
en de hele dag door kun je genieten van heerlijke gerechten en hapjes 
voor bij je glas wijn.

We zijn ten eerste een wijnbar en restaurant, maar mocht je de gekozen 
wijn erg lekker vinden, dan kun je deze ook gewoon mee naar huis 
nemen nemen vanuit onze wijnwinkel. Alle wijnen die we serveren zijn dan ook 
bij ons in de bar te koop en kunnen ook thuisbezorgd worden door heel 
Europa. Tevens verzorgen we proeverijen en cursussen over wijn.  Heb je 
hier interesse in, informeer dan aan de bar naar de mogelijkheden.

De winkelprijzen herken je aan het       .

VVerder kun je bij ons elke wijn per glas verkrijgen,      hoe gaaf is dat? In dit 
wijnmenu hebben wij een wisselende selectie van wijnen opgenomen die 
volgens ons perfect aansluiten bij onze gerechten van het seizoen. 

We onderscheiden drie prijsniveaus:

       Winkelprijs
        <  € 20,-                          in de wijnbar    + € 15,-  
             € 20 tot € 50,-          in de wijnbar    + € 20,-
        >  € 50,-                          in de wijnbar    + € 30,-        >  € 50,-                          in de wijnbar    + € 30,-

Ons doel is om elke wijn voor een zo breed mogelijk publiek bereikbaar 
te maken. Niet 4 of 5 keer over de kop, maar een transparant prijsbeleid 
met een vaste opslag per es.

Wil je iets anders drinken dan de wijnen in het wijnschriftje? Vraag naar onze 
WIJNBIJBEL met meer dan 350 verschillende wijnen, die tevens allemaal 
ook per glas geschonken ook per glas geschonken worden. Kom je er niet uit, vraag dan advies aan 
Bas, Alex en Zoë die je altijd weten te verrassen met iets moois en unieks.

Geniet van je verblijf!

                                Team Meesters in wijn



Verfrissend Wit                             € 13,-
- Weingut Lehner – Sauvignon Blanc 2017
- Babylonstoren – Chenin Blanc 2017
- Verum Patagonië – Chardonnay 2016

Riesling                                        € 16,-
- Herdade do Arrepiado Velho – Riesling 2014
-- Wild Earth – Riesling 2012
- Weingut Buchegger – Moosburgerin Riesling 2015

Old Vine Chenin                       € 20,-
- The Ahrens Family – OVC Paarl 2017 (bodem: schalie, stokken 1977)
- The Ahrens Family – OVC Bottelary 2017 (bodem: graniet, stokken 1947)
- The Ahrens Family – OVC Swartland 2017 (bodem: zand/kiezel, stokken 1984)

Houtgelagerd Wit                    € 15,-
- Clos - Clos Pons – Sisquella 2015
- Quinta da Pedra Escrita – Regional Duriense 2016
- Giacomo Vico – Langhe Chardonnay 2015

Fruitig Rood                               € 12,-
- Château le Thou – Collection Rouge 2015
- Weingut Buchegger – Blauer Zweigelt 2016
- Di Giovanna – Gerbino Rosso  2016

PPinot Noir                                     € 21,-
- Domaine Rieé – L ’ etoffe Pinot Noir 2016
- Weingut Schützenhof – Pinot Noir 2015
- Wild Earth – Pinot Noir Special Edition 2014

Syrah/Shiraz                               € 16,-
- Cueva Llana – Syrah 2016
- Babylonstoren – Shiraz 2016
- Ch- Château le Thou – SyrahCuse 2014

Stevig Rood                               € 16,- 
- Tenute Quvestra – Croatina 2014
- Chozas Carrascal – Los Ocho Magnum 2015
- Clos Pons – Roc Nu 2011



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

  

- Domaine des deux Ruisseaux, La Rosée 2017
- Di Gi- Di Giovanna, Gerbino Rosato di Nerello Mascalese 2017
- Weingut Lehner, Rosé de Noir 2017
- Domaine de Bérane, Le Rosé 2013
- Wild Earth, Pinot Noir Rosé 2016
  
   
    

- - Domaine des Deux Ruisseaux, Eden Blanc 2016
- Weingut Lehner, Welschriesling Beerenauslese 2017
- Dom Caudron, Rataa Blanc N.V.
- Castello d’Alba, Porto Tawny Reserva
- Lucien Arkas Vineyards – La Passito 2016
- Domaine des Deux Ruisseaux, Vendange Oubliées 2009
- Castello d’Alba, Porto Vintage 2011

- Gia- Giacomo Vico – Grappa di Birbet    
- Dr. Pauly Bergweiler – Feiner Frester Brand (Riesling) 
- Pilandro – Grappa di Lugana     
- René Muré – Marc de Gewürztraminer 1996 
- Pilandro – Grappa di Lugana Invecchiata (24m eiken) 
- Brisa de Tharsys - Licor de Café / Eau de Vie / Licor de Hierbas
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- Château Le Thou  
          Collection Blanc 2014              € 4,-     € 20,-    € -

- Cueva Llana  
          Macabeo 2016                  € 5,50   € 25,-   € 10,-

- Le Favole  
          Traminer Aromatico 2017                              € 5,75   € 26,-   € 11,-

-- Weingut Lehner  
          Sauvignon Blanc Vom Schotter 2016         € 5,75   € 26,25  € 11,25

- Babylonstoren 
          Chenin Blanc 2017                  € 6,25      € 28,50  € 13,5

- Weinhof Ehn 
          Grüner Veltliner Ried Hochrain 2017     € 6,50   € 29,-   € 14,-

- Clos Pons  
                    Sisquella 2015                  € 6,75   € 30,-   € 15,-

- Quinta da Pedra Escrita  
          Branco 2016                                € 7,-    € 31,50  € 16,5

- Di Giovanna 
          Helios Bianco 2015               € 7,-         € 32,-      € 17,-

- Wild Earth  
          Riesling 2012                   € 7,75   € 34,50  € 19,5

- Gia- Giacomo Vico  
          Langhe Chardonnay 2015           € 8,75   € 40,-   € 20,-

- Nuiba  
          First Post 2018                  € 9,50   € 43,-   € 23,-  

- Dominio de Verderrubí  
          Pita 2013                                  € 10,-      € 45,-   € 25,-

- Hubert Bouzereau  
                    Chassagne-Montrachet 2015           € 14,25   € 65,-   € 45,-



- Château Le Thou 
          Collection Rouge 2015                                   € 4,-       € 20,-  € ----

- Bodegas Yuntero 
          Epilogo Roble 2015                                         € 5,25      € 23,-  € 8,-

- Di Giovanna 
          Gerbino Rosso 2016                                        € 5,25      € 24,-  € 9,-

-- Weingut Buchegger 
          Zweigelt Weitgasse 2016                               € 5,75   € 26,-  € 11,-

- Pla Cazada 
          Rioja 2015                                                           € 5,75   € 26,-  € 11,-

- Domaine de Bérane 
          Les Blaques 2012                                              € 6,25   € 28,-  € 13,-

- Lucien Arkas Vineyards 
                    Antre 2016                                                          € 6,75   € 30,-  € 15,- 

- Tenuta Quvestra 
          Croatina 2014                                                    € 7,25   € 32,5  € 17,5

- Chozas Carrascal 
          Las Ocho Magnum 2015                                € 7,50   € 69,5   € 39,5

- Bodegas Verum 
          María Victoria Malbec 2016                           € 8,75     € 40,-  € 20,-

- Clos - Clos Pons 
          Roc Nu 2011                                                       € 10,-      € 45,5  € 25,5

- Weingut Schützenhof 
          Eisenberg Reserve Senior 2014                   € 11,75   € 52,5  € 32,5

- Babylonstoren 
          Nebukadnesar 2016                                        € 12,75   € 56,5  € 36,5

- Wild Earth 
                    Pinot Noir Special Edition 2014        € 14,25  € 65,-   € 45,-
  



Chozas Carrascal, Cava “Roxanne” Brut n.v.
                                           € 5,5     € 28     € 13
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 gelijk-
matig 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 
bijvoorbeeld met witte vis, oesters of met kleine hapjes.

Valencia
11,5 % Vol.

Chardonnay 
&Macabeo

Friuli-Venezia 
Giulia
11,5% Vol.

100% Glera

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.



Dom Caudron, Cuvée Épicurienne Brut N.V.
                                            € 12     € 55     € 35
Aroma’s:
VVerfrissend, zachte geur met heel veel fruittonen erin. Hints van citrus, 
groene appeltjes maar ook rijpere tonen zoals perzik en rijpe peer. Op de 
achtergrond heel lichtjes 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:
Champagnes van 100% Pinot Meunier komen zelden voor en dit is een hele 
mooie, met oude stokken die zorgen voor meer expressiviteit! Ideaal 
apeaperitief of als begeleider van oesters en andere schaaldieren. Eind 2015 in 
Perswijn verkozen tot beste Champagne tot 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.                      
                                            € 6,75  € 31,5  € 16,5
Aroma’s:
Frisfruitige aroma’s van groene appel, citroen en een klein beetje peer. 
Hints van brioche en toast. 

Smaken:
Mooie jne, zachte mousse wat de wijn een elegant karakter geeft. 
VVerfrissende 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:
Een Crémant wordt in principe op dezelfde wijze gemaakt als een 
ChampaChampagne, 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 2017
                                           € 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 
rozemarijn. Verder tonen van kersen en rode bessen.

Smaken: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 frambozen. Ook een lichte mineraliteit in de afdronk. Een sappige 
wijn met enorm veel inhoud, die ook nog eens indrukwekkend lang blijft 
hangen.

Extra beschrijving:
VVerfrissende 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. 

Sicilië
13,5 % Vol.

100% 
Nerello Mascalese

Languedoc-
Roussillon
12% Vol.

50% Merlot
50% Grenache 

Domaine des deux Ruisseaux, La Rosée 2017
                                             € 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 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 of met verse kruiden ingewreven varkensrib. 
Smakelijk! 



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

Smaken:
Droog, zacht en een combinatie van fruitigheid met kruiden. Precies 
voldoende zuur om niet te log over te komen. Ook in de smaak weer veel 
rrood fruit gecombineerd met stalsmaken, kruiden en gedroogde rozijnen.  

Extra beschrijving:
Zeer goed gemaakt rosé van Grenache en Mourvèdre waarbij het 
alcoholgehalte 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.

Côtes 
du Ventoux 
13,5 % Vol.

Grenache
Mourvèdre 

Weinviertel

12% Vol.

Zweigelt
Pinot Noir

Weingut Lehner, Rosé de Noir 2017
                                           € 5,5     € 24,5  € 9,5
Aroma’s:
Jong en fris in de neus, met subtiele aroma’s van aardbei, cranberry en 
framboos. Ook een zweem van zuivel (yoghurt), waardoor de wijn heel 
zomers overkomt in de neus.

Smaken:Smaken:
Klein tinteltje op de tong. In de mond komen de fruitsmaken veel 
expressiever naar voren dan in de neus. Weer die aardbei, cranberry en 
framboos: oftewel boordevol rood fruit. Toch nog steeds heel fris en zomers 
en een indrukwekkend lange afdronk. Soepel en heerlijk sappig!

Extra beschrijving:
Ideale Ideale zomerwijn door de frisheid en de fruitexpressie. Ideaal te combineren 
bij de barbecue of gewoon lekker zo in je achtertuin. Een echte doordrinker!



Domaine des Deux Ruisseaux, Eden Blanc 2016
                                            € 5,5    € 25     € 10
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 

Central Otago
13,5% Vol.

100% 
Pinot Noir 

Wild Earth, Pinot Noir Rosé 2016
                                          € 7,75 € 34,5 € 19,5
Aroma’s:
Mooi expressief en stuivend in de neus, met verfrissende geuren van kers, 
aardbei framboos en gekarameliseerde appel. Lichtelijk geparfumeerd en 
heerlijk verfrissend. Bijzonder puur en vers in de neus.

Smaken:Smaken:
Heerlijk sappig en droog, wat een verfrissing in een glas. Maar ook 
geconcentreerd en expressief, met veel vers rood fruit en hints van 
fruitsnoepjes. Mooi mineraal en de zuren geven de wijn een extra elegantie.

Extra beschrijving:
We hebben niet vaak zo’n verfrissende en kwalitatief sterke rosé geproefd. 
We zijn groot fan! Bijzonder lekker met gerookte zalm of onze steak tartare.



Dom Caudron, Rataa Blanc N.V.
                                           € 7,5    € 42,5  € 22,5
Aroma’s:
Rijke neus met veel tonen van steenfruit, kumquat en honing. Parfum van 
rozen en viooltjes.

Smaken:
IIn de mond een stukje steviger dan de aroma’s doen vermoeden. Het rijpe 
steenfruit is van de gedroogde soort, aangevuld met honing, amandel en 
weer die kleine citrusvrucht, de kumquat, wat iets van bittere tonen geeft. 
Mooie lange afdronk.

Extra beschrijving:
BijBijzondere versterkte wijn uit het Champagne gebied. Helemaal zijn eigen 
karakter, waarbij zoet en zuur goed in balans zijn. Erg interessant door de 
vele verschillende aroma’s. Fruit, bloemen én notigheid! Mooi bij zachte 
kazen, of als basis voor een cocktail.

Champagne
18 % Vol.

100% 
Chardonnay

Weinviertel
9,5% Vol.

100%
Welschriesling

Weingut Lehner, Welschriesling Beerenauslese 2017
                                            € 7,5   € 32    € 17
Aroma’s:
Rijke neus met veel abrikozen, rijpe perzik en meloen. Honing, bloemen en 
parfum. 

Smaken:
VVolle, zoete aanzet maar wel met ragjne zuren die ervoor zorgen dat de 
wijn niet te log wordt. Veel rijp fruit zoals abrikoosjes, perzik en rijpe 
honingmeloen. Alcohol is nagenoeg afwezig en de wijn blijft lang nagalmen. 
Kan zeker nog een inke tijd liggen. Zal met wat jaren sterk aan complexiteit 
winnen.

Extra beschrijving:
HeeHeerlijk elegante Beerenauslese. Wijn is nu nog jong maar heeft een groot 
ontwikkelingspotentieel. Op het moment is de combinatie met roquefort 
geweldig. Ook veel ijsgerechten en crème brulee zullen het goed doen. 



Lucien Arkas Vineyards – La Passito 2016
                                           € 8,5      € 41    € 21
Aroma’s:
Jammige en gedroogde aroma’s van perzik, abrikoos en mango, mooi 
verweven met tonen van honing en lichtelijk ook een mooie notigheid. 
Geuren van ingelegde citroen maken het plaatje compleet.

Smaken:Smaken:
Zoet, maar niet té, met een mooie balans tussen zuur en zoet, waardoor de 
wijn elegant blijft. Citrus, steenvruchten en mango op de voorgrond, maar 
echt meer van de gedroogde soort of van een conture. Hints van 
hazelnoot en mooie tonen van honing. Lange afdronk die goed lang 
aanhoudt. 

Extra beschrijving:
GGeproduceerd op de traditionele passito wijze van dessertwijn maken. 
Hierbij worden de druiven na de oogst gedroogd op rieten matten, 
waardoor het relatieve suikerniveau stijgt en zich smaken van gedroogd fruit 
en honing ontwikkelen. Deze is erg mooi in balans en leuk dat inheemse 
druiven zijn gebruikt. Erg smaakvol met kazen of bij desserts met wit of geel 
fruit.

Izmir

15 % Vol.

100% 
Bornova Misketi

Douro
19% Vol.

Tinta Amarela
Tinta Barroca
Tinta Francisca
Tinta Roriz

Touriga Franca
Touriga Nacional Touriga Nacional 
Souzão van oude 

stokken
Extra:

8 jaar op barrique.

Castello d’Alba, Porto Tawny Reserva
                                           € 7,5      € 41     € 21
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:
Voor een “standaard” tawny port superieur in vergelijking met gelijk 
gepgeprijsde concurrenten. Heerlijk te combineren met noten, blauwe kaas en 
gedroogd fruit.



Castello d’Alba, Porto Vintage 2011
                                            € 15     € 80      € 50
Aroma’s:
Zeer complex in de neus, met een mooie balans tussen frisheid, fruit en 
ccomplexiteit van de leeftijd. Veel rood rijp fruit, met aroma’s van pruimen, 
blauwe bessen en rijpe druiven. Mooie tonen van chocola, peper en 
zoethout. Veel diepgang.

Smaken:
Veel van het voorgenoemde fruit in de mond, zeer expressief, waar in de 
afdronk het peperige en de tonen van pure chocola voorkomen. Op de 
vvoorgrond de rijpe pruimen, bramen en bosbessen die de grootste rol 
spelen. Heel interessante smaakbeleving met een zeer complexe afdronk die 
met esleeftijd alleen maar zal toenemen.

Extra beschrijving:
EEen fantastische vintage port uit 2011 die nu al zijn potentieel begint te 
tonen. Kan zeker nog 30 jaar liggen en zal alleen maar meer diepgang 
krijgen. Heerlijk met fruitdesserts, maar ook een super begeleider van kazen. 
Of geniet hiervan op zichzelf aan het einde van het diner!

Extra:
18 maanden rijping op eikenhouten 

Douro

20 % Vol.

Tinta Amarela
Tinta Barroca
Tinta Francisca
Tinta Roriz

Touriga Franca
Touriga Nacional

 Souzão  Souzão 
van oude stokken

Languedoc
14% Vol.

100% 
Petit Manseng

Domaine des Deux Ruisseaux, Vendange Oubliées 2009
                                            € 9,5  € 45     € 25
Aroma’s:
Rijke neus met veel abrikozen, rijpe perzik en meloen. Honing, zoete noten 
en parfum.

Smaken:
VVolle uiteraard zoete aanzet maar wel met ragjne zuren die ervoor zorgen 
dat de wijn niet te log wordt. Veel rijp fruit als citrus, steenvruchten en weer 
de honing. Alcohol is nagenoeg afwezig en de wijn blijft lang nagalmen met 
een mooie notigheid in de afdronk.

Extra beschrijving:
Schitterend gemaakte dessertwijn van de Petit Manseng druif. Wijn is erg 
mooi ontwikkeld. Op het moment is de combinatie met roquefort geweldig. 
OOok veel ijsgerechten en crème brûlée zullen het goed doen.



Cueva Llana, Macabeo 2016
                                            € 5,5  € 25     € 10
Aroma’s:
IIntense expressie in de neus, vol van fris en tropisch fruit. Aroma’s van 
citroen, meloen en banaan. Heerlijk zomers, maar wel complex genoeg om 
te blijven ruiken. Door de expressiviteit van de meloen een uniek glas wijn in 
de neus.

Smaken:
Net Net zo expressief in de smaken als in de aroma’s, goed in balans. Heel mooi 
expressief, met smaken van meloen en banaan die het sterkst naar voren 
komen. Nu ook duidelijk tonen van peer! Lichte mineraliteit met een lange 
afdronk. 

Extra beschrijving:
Erg goed gemaakt deze Macabeo. Heel expressief en complex, wat te 
vverklaren valt door de leeftijd van de stokken (40-45 jaar) en de kunde van 
de wijnmaker. Dat maakt dit een echte aanrader! Heerlijk om op zichzelf te 
drinken of in combinatie met een geitenkaassalade of vettere visgerechten.

Manchuela

12 % Vol.

100% Macabeo

Languedoc
13,5 % Vol.

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

Château Le Thou, Collection Blanc 2014
                                             € 4      € 20     €  -
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.



Weingut Lehner, Sauvignon Blanc Vom Schotter 2016
                                        € 5,75  € 26,25 € 11,25
Aroma’s:
Verfrissende citrustonen met ook veel appeltjes en ananas. Het fruit lijkt het 
glas uit te springen. Grassig en groen met ook een hint van kruisbessen. 
Hele mooie mineHele mooie mineraliteit die de rode bodem (Vom Schotter) aan de wijn heeft 
meegegeven. 

Smaken:
Droog met een verfrissend fruitige aanzet en een heel mooi zurengehalte. 
Direct hierna komen de mineralen aan het woord. Glas met heel veel sap en 
ook in de smaak tonen van citrus, appel, gras en kruisbessen. Helemaal aan 
het einde een klein beetje grapefruit (klein bittertje). Mooie zuivere afdronk.

EExtra beschrijving:
Een strak droge wijn met een hoog mineralengehalte. Extreem elegant met 
tonen van citrus, appel (groen) en ananas. Uiteraard heerlijk als aperitief of op 
een warme zomerdag, maar tevens prima inzetbaar aan tafel, bijvoorbeeld bij 
witvis!

Weinviertel
13 % Vol.

100% 
Sauvignon Blanc

Friuli Venezia 
           Giulia
13 % Vol.

100% Traminer 
Aromatico 

         (Gewürztraminer) 

Le Favole, Traminer Aromatico 2017
                                          € 5,75    € 26    €  11
Aroma’s:
Zoals de druif zelf al benoemd, zeer aromatisch! Volle, zoete aroma’s van rijpe 
citrus, gestoofde abrikoos, passievrucht en geurige rozen. Niet log of zwaar, 
maar eerder verfrissend geparfumeerd.

Smaken:Smaken:
In de smaak vrijwel identiek als in de neus. Wel droger en voldoende zuren, 
wat de wijn ondanks de weelderige orale en fruitaroma’s toch lichtvoetig 
en verfrissend maakt. Rijpe steenvruchten, passievrucht, citroentonen en 
rozen in een es samen gebracht!

Extra beschrijving:
DDe karaktereigenschappen van deze “Traminer Aromatico” zijn typisch voor 
Gewürztraminers van topkwaliteit die in koelere regio’s geteeld worden, 
zoals in Noordoost-Italië. Uniek in zijn aroma’s en smaakbeleving is deze wijn 
ideaal te combineren met aromatischere visgerechten of risotto con funghi.



Weinhof Ehn, Grüner Veltliner Ried Hochrain 2017
                                            € 6,5   € 29     € 14
Aroma’s:
Volle, rijpe aroma’s van witte druif, peer en ananas die deze Grüner Veltliner 
een tropischer karakter geven dan het gemiddelde exemplaar. Ook tonen 
van ingelegde citroen en peper.

Smaken:Smaken:
Mooie zuren doen het tropische karakter dimmen en de wijn heeft in de 
mond dan ook een frisser karakter dan in de neus. Nog steeds smaken van 
citroen, peer, ananas en druif, maar nu jeugdiger. Tonen van mineraliteit en 
een ziltige afdronk.

Extra beschrijving:
HeeHeerlijk verfrissende lente- en zomerwijn, met een wat voller karakter dan je 
gemiddelde Grüner. De mooie zuren en mineralen zorgen voor ink wat 
complexiteit. Zeer breed in te zetten bij witvisgerechten en gevogelte.

Wagram
12,5 % Vol.

100% 
Grüner Veltliner

   Western 
Cape W.O.

13,5% Vol.

100% 
Chenin Blanc

Babylonstoren, Chenin Blanc 2017
                                          € 6,25  € 28,5  € 13,5
Aroma’s:
GGemiddelde intensiteit in de neus met een mooie bloemigheid. Aroma’s van 
citroen en limoenschil worden aangevuld met lichte tonen van perzik en 
meloen. Ruikt heerlijk verfrissend, met heel verse aroma’s van fruit en witte 
bloemen, alsof ze staan te bloeien in het veld. Dat belooft wat voor de 
smaak!

Smaken:
En ja, heel mooi En ja, heel mooi verfrissend, strakdroog. Citroenschil, groene appel, frisse 
ananas en rijpe abrikozen. Witte bloemen staan ook op de voorgrond, ook 
hints nu van rijpe peer. In de verfrissende afdronk nog tonen van meloen. 
Echt een “crispy” wijn, heerlijk voor de lente/zomer.

Extra beschrijving:
Mooi expressieve Chenin Blanc uit Zuid-Afrika. Heb je dorst, dan is dit een 
hele goed keuze. Heerlijk te combineren met kabeljauw en andere witvis, 
of met een zacof met een zachte geitenkaas.



Quinta da Pedra Escrita Branco 2016
                                             € 7    € 31,5  € 16,5
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. 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 de sur lie opvoeding (het roeren 
van dode gistcellen door de wijn voor extra smaakcomponenten) en het 
gebruik van inheemse druivensoorten (hoge zuren). Goed te combineren 
met vettige of gerookte vis.

Regional 
Duriense

14 % Vol.

35% Alvarinho
30% Verdelho 
30% Rabigato 
5% Viognier

    Costers 
del Segre

13% Vol.

Garnacha Blanca 
Albariño 
Moscatell 

de Alejandría
Extra:
4 4 

maanden 
gisting in 
nieuwe 
Franse 
eiken-
houten 
vatenvaten

Clos Pons, Sisquella 2015
                                         € 6,75      € 30    € 15
Aroma’s:
Flink expressieve neus met een complex scala aan aroma’s. Zoetig in de neus, 
met frisse aroma’s van ananas, citroen en witte steenvruchten. Hierdoor 
heerlijk complex en ruim voldoende verfrissing! 

Smaken:Smaken:
Het eerste wat opvalt is dat er in de mond ook smaken van witte bloemen 
voorkomen, subtiel maar erg interessant. Weer de fruitsmaken in een romig 
en tegelijkertijd verfrissend mondgevoel door voldoende zuren. Lange en 
interessante afdronk waarbij je neus zich telkens een weg terugvindt naar 
het glas!

Extra beschrijving:
Clos Clos Pons gebruikt traditionele en moderne vinicatietechnieken om zo tot 
een optimale expressie van het terroir te komen. Heerlijk in combinatie met 
de Aziatische kruidige keuken en ideaal bij gegrilde sardines.



Di Giovanna, Helios Bianco 2015
                                             € 7      € 32     € 17
Aroma’s:
Gelijk het rokerige wat opvalt en dan komt het boeket aan rijp fruit en 
mineralen. Aroma’s van perzik, rijpe citroen en peer. Tonen van natte steen. 
Verjnd.

Smaken:Smaken:
In de mond smaken van rijp fruit en minerale tonen, welke worden 
aangevuld met die mooie rokerigheid. Perzik, citroen, peer, en dan de 
minerale tonen en de rook. Ragjne zuren zorgen voor een langdurige en 
aangename beleving in de afdronk. 

Extra beschrijving:
EEen erg mooie wijn uit de heuvels van Sicilië. Veel elegantie en complexiteit, 
wat je zeker in de afdronk meekrijgt. Ook veel frisheid en mooie zuren door 
de hoge ligging van de wijngaarden. Erg smakelijk bij sushi of bij gerechten 
met kreeft.

Sicilië
14,5 % Vol.

90% Grillo
10% Chardonnay 
van oude stokken

Central 
Otago

12,5% Vol.

100%
Riesling

Wild Earth, Riesling 2012
                                         € 7,75    € 34,5  € 19,5
Aroma’s:
VVol en intens geurig, typisch een Riesling van mooie kwaliteit en leeftijd. 
Rijpe citrus, marmelade en honing. Ook mooi bloemig met hints van witte 
bloemen. Citrus staat op de voorgrond: citroen, limoenschil en marmelade 
van sinaasappel. 

Smaken:
DDroog maar duidelijk een paar gram restsuiker, net iets plakkerig. De zuren 
maken het geheel echter lichtvoetiger en goed in balans. De citrus leeft ook 
in de smaak, weer met verschillende facetten, groen, geel en oranje. Rijp 
vooral en ontwikkeld, met hints van bloemen, gedroogde abrikoos en 
honing. Lange, zinderende afdronk.

Extra beschrijving:
Mooi gemaakte riesling met een voller mondgevoel dan het alcohol-
pepercentage zou doen vermoeden. Complex in de neus én in de mond met 
een goede balans tussen zuren, mineraliteit en fruitexpressie. Heerlijk bij de 
vettere visgerechten met saffraan, choucroute of een vistajine uit Marokko.



Giacomo Vico, Langhe Chardonnay 2015
                                          € 8,75  € 40      € 20
Aroma’s:
Rijp fruit, boter en vanille zijn de voornaamste geuren. Tonen van 
honingmeloen, banaan en rijpe perzik. 

Smaken:
DDroog met een zachte, maar volle aanzet. Het houtgebruik is duidelijk te 
herkennen maar ingetogen. In de mond wederom meloen, banaan en 
perzik maar ook wat toast (heel licht) en een klein bittertje bij de afdronk. 
Mooie zuren en een intense afdronk.

Extra beschrijving:
Zacht maar krachtig zonder overdaad aan hout en een lange afdronk. 
Prima te combineren met vissen in krachtige sauzen en alle soorten 
gegevogelte. Ook lekker bij pittige, zachte kazen. Beluchten aanbevolen en 
nog te bewaren tot 2023-2025.

Piemonte
13,5 % Vol.

100%
Chardonnay

Stellenbosch
13,5 % Vol.

60% Semillon
40% 

Sauvignon Blanc

Extra:
Kleine productie van iets meer dan 1000 flessen. Semillon 7 

maanden opgevoed op barrique op de grove lees.

Nuiba, First Post 2018 
                                           € 9,5      € 43     € 23
Aroma’s:
RRijpe fruittonen van perzik en mango, maar ook tonen van frisser fruit als 
limoen, groene appel en kruisbes. Licht grassig. Mooi samenspel tussen de 
houtgelagerde Semillon en de zuivere Sauvignon Blanc. Rijk aan de ene kant, 
fris aan de andere.

Smaken:
DDroog en elegant maar romig in de mond. Levendige groene appel op het 
palet. Meloen, mango en limoen. Complex fruitig en elegante tonen van de 
opvoeding op barrique. Hints van bloemen en kruisbes. Lange verfrissende 
afdronk.

Extra beschrijving:
Erg mooie blend waarbij de twee druiven en bereidingen elkaar goed 
aaaanvullen. Romige tonen van de Semillon en meer zuivere primaire tonen 
van de Sauvignon Blanc. Heerlijk bij de vettere visgerechten of bij zachtere 
kaassoorten.



Dominio de Verderrubí, Pita 2013
                                            € 10    € 45     € 25
Aroma’s:
Frisse en elegante, maar volle aroma’s van rijpe citrus (citroen en 
mandarijntjes), gedroogde abrikozen en perzik. Daarnaast door de 
houtopvoeding volle geuren van vanille. Mooie intense expressie.

Smaken:Smaken:
Frisse zuren maken deze vol smakende wijn ook heel elegant. In de mond 
een mooie balans tussen de fruitsmaken (citrus & rijpe steenvruchten) 
en de smaken van de houtopvoeding. Ook tonen van honing in de afdronk. 

Extra beschrijving:
Je ziet niet vaak dat een Verdejo houtopvoeding heeft gehad en dat 
tegelijkertijd zo’n mooie balans wordt bereikt. Heerlijke elegante wijn uit 
het noohet noorden van Spanje. Goed te combineren met gegrilde sardines of een 
risotto con funghi.

Extra:
8 maanden 
in Franse 
barrique 
gelagerd 
op de lees.

Rueda

13 % Vol.

100% Verdejo

Bourgogne
13% Vol.

100% 
Chardonnay

Extra:
12 maanden in Franse barrique gelagerd op de lees met geregelde 

battonage.

Hubert Bouzereau, Chassagne-Montrachet 2015
                                         € 14,25   € 65    € 45
Aroma’s:
Mooi gelaagde en uitgesproken bouquet van witte perzik, citrus en witte 
bloemen. Gesmolten boter en zachte hints van vanille. Hints van groen fruit. 
Echt de elegantie en complexiteit die een jonge Bourgogne kan hebben.

Smaken:Smaken:
Diepgaande en complexe expressie van rijp fruit, met hints van groen fruit 
doorweven. Perzik, abrikoos en hints van ananas. Groene appel en 
marmelade van citroen. Heerlijke tonen van boterigheid en vanille. 
Langdurende, complexe afdronk.

Extra beschrijving:
Jong, maar nu al mooi complex en verjnd zoals je van een goede 
BBourgogne mag verwachten. Gedeeltelijk gelegen op nieuwe Franse
barrique, wat de wijn die kenmerkende vanille- en botertonen geeft. Heerlijk 
bij kreeft.



Bodegas Yuntero, Epilogo Roble 2015
                                           € 5,25   € 23     € 8
Aroma’s:
Uitgesproken geur van rijpe, bijna zoete kersen, bosvruchten en ink wat 
vanille en kokos. Net als de Epilogo Blanco ruikt de wijn erg mooi rijp, met 
een kleine ondertoon van munt.

Smaken:Smaken:
Volle, krachtige en rijpe smaken van aardbei, kers en braam. Hierdoor een vol 
mondgevoel met bovendien een sterke, maar zachte aanwezigheid van 
vanille en kokos. Dit door de opvoeding op nieuw eiken. Kleine hints van 
geroosterde koffie, chocolade en groene kruiden in de vorm van munt. 

Extra beschrijving:
EEen stoere, robuuste wijn die zich op de es nog een paar jaar verder zal 
ontwikkelen. Zal goed combineren met een gegrilde Rib eye of een  
hamburger met roquefort en gekarameliseerde sjalotten. Heel veel waar 
voor je geld!

Extra:
5 maanden 5 maanden 
gerijpt op 
nieuwe 
Franse en 
Ameri-
kaanse 
eiken-
houten 
vaten.

La Mancha 
14 % Vol.

65% Tempranillo
35% Merlot

Languedoc
13,5 % Vol.

70% Syrah
30%

 Grenache Noir 

Château Le Thou, Collection Rouge 2015
                                             € 4      € 20     € -
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. 

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!



Weingut Buchegger, Zweigelt Weitgasse 2016
                                           € 5,75  € 26     € 11
Aroma’s:
Fruitig en jong (druiven) met een mooie intensiteit en een groot fruitkarakter. 
Kersen, bramen, blauwe bessen, uweel.

Smaken:
DDroog met een zachte, uwelen aanzet en een vol, fruitig middengedeelte. 
Hints van kersen, bramen en blauwe bessen. Sappig en rond met een volle 
body maar voldoende zuren om het geheel een mooie balans te geven. 
De tannine is zacht en volledig rijp. Middellange afdronk.

Extra beschrijving:
Het kersenrood van de kleur vinden we in de geur en in de smaak meteen 
terug. Daarnaast volop fruit in de vorm van blauwe bessen en bramen. 
DDroge wijn met een mooie, zachte aanzet en een heerlijk fruitige body met 
een verfrissend zuur zodat de wijn niet zoet gaat smaken bij een langer 
mondcontact. In de zomer iets gekoeld te drinken als aperitief of bij lichte, 
niet vette vissoorten.

Kremstal

14 % Vol.

100% Zweigelt 
(kruising tussen 
Sankt Laurent &
 Blaufränkisch)

Sicilië
14% Vol.

Cabernet Sauvignon
Merlot

Nero d’Avola 
 Syrah

Di Giovanna, Gerbino Rosso 2016
                                           € 5,25  € 24      € 9
Aroma’s:
In de wijn ruik je volle aroma’s van zwart fruit. Bramen, zwarte bessen, 
pruimen en kersen. Hints van viooltjes. Lekker peperig, dus ook ruim 
voldoende pit. Ruikt mooi jeugdig!

Smaken:Smaken:
Lekker pittige smaken van jeugdig zwart fruit, maar wel een zacht 
mondgevoel. Een breed scala aan smaken komt in de mond langs. Veel zwart 
fruit, maar ook zwarte peper, hints van houtgebruik en vanille. Middellange, 
volle nale.

Extra beschrijving:
MMooie mix van fruit, kruidigheid en smaken van houtgebruik. Erg goed in 
balans. Zal zeer smakelijk zijn bij Italiaanse ragu of bij een bistecca da 
Fiorentina.



Domaine de Bérane, Les Blaques 2012
                                          € 6,25  € 28     € 13
Aroma’s:
RRijp rood en zwart fruit zoals bosvruchten en bessen. Ook zwarte peper en 
kruiden  (tijm, rozemarijn) en een lichte animale toets. Verder iets rokerigs en 
vlezigs gecombineerd met een aardse ondertoon. Rijke warme geur die dit 
deel van de Rhône zo kenmerkt.

Smaken:
DDroog met een volle body en stevige rijpe tannine die door de hele mond 
voelbaar zijn. Volle aanzet met veel bosvruchten en bramen direct opgevolgd 
door de aardse tonen, het rokerige en weer zwarte peper met wat tijm. Zeer 
goede balans en een lange afdronk.

Extra beschrijving:
VVolle en krachtige rode wijn die nu op dronk is maar nog zeker 2 tot 3 jaar op 
dit niveau blijft. Aan tafel prima inzetbaar bij zwaardere gerechten of een mooi 
stuk rood vlees. Bewaarpotentieel 2022-2024.

Côtes du
Ventoux 

13,5 % Vol.

Syrah
Grenache

Rioja
14% Vol.

95% Tempranillo
5% Graciano

Extra:
Oude stokken Tempranillo, 60% van de wijn 8 maanden 

houtopvoeding

Pla Cazada, Rioja 2015
                                          € 5,75  € 26     € 11
Aroma’s:
MMooie volle expressie. Rijpe aarbei, zure kers en braam komen je in de neus 
stevig tegemoet. Zwarte peper en iets van zoethout passeren ook de revue. 
Fris voor een houtgelagerde wijn met een mooie fruitexpressie en erg mooi 
in balans. 

Smaken:
EEen elegant expressieve wijn in de mond, met veel complexiteit voor zo’n 
jonge rode wijn. Het zurige van jonge kers, dan het overrijpe van aardbeien 
en het donkere fruit van de bramen. Dit alles afgemaakt met hints van vanille 
en zoethout. Tonen van pure chocolade. Erg smaakvol en mooi in balans. 
Lekker sappige afdronk.

Extra beschrijving:
EErg mooie Rioja met zijn complexiteit en elegantie, zeker in vergelijking met 
andere Rioja’s die vaak meer draaien om het hout en de power. Hier juist een 
heerlijke balans van fruit, specerijen en hints van houtgebruik. Heerlijk bij 
een goed gekruide Ibericorack van de BBQ!



Tenuta Quvestra, Croatina 2014
                                              € 7    € 32,5  € 17,5
Aroma’s:
Elegante aroma’s van versheid en ontwikkeling tegelijkertijd. Wat je eerst 
opvalt zijn de aroma’s van bosbessen, maar daarnaast zijn er duidelijk ook 
tonen van rijpe kers en gestoofd fruit als in conture. Hints van pure 
chochocolade.

Smaken:
Mooie volle en sappige wijn, maar ook voldoende structuur met zijdezachte 
tannine. Vers fruit van bosbes, kers en conture van rode pruim. In de  
persistente en warme afdronk heeft de wijn ook iets van pittigheid en vanille. 

Extra beschrijving:
MMooi verweven zijn de smaken van vers en gestoofd fruit in deze wijn. Rood 
fruit staat hierbij voorop, maar de 12 maanden op Franse barrique geven de 
wijn extra complexiteit. Mooi bij een gegrilde Bistecca alla Fiorentina.

Lombardia

13,5 % Vol.

100% Croatina 

Izmir
13% Vol.

Öküzgözü
Boĝazkere

10-12 
maanden 
hout

rijping in 
Franse 
barrique

Lucien Arkas Vineyards, Antre 2016
                                          € 6,75  € 30     € 15
Aroma’s:
Intense geuren van zwart fruit en een duidelijke kruidigheid. Bramen, zwarte 
bessen en zwarte kers. Hints van bosbessen. Verder geurt de wijn naar 
zwarte peper en iets van kruidnagel en zoethout. Hints van vanille.

Smaken:Smaken:
Flinke tannine, maar ondertussen mooi afgerond. Fijne zuren en veel smaken 
van zwart fruit. Gedomineerd door bramen en lichtere tonen van zwarte 
bessen en bosbessen. Lekker kruidig door smaken van specerijen. 
Langlevende afdronk, lekker pittig.

Extra beschrijving:
EEcht leuk deze blend van Turks inheemse druiven. Ze vullen elkaar goed aan, 
waarbij de ene hogere tannine heeft en de andere de nodige zuren 
toevoegt. Heerlijk bij lam en bij goed dooraderd rood vlees.



Bodegas Verum, Maria Victoria Malbec 2016
                                          € 8,75  € 40     € 20
Aroma’s:
TTypische geuren en diepgang van een mooie kwaliteit Malbec. Naast geuren 
van zwarte bessen en bramen ook heel bloemig met aroma’s van viooltjes. 
Zwart gedroogd fruit als vijgen en tonen van specerijen zoals kruidnagel en 
peper. Hints van balsamico en truffel.

Smaken:
VVolle, maar zijdezachte tannine. Weer volle, maar elegante smaken van 
bramen, zwarte bessen en gedroogde vijgen zoals we dat zo graag in Malbec 
herkennen. Lichte tonen van hout en specerijen, mooi verweven met hints van 
truffel in de persistente afdronk.

Extra beschrijving:
EEen ode aan de Malbec druif met het doel een zo zuiver mogelijke expressie te 
verkrijgen. Het resultaat mag er wezen! Heerlijk bij lam en gevogelte, maar ook 
bij zalm zal deze Malbec een mooie combinatie zijn.

Extra:
8 maanden 8 maanden 
rijping op 
eiken-
houten 
vaten van 
300 liter.

Patagonië

14 % Vol.

100% Malbec

      Utiel-
Requena

13% Vol.

Bobal
Monastrell
Garnacha
Tempranillo
Syrah

Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc & Cabernet Franc & 

Merlot

Extra:
14 maanden houtopvoeding op Franse barrique

Chozas Carrascal, Las Ocho Magnum 2015
                                           € 7,5    € 69,5  € 39,5
Aroma’s:
Dit geuDit geurt als een echte krachtpatser! Volle aroma’s van rijp zwart fruit. 
Bramen, pruimen, bosbessen en vijgen. Het houtgebruik is subtiel aanwezig 
met subtiele tonen van vanille en zoethout. In de neus hints van balsamico 
en pure chocola.

Smaken:
TTannine is zeker aanwezig, maar heel mooi rijp en dus erg zacht. Rijke 
expressie van zwart fruit zoals bramen, pruimen en vijgen. Een laag van 
vanille en pure chocolade achterin de afdronk. Blijft lang nagalmen.

Extra beschrijving:
Een vertegenwoordiging van de acht meest prominente blauwe druiven van 
Spanje. Echt een krachtpatser, vol en rijk aan zwart fruit en specerijen. 
Heerlijk bij een lamsstoof of bij boeuf bourguignon.



Weingut Schützenhof, Eisenberg Reserve Senior 2014
                                          € 11,5  € 52,5  € 32,5
Aroma’s:
Volle en intense aroma’s van rijpe kers, bosbes en braam. Ook duidelijke 
hints van rook, die zich uiten in een typische geur van gebrande 
maanzaadjemaanzaadjes. Misschien door de toast van de eikenhouten vaten? Lekker 
spicy verder met hints van zwarte peper en specerijen.

Smaken:
Mooi krachtige en diepe smaken, afgerond met een zijdezachte 
tanninestrutanninestructuur. Rijpe kers, braam en verse bosbes staan voorop, aangevuld 
met een duidelijke rokerigheid. Hints van verbrande rubber of maanzaad, 
toast die de wijn rijker en complexer maken. Net zo smaakvol als geurig. 
Warmende (14% alc.) en mooie lange afdronk waardoor je nog lang
nageniet.

Extra beschrijving:
KKrachtige wijn met veel diepgang uit het zuidoosten van Oostenrijk. Enorm 
bewaarpotentieel, maar de tanninestructuur is nu al mooi ontwikkeld. 
Heerlijk bij een rack van hert met een chocoladejus.

Extra:
                     30 maanden rijping in tonneaux (500 ltr.)  

Eisenberg

14 % Vol.

100% 
Blaufränkisch

Costers 
del Segre

14,5% Vol.

Tempranillo
Garnacha

Cabernet Sauvignon
14 

maanden 
gisting in 
nieuwe 
Franse 
eiken-
houten 
vaten.vaten.

Clos Pons, Roc Nu 2011
                                           € 10   € 45,5   € 25,5
Aroma’s:
ZZeer geconcentreerde aroma’s, maar ook heel complex. Krachtige aroma’s 
van rijp fruit als kersen, bosvruchten en bramen. Tonen van anijs, toast en 
vanille. Hele mooie balans tussen de aroma’s, waardoor deze wijn in de neus 
zeer interessant is.

Smaken:
KKrachtige smaken van fruit worden afgewisseld met complexe tonen van 
hout en esrijping. Weer die rijpe en krachtige smaken van kersen, bessen, 
bosvruchten en bramen. In de afdronk wordt de wijn alleen maar 
interessanter door tonen van anijs en vanille. Ook weer iets getoasts. Zeer 
lange afdronk!

Extra beschrijving:
Clos Clos Pons gebruikt traditionele en moderne vinicatietechnieken om zo tot 
een optimale expressie van het terroir te komen. Ideaal te combineren met 
een lamsbout met kruidenkorst.



Wild Earth, Pinot Noir Special Edition 2014
                                         € 14,25  € 65     € 45
Aroma’s:
Mooi expressief in de neus met aroma’s van rood en zwart fruit. Kersen, 
aardbei en pruimen. Geuren van bloemen als viooltjes, samen met zoethout 
verweven en hints van vanille en rook. Een erg mooi en complex begin.

Smaken:Smaken:
Meer expressie van het rode fruit in de mond, veel rode kersen en rijpe 
pruimen. Gedroogde kruiden, leer en hints van chocolade. Tonen van tabak, 
sigaar. Fijne tannine, ragjne zuren en een lange, minerale afdronk.

Extra beschrijving:
EnoEnorm veel diepgang en complexiteit deze Pinot Noir, opmerkelijk voor deze 
leeftijd. Fruitcomplexiteit, lengte, verjning: deze Pinot Noir heeft alles van 
niveau. Een erg goede match bij ossenhaas met truffel.

Extra:
Pinot Noir klonen 5 (Pommard) en 115 (Dijon) speciaal 
geselecteerd, 7.5 maanden op Franse barrique, 

waarvan 24% nieuw eiken. 

Central
  Otago

13,5 % Vol.

100% 
Pinot Noir

Simonsberg
             - Paarl 14,5% Vol.

49% Cabernet 
Sauvignon
23% Merlot

15% Cabernet Franc 
11% Petit Verdot
2% Malbec

Babylonstoren, Nebukadnesar 2016
                                        € 12,75 € 56,5  € 36,5
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 
gestructureerd op het palet. Dik en krachtig, met intense smaken van 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.


