
- 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 2017 
- Di Giovanna - Rosato di Nerello Mascalese 2017
-- Domaine de Bérane - Le Rosé 2013
-  Wild Earth - Pinot Noir Rosé 2016   
   
      

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

- 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 Blanco 2017 

- Di Giovanna
            Gerbino Chardonnay 2017

- Dominio de Verderrubí 
            Verdejo 2017

-- Weinhof Ehn     
            Frühroter Veltliner 2017

- Herdade de Arrepiado Velho            
            Branco 2015

- Bodegas Verum            
             Sauvignon Blanc – Gewürztraminer

- Le Favole             
              Malvasia Istriana 2015

- Cassa
            Branco Reserva 2016

- Quinta Pedra Escrita
            Branco 2016 

- Weinhof Ehn     
            Grüner Veltliner Sonnleitn 2016 

- -  Wild Earth             
             Pinot Gris 2017 

-  Domaine Rieé
            Riesling Grand Cru Steinert 2013 

-  Babylonstoren  Chardonnay 2016 

- Hubert Bouzereau     Meursault Charmes 1er Cru 2014
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- Château le Thou
               Collection Rouge 2015 

- Quinta da Cassa
             Vinho Tinto 2016   
    
- Giacomo Vico
                        Vino Rosso “Mac Bun” 2016  

- Weingut Buchegger
            Zweigelt Weitgasse 2016  

- Pla Cazada
            Rioja 2015    

- Verum Patagonia
            Pinot Noir 2016  

- Clos - Clos Pons
            Alges 2012    

- Alero Boffa
            Barbera Sup. Cru Cua Longa 2011 

- Hungerford Hill
            Shiraz 2013    

- Cerro Gallina
                        Bobal 2014    

- Château le Thou
            SyraHcuse 2014  
      
- The Ahrens Family
            Black 2015    

- Wild Earth
                        Pinot Noir “Earth & Sky” 2012

- Château Pétrus   Pomerol 1980    

€ 4

€ 5

€ 5,5

€ 5,75

€ 5,75

€ 6

€ 6,75€ 6,75

€ 7,25

€ 7,25

€ 9

€11,75

€ 12

€ 14,5

€ 451€ 451

€ 20

€ 23,5

€ 25

€ 26

€ 26

€ 27,5

€ 30€ 30

€ 32,5

€ 32,5

€ 41

€ 52,5

€ 54

€ 65

€ 2050€ 2050

€ 89,5

€ -

€ 8,5

€ 10

€ 11

€ 11

€ 12

€ 15€ 15

€ 17,5

€ 17,5

€ 21

€ 32,5

€ 34

€ 45

€ 2020€ 2020



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 
gelijkmatig in het glas opstijgt. Goede zuren die extra veel lengte en 
elegantie aan deze Cava geven.

Extra beschrijving:
CCava 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.



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 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:

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 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. 

Extra:
Biologisch

Sicilië
13,5% Vol.

100% 
Nerello Mascalese

Languedoc 
Roussillon
  12% Vol.

50% Merlot
50% Grenache

Domaine de 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 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! 



Wild Earth, Pinot Noir Rosé 2016
                                                 € 7,5  € 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 informatie:
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.

Central
Otago

13,5% Vol.

100%
Pinot Noir

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 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 
vvoldoende zuur om niet te log over te komen. Ook in de smaak weer veel 
rood 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.



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.

Douro

19 % Vol.

Tinta Amarela, 
Tinta Barroca, 
Tinta Francisca, 
Tinta Roriz, 

Touriga Franca, 
Touriga Nacional 

en en 
Souzão van 
oude stokken

Languedoc
12,5 % Vol.

50%
Chardonnay

50%
Sauvignon Blanc

Domaine des Deux Ruisseaux, Eden Blanc 2016
                                         € 4,5     € 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:
MMooi gebalanceerde halfzoete wijn uit de Languedoc die zeer breed ingezet 
kan worden. Zeer aangenaam om zo te drinken en daardoor een goede 
doordrinkfactor. Gebruik de wijn als aperitief, als dessertwijn bij fruitdesserts, 
maar ook zomers bij een barbecue.



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

Smaken:
Veel 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. 

EExtra beschrijving:
Voor een “standaard” tawny port superieur in vergelijking met gelijk geprijsde 
concurrenten. Heerlijk te combineren met noten, blauwe kaas en gedroogd 
fruit.

Douro

19 % Vol.

Tinta Amarela, 
Tinta Barroca, 
Tinta Francisca, 
Tinta Roriz, 

Touriga Franca, 
Touriga Nacional 

en en 
Souzão van 
oude stokken

Douro
19 % Vol.

Tinta Amarela, 
Tinta Barroca, 
Tinta Francisca, 
Tinta Roriz, 

Touriga Franca, 
Touriga Nacional 

en en 
Souzão van 
oude stokken

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 
kruidigheid komt sterker naar voren. Een beetje laurier en mint!

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



Bodegas Yuntero, Epilogo Blanco 2017
                                              € 4     € 20        € -
Aroma’s:
Fris, bloemig en exotisch tegelijkertijd. Aan de ene kant frisse geuren van 
citroen en een iets van vers gemaaid gras, maar tegelijkertijd ook ‘zoetere’ 
eexotische aroma’s van passievrucht, perzik en mango. Expressieve en orale 
neus.

Smaken: 
Rond en zacht mondgevoel met verjnde zuren en mooi in balans.  Net als in 
de geur smaken van frisse citroen en rijpe smaken van exotische vruchten als 
passievrucht, mango en perzik. Ook weer die bloemigheid! 

Extra beschrijving:
EErg mooie wijn. Interessant hoe de kleine toevoeging van Muskaat de wijn 
een extra dimensie geeft. Een duidelijk voorbeeld van een geslaagd experi-
ment uit La Mancha! Prima om zo te drinken, maar ook erg lekker bij iets 
pittiger gekruid gevogelte. 

12,5% Vol.

90% 
Sauvignon Blanc 

10% 
Moscatel  

Wagram

La Mancha

10% Vol.

100%
Grüner Veltliner

Weinhof Ehn, Grüner Veltliner Eiswein 2008
                                         € 8,5       € 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. Ondanks dat de Eiswein 
al uit 2008 komt heeft deze nog een verfrissend en speels karakter. Zal met 
de jaren sterk aan complexiteit winnen.

Extra beschrijving:
WWij zijn groot fan van deze elegante Eiswein van Grüner Veltliner druiven, die 
bovendien 92 Falstaff punten heeft 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. 



Dominio de Verderrubi, Verdejo 2017
                                           € 5,5    € 24,5    € 9,5
Aroma’s:
Mooie stuivende expressie van groene appeltjes, citrusvruchten en een  
verjnde 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.

Extra:
100%

biologisch 

Rueda

13 % Vol.

100%
Verdejo

Sicilië
13,5% Vol.

100%
Chardonnay
Extra:
Volledig 
bio-

logische 
productie

Di Giovanna, Gerbino Chardonnay 2017
                                         € 5,25       € 24    € 9
Aroma’s:
Een mooi boeket van aroma’s, vol van fris en jeugdig fruit. Denk aan vers 
geplukte citroen en groene appels, met hints van witte steenvruchten. 
GGrasachtige tonen zorgen voor een verfrissende ervaring, alsof je in de 
heuvels door de wijngaarden loopt.

Smaken:
Sappig, mooie zuren die goed in balans zijn met de verfrissende smaken. Nu 
ook tonen van grapefruit en hints van mineralen. De afdronk is onder andere 
verantwoordelijk voor het verfrissende karakter van de wijn, lang en vol van 
vers fruit. 

EExtra beschrijving:

Deze biologische Chardonnay uit de heuvels van Sicilië combineert karakter 
met verfrissing. Enorm sappig en smaakvol. Ideaal als “zomerwijn”, maar ook 
heerlijk als aperitief en bij kipgerechten.



Herdade do Arrepiado Velho, Branco 2015
                                           € 5,5     € 25     € 10
Aroma’s:
Heerlijk fruitige, verfrissende aroma’s van citrusvruchten en peer. Ook tro-
pische tonen van banaan en perzik. Allemaal mooi in balans en daardoor zeer 
toegankelijk in de neus.

Smaken:
Smaken van citroen, appel, peer en tropische vruchten als banaan en perzik. 
Mooi fruitig en interessante afdronk, waarbij alle smaken nogmaals passeren. 
Goede zuren zorgen voor een levendige, expressief fruitige wijn. 

Extra beschrijving:
GGoed gemaakt en complex fruitige blend uit het zuiden van Portugal. Interes-
sante en lange afdronk. Met leeftijd zal deze wijn meer tonen van hooi en 
boenwas gaan vertonen. Zal erg goed combineren met gegrilde vis of  
antipasti.

Alentejo

13,5 % Vol.

80% 
Antão Vaz
20% 

Verdelho 

Wagram
12,5% Vol.

100%
Frühroter 
Veltliner

Weinhof Ehn, Frühroter Veltliner 2017
                                           € 5,5    € 24,5   € 9,5
Aroma’s:
Interessante en ook wel unieke geuren bij deze wijn van een inheemse druif. 
Duidelijke bloemigheid, verder aroma’s van kiwi, peer en kruisbes. Hints van 
amandel. 

Smaken:Smaken:
Licht en zacht in de mond, maar zeker niet minder interessant hierdoor. 
Vol-bloemig en interessante zuren met smaken van kruisbes, peer en weer 
die kiwi. Een klein bittertje in de afdronk door de amandel. 

Extra beschrijving:
AAangename geur- en smaakbeleving, maar ook een uniek karakter deze 
Frühroter Veltliner. Heerlijk om zo in het zonnetje te drinken, maar even goed 
in combinatie met een visstoofpotje of bij mosselen.



Le Favole, Malvasia Istriana 2015
                                           € 5,75  € 26      € 11
Geuren:
Stuivende en warme aroma’s van gele appel, rijpe perzik en abrikoos, witte 
druif, amandel en tonen van toast. Ook een mooie kruidigheid. Intense en 
complexe neus!

Smaken: Smaken: 
Een warme en complexe smaakbeleving van rijp steenfruit, maar ook citrus en 
bloemigheid. In de afdronk een verfrissend bittertje van de amandel. Lange 
nale.

Extra beschrijving:
IIntense en persistente smaakbeleving door de stuivende aroma’s en smaken 
die deze Malvasia kenmerkt. Ideaal bij pasta con vongole of zeevrucht-
gerechten in het algemeen.

Friuli 
Venezia Giulia
13,5 % Vol.

100% 
Malvasia Istriana 

La Mancha
 12% Vol.

70% 
Sauvignon Blanc

 30% 
Gewürztraminer 

Bodegas Verum, Sauvignon Blanc & Gewürztraminer 
2016                                        € 5,5      € 25    € 10

Aroma’s:
Intens geurige wijn die direct de impressie van citroen, mango en 
passievrucht geeft. Ruikt heel verfrissend, met tonen van witte bloemen, 
specerijen en mineralen. Goed in balans!

Smaken:Smaken:
Vol mondgevoel met goede zuren geven deze wijn veel verjning en lengte. 
Smaken van rijpe citroen en tropisch fruit als passievrucht, mango en perzik. 
Heerlijk lange afdronk, waarbij tonen van de bloemigheid en specerijen naar 
voren komen. 

Extra beschrijving:
DDe Sauvignon Blanc geeft deze wijn frisheid en mineraliteit, terwijl de 
Gewürztraminer zorgt voor rijpere en tropische tonen. Goed in balans 
gemaakte wijn en daardoor een plezier om te drinken. Combineer met 
vettere visgerechten of bij gekruid gevogelte.



Quinta da Pedra Escrita, Branco 2016
                                          € 6,75 € 30,5  € 15,5
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 verfrissende wijn. 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, mooie bitters). 

Extra:
6 maanden rijping op Frans eiken, sur lie doorgerijpt 

Regional
Duriense

13,5 % Vol.

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

Douro
 13,5% Vol.

50% 
Códega do 
Larinho, 

30% Rabigato, 
20% Viosinho 

Extra:
fermentatie en 6 maanden houtlagering op gebruikte Franse en 

Amerikaanse barriques met regelmatige bâtonnage

Quinta da Cassa, Vinho Branco Douro Reserva DOC 
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 span-
nende 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. Combineren met zalm, 
gevogelte, parelhoen om zachte romige kazen. Nu drinken en houdbaar tot 
2019-2021.



Wild Earth, Pinot Gris 2017
                                           € 7,5  € 34,50  € 19,50
Aroma’s:
Stuivende aroma’s van rijpe peer, zest van grapefruit en kersenbloesem maken 
deze Pinot Gris een verfrissend genot om aan te ruiken. Hints van limoen en 
natte steen maken het plaatje compleet.

Smaken:Smaken:
Zeer expressief op het palet, met verse peer, mooie tonen van limoen en 
gedroogde appel. De wijn voelt dik aan in de mond en geeft heerlijke zuren en 
een mooie mineraliteit. Verjnde, lange afdronk.

Extra beschrijving:
EEen heerlijk verfrissende wijn met complexiteit en dikte zoals we dat graag 
zien van kwaliteitswijnen. Heerlijk mineraal en de zuren geven deze Pinot Gris 
een langere smaakbeleving. Erg lekker met Mediterrane gegrilde zeevruchten. 

Central
Otago

13,5 % Vol.

100%
Pinot Gris

Wagram
13,5% Vol.

100%
Grüner Veltliner

Weinhof Ehn, Grüner Veltliner Ried Sonnleitn 2016
                                             € 7      € 32    € 17
Aroma’s:
Volle, rijpe aroma’s, maar ruim voldoende frisheid en elegantie in de neus. 
DDe traditionele geuren van citroen, peer en witte peper. De zonnig gelegen 
Sonnleitn-wijngaard (met een ondergrond van löss) geeft de wijn echter ook 
rijpere aroma’s, met hints van grapefruit en rozijntjes. 

Smaken:
BijBijzonder romig voor een Grüner Veltliner. Mooie zuren die de smaken een 
uitgesproken karakter geven. Fruitig met smaken van druif, peer en citroen. 
Tonen van grapefruit en weer dat krenterige. Flink mineralig en lekker spicy 
door de pepertonen. 

Extra beschrijving:
Genieten deze mooi uitgebalanceerde Grüner Veltliner, met veel 
ccomplexiteit en een zeer langlevende afdronk. Hier valt veel in te ontdekken, 
met het fruit, de mineralen en de romigheid. Bijzonder goed gemaakt! Drink 
deze Grüner bij stevigere visgerechten of bij gegratineerde oesters. 



Babylonstoren, Chardonnay 2016
                                      € 10,50 € 47,50 € 27,50
Aroma’s:
FFrisse, maar intense neus met op de voorgrond aroma’s van kweepeer, man-
darijn en limoen. Gelijk daarbovenop komen tonen van vanille en boter, met 
hints van witte bloemen en walnoten. Echt zo’n wijn waaraan je blijft ruiken, 
heerlijk complex.

Smaken:
Verjnde smaakbeleving met een ink stevige expressie. Het citrusfruit, de 
boter en de vanille komen samen met de walnoten en het bloemige allemaal 
ook weer naar voren in de mond. Heerlijk romig en mineraal. De lengte is zoals 
verwacht lang, aangenaam en verfrissend.

Extra beschrijving:
Enorm elegante wijn door de mooie zuren, complexiteit en de mineraliteit. 
Heerlijk bij vettere vissoorten en gegrild gevogelte.

Paarl

14 % Vol.

100%
Chardonnay

Alsace
12,5% Vol.

100%
Riesling

Extra:
Vergist 
in grote 
houten 
foeders

Domaine Rieé, Steinert Riesling Grand Cru 2013
                                           € 10       € 45    € 25
Aroma’s:
Flink expressief in de neus met krachtige aroma’s van rijpe citroen en gele 
steenvruchten als perzik en abrikoos. Verder aanwezig zijn kruidige aroma’s 
van mint en hints van honing en karamel. Mooie complexe wijn.

Smaken:Smaken:
Heerlijk expressief en romig in de mond. Mooie balans tussen zuren en 
suikers, waardoor ondanks het beetje restsuiker de wijn droog overkomt. 
Volle smaken van citroen, perzik en rijpe nectarine, met weer die mint en 
honing. 

Extra beschrijving:
PPrachtige witte wijn met veel karakter en complexiteit. De balans valt op en 
hierdoor is het extra genieten van deze mooie wijn uit de Alsace. 
Zal heerlijkblijken bij Aziatisch, pittig eten of bij de meer Franse keuken met 
rijke sauzen.



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. Hints van teer.

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: 
HeeHeerlijke huiswijn 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!

Languedoc
13,5 % Vol.

70% Syrah
30% Grenache

 Noir

Bourgogne
13,5% Vol.

100%
Chardonnay

Hubert Bouzereau, Meursault Charmes 1er Cru 2014
                                          € 14,5   € 65    € 45
Aroma’s:
IIntense geuren van rijpe druiven en citroen, met iets meer op de achter-
grond tonen van rijpe steenvruchten. Mooi elegante geuren, met hints van 
amandel, hazelnoot en meer duidelijk geuren van boter, toast en vanille. 
Lekker bloemig ook, maar subtiel. 

Smaken:
Heerlijke diepgang in de mond, met mooie zuren en mineraliteit. Een gulle 
expressie, van citrus en rijpe steenvruchten, met hints van citroenschil. Het 
fruitige staat mooi in balans met het gebruik van hout, met tonen van vanille 
en boter. Intens lange, complexe afdronk.

Extra beschrijving:
DDeze heerlijke Bourgogne zal alleen maar meer diepgang en complexiteit 
krijgen de komende 5 jaar. Hou je meer van het elegante fruitige karakter, 
dan is deze wijn voor jou. Klassieke combinatie: witvis met een beurre blanc 
saus.



Giacomo Vico, Vino Rosso “Mac Bun” 2016
                                            € 5,5  € 25      € 10
Aroma’s:
Vol van geuren van rijpe kersen en aardbeien, wat de wijn een warm en rijk 
karakter geeft. Tonen van groene kruiden zoals rozemarijn en tijm.

Smaken:
ZijdezacZijdezachte tannine en mooi sappig in de mond. Smaken van overrijpe kers en 
rijpe aardbei, met heerlijke goed verweven tonen van groene kruiden. Hints 
van chocolade. Sappige warme afdronk van deze gulle wijn.

Extra informatie:
NoNormaal zijn wijnen uit Piemonte hoog in de zuren, maar door het gebruik van 
Brachetto wordt dit afgezwakt. Dir resulteert in een mooie volle rode wijn met 
een sappig, warm karakter. Heerlijk bij mager rood vlees zoals onze dung-
esneden black angus.

Piemonte
13,5 % Vol.

65% Brachetto
25% Barbera
10% Nebbiolo

Douro
13% Vol.

40% 
Tinta Roriz
30% 

Touriga Franca
30% 

Touriga Nacional

Quinta da Cassa, Vinho Tinto Douro DOC 2016
                                            € 5    € 23,5    € 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 
uweelzachte 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.



Pla Cazada, Rioja 2015
                                           € 5,75  € 26      € 11
Aroma’s:
MMooie volle expressie. Rijpe aardbei, 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 aardbeien en het 
donkere fruit van de bramen. Dit alles afgemaakt met hints van vanille en 
zoethout. Sappige afdronk.

Extra beschrijving:
EErg mooie Rioja voor deze prijs, met zijn complexiteit en elegantie, zeker t.o.v. 
andere Rioja’s die vaak meer draaien om het hout en de power. Heerlijk bij een 
goed gekruide Ibericorack van de BBQ!

Rioja
   14 % Vol.

95% 
Tempranillo
5% Graciano

Kremstal
13% Vol.

100% 
Zweigelt 

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. 

Extra beschrijving:
Het kersenHet kersenrood van de kleur vinden we in de geur en in de smaak meteen 
terug. Droge 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. Kalf, varken, duif en kwartel zullen het ook goed doen.



Clos Pons, Alges 2012
                                           € 6,75  € 30      € 15
Aroma’s:
KKrachtige fruitige aroma’s afgemaakt met subtiele tonen van hout, waardoor 
de wijn in de neus heel elegant overkomt. Rode bessen, bosvruchten en 
kersen, met tonen van zoethout en kersen. Hints van vanille en een klein 
beetje kokos maken het af.

Smaken:
FFlinke smaakintensiteit van rijp fruit, wat de wijn in eerste instantie heel stoer 
maakt. Rijpe smaken van bessen, bosvruchten en kersen. Tonen van zoethout 
en vanille, lekker spicy verder. De mooie zuren en houttonen zorgen voor veel 
een zekere elegantie. 

Extra beschrijving:
Clos Clos Pons gebruikt traditionele en moderne vinicatietechnieken om zo tot 
een optimale expressie van het terroir te komen. Deze wijn is heerlijk fruitig, 
met mooie tonen van vanille, zoethout en kokos. Heerlijk bij de BBQ of bij 
gegrilde ribeye!

Costers
del Segre

   14,5 % Vol.

Tempranillo
Garnacha
Syrah

Patagonië
13,5 % Vol.

100% 
Pinot Noir

Extra:
8 maanden gerijpt in tweede- en derdejaars barrique van 300 liter

Verum Patagonia, Pinot Noir 2016
                                             € 6     € 27,5 € 12,5
Aroma’s:
ElegaElegante geuren van aardbei, frambozen en bosbessen, lekker rijp en 
expressief van aroma’s. Hints van bosgrond en nat gebladerte. Viooltjes en 
mooi geïntegreerde houttonen maken het plaatje af. Erg mooie Pinot Noir 
voor dit prijsniveau.

Smaken:
FFluweelzacht in de mond met expressieve, rijpe aardbei en framboos wordt 
mooi in balans gebracht met grondsmaken. Mooi verweven smaken van 
vanille en licht ook toast. Een erg goede balans in deze wijn, inclusief lekker 
lange afdronk.

Extra beschrijving:
Elegant van karakter door het koele klimaat van Patagonië. Wel mooi 
expressief en complex, waarbij het fruit in balans wordt gebracht met 
houtsmaken en lichoutsmaken en lichte tonen van bosgrond. Heerlijk bij onze steak tartare.



Hungerford Hill, Shiraz 2013
                                           € 7,25  € 32,5  € 17,5
Aroma’s:
MMooie diepe expressie van rode en zwarte kersen, verweven met hints van 
zwarte peper en ceder. Meer zwart fruit komt langs: bramen en zwarte bessen 
vullen het boeket aan. Ontwikkeling is te bespeuren met aroma’s van leer en 
gedroogde pruimen.

Smaken:
MMooie krachtige tannine in combinatie met de zuren geven deze Shiraz een 
elegantie die wij graag ontdekken in Australische rode wijnen. Volle smaken 
van rijpe kers, zwarte bes en rijpe bramen zijn zorgvuldig in balans met 
hout- en ontwikkelingstonen van ceder en leer. Weer een duidelijke aan-
wezigheid van zwarte peper in de ink lange, complexe afdronk.

Extra beschrijving:
Diep maar elegant, zo kan dat dus ook. Deze wijn is een voorbeeld van goede 
balans. Heerlijk met een stevig gegrilde steak.

Gundagai

   14,5 % Vol.

100% Syrah

Piemonte
13,5 % Vol.

100% 
Barbera

Alero Boffa, Barbera d'Asti Cua Longa 2011 D.O.C.G.
                                          € 7,25  € 32,5 €17,5
Aroma’s:
Boordevol vers rood en zwart fruit, alhoewel het frisse rode fruit duidelijk de 
bovenliggende partij is. Mint, dragon, rozemarijn en aardse tonen comple-
menteren het geheel. Lichte tonen van teer en ceder.
 
Smaken:
Complexe smaak met veel rood fruit gecombineerd met kruidigheid. 
Fris-zure bessen, kersen en verse pruimen Duidelijke minerale tonen en een 
rijk karakter. Volle body met ook wat mooie aardse tonen. Hints van gerookt 
vlees. Elegant glas wijn met een sappig, friszurig karakter en een mooie 
lange afdronk.

EExtra beschrijving:
Oude stokken aangeplant in 1930 op voornamelijk mergel geven deze wijn 
zijn complexe geur en smaak. Bol van de mineralen en kruidigheid. Schitter-
end glas en het bewijs dat ook een “alledaagse” druif als de Barbera een 
enorm potentieel heeft.



Château le Thou, SyraHcuse 2014
                                        € 11,75  € 52,5  € 32,5
Aroma’s:
RRijke aroma’s van intens zwart fruit. Denk aan bramen en zwarte bessen. De 
rijping op hout is duidelijk te herkennen maar niet overheersend met hints van 
garrique, zoethout en specerijen. Verder tonen van rook en pure chocolade. 
Complex!

Smaken:
EEven rijk in de mond als in de aroma’s met een mooie balans tussen fruit en 
ontwikkeling. Rijp zwart fruit, zoethout, zwarte peper en rook. Daarna, in de 
lange afdronk, tonen van ceder en chocolade van de pure soort. Heerlijk 
complex en veel lengte.

Extra beschrijving: 
WWat een concentratie in deze wijn. De Languedoc is vaak een onderge-
waardeerde regio en de SyraHcuse bewijst dat dubbel en dwars. Zal een heerli-
jke begeleiding zijn voor gerookt rood vlees.

Extra:
40 jaar oude stokken, 18 maanden rijping of Franse barrique.

Languedoc

   14 % Vol.

70% Syrah
30% Grenache 

Utiel-
Requena

14,5 % Vol.

100% 
Bobal

Extra:
90 jaar 90 jaar 
oude 
stokken, 
18 

maanden 
gerijpt 
in 

Franse Franse 
barrique

Cerro Gallina, Bobal 2014
                                            € 9      € 41     €21
Aroma’s:
GGelijk complex en intens in de neus, met een breed aanbod aan zwart en 
rood fruit. Aroma’s van rode kers, zwarte bes en bosbes domineren in combi-
natie met het getoaste van de houtopvoeding. Beetje jammy zelfs en hints 
van viooltjes.

Smaken: 
Krachtig maar soepel in de mond waarbij het volle wordt gebalanceerd met 
frisse tonen. Weer dat rijpe, bijna jamachtige fruit waarbij de mooie zuren 
extra diepte geven in de smaakbeleving. In de lange afdronk tonen van 
karamel, ceder en toast. 

Extra beschrijving:
WWat mooi toch als een krachtige wijn zo goed gebalanceerd is als deze Bobal 
van oude stokken. Hij geeft dan ook veel, met rijp fruit, mooi verweven 
tonen van houtgebruik en lichtelijk al ontwikkeling op de es. Zeker 
proberen in combinatie met een sous-vide gegaarde ossenhaas.



Wild Earth, Pinot Noir Reserve “Earth & Sky” 2012
                                          € 14,5  € 65     € 45
Aroma’s:
GGeparfumeerd in zijn expressie van rood en zwart fruit. Zwarte kers wordt 
mooi aangevuld met rode pruim. Hints van specerijen en leer laten de ontwik-
keling zien, samen met tonen van teer en chocolade. Wat een verjning, 
hieraan blijft de liefhebber ruiken.

Smaken:
In de mond is het donkere fruit nog meer geconcentreerd en krachtig. Voldo-
ende tannine om de wijn structuur te geven maar wel mooi zacht. Weer tonen 
van specerijen, leer, en nu ook toast en koffie. Zeer langdurige afdronk met 
vele complexe subtiliteiten.

Extra beschrijving:
Elegantie in een glas: de nieuwe wereld kan het zeker ook. Wij zijn dan ook 
groot fan. Heerlijk bij gerookt wild. 

Extra:
Handgeplukt van de twee beste wijngaarden, 16 maanden rijping, 

34% nieuw eiken

Central Otago

   14,3 % Vol.

100%
Pinot Noir

Swartland

14 % Vol.

70% Syrah
10% Carignan
10% Grenache
8% Chinsault
1% Marsanne
1% Rousanne

The Ahrens Family, Black 2015
                                            € 12      € 54     €34
Aroma’s:
GGelijk diep-intens en enorm complex in de neus, wat een begin! Rijp zwart 
fruit als braam en zwarte bes, samen met zwarte olijven. Zwarte peper, 
fynbos en toast brengen extra dimensies. Veel andere aroma’s maar oh zo 
subtiel. Deze gaat zich mooi ontwikkelen.

Smaken:
DDeze zijdezachte tannine zou je niet verwachten in zo’n jonge wijn, maar de 
wijn is elegant en zacht ondanks de intensiteit van smaken. Weer dat zwarte 
fruit en dan weer het peperige, het typische fynbos en de toasting. De 
afdronk is een waar genot door de complexiteit en lengte.

Extra beschrijving:
Het moge duidelijk zijn: Het moge duidelijk zijn: we zijn gek op deze wijn. Diepgang en elegantie in 
één pakketje van 0.75l. Een typische Rhône blend, maar veel rijker door het 
andere terroir.



Bordeaux

13,5 % Vol.

100%
Merlot

Château Petrus, Pomerol 1980
                                         € 451  € 2050  €2020
Kleur, aroma’s en smaken:

Only God knows!


