
 

 

 

 



MOUSSEREND 

          Fles | Glas 

CHAMPAGNE BRUT 

POL ROGER, EXTRA CUVÉE DE RÉSERVE, EPERNAY   SA  € 35,00 | € 14,50                                                                 

Churchill ging er mee in bad. Heerlijk als aperitief                                                             (37,5 cl)                                                               

maar ook bij een fris voorgerecht. Raszuiver en intens.  

BOLLINGER, SPECIAL CUVEE, AY     SA  € 95,00 | €18,50                                          

De Special Cuvée is een unieke creatie en vormt het vlaggenschip van het huis             € 52,50 (37,5 cl)                                                                                                                                  

Prachtige goudgele Champagne. Gerijpt, complex en rijk van smaak met tonen van                                                                                                                           

toast, karamel, walnoten, peer, rijp fruit en champignons.                                                                                                                                                                           

Zachte mousse met langaanhoudende bubbels.                                                                                                                                                                                                                        

Een karaktervolle champagne met veel elegantie.                                                                                                                                                                                                 

60% Pinot Noir, 25% Chardonnay en 15% Pinot Meunier                                                           

 

BRUT VINTAGE 

POL ROGER BRUT ‘BLANC DE BLANC’, EPERNAY    2009  € 87,50                                    

De smaak van deze 'Blanc de Blanc' van Pol Roger is kracht                                                               

en toch elegant met tonen van citrusfruit, bloemen, muskus,                                                             

leder en zelfs jodium.  De afdronk is lang en benadrukt nog eens                                      

extra de uitzonderlijke kwaliteit 

POL ROGER BRUT VINTAGE, EPERNAY     2008  € 85,00                                                       

Intense goud met aanhoudende fijne mousse. De neus opent met              

bloemen en verwarmt tot geroosterd brioche.                                                              

De mond is vol en fris met kruidige bloemige noten. 

POL ROGER “SIR WINSTON CHURCHILL”, EPERNAY    2004  € 179,50                                                        

Een delicate neus, een complex rijk aroma, gedomineerd door aroma’s                                                                                                                                                                         

van noten (amandelen) en honing. Een aangename frisheid,                                                                                                                                                                                                                

rijpe citrus smaken. Een goede lengte, fris en fruitige afdronk. 

ROSE CHAMPAGNE 

POL ROGER, EXTRA CUVÉE DE RÉSERVE, ROSÉ, EPERNAY   2008  € 82,50                                   

Speciale momenten, vrolijk of juist niet, moeten gevierd worden.                                                                                                                                                                                   

Deze brut rosé is niet alleen feestelijk maar ook nog top.  

CAVA BRUT 

CLOS AMADOR, PENEDES      SA  € 75,00 (magnum)            

Fruitig en fris met een groengele kleur met gouden reflecties.                                                                                                                                                      

Aroma's van citrusfruit en appel en een hint van gerijpt wit (perzik) fruit.                                                                                                                                                      

Een aangenaam droge Cava met elegante belletjes. 
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SPARKLING BY BODEGA SALENTEIN EN CALLIA    

Fles | Glas   

SALENTEIN CUVEE EXCEPTIONELLE, BRUT,     SA  € 40,00 | € 8,00                                            

VALLE DE UCO, ARGENTINIË                                                                     

Heldere goudgele wijn met een aantrekkelijke glans                                                                                                                              

Aroma’ s van groene appel en citrus fruit met een hint van geroosterd brood.                                                                                                                        

Harmonieus en goed in balans, fijne aanhoudende mouse.                                                                                                                                          

Chardonnay, Pinot Noir 

ALYDA VAN SALENTEIN, BRUT     SA  € 52,50 |€10,50                                                                                   

Een prachtige, elegante, droge mousserende wijn met een fijne mousse,                                                                                                                             

gemaakt volgens de Méthode Charmat en heeft twaalf maanden gerijpt voor botteling.                                                                                                    

Aroma’s van zachte citrusvruchten, noten, perziken, abrikozen en wat brioche.                                                                                                                   
Pinot Noir, Chardonnay en Pinot Meunier                    

CALLIA, EXTRA BRUT, TULUM VALLEY, SAN JUAN, ARGENTINIË  SA  € 37,50 | € 7,50                                                    

Een werkelijk zeer sprankelende en vooral smakelijke mousserende wijn.                                                                                                                                                

Zachte verfijnde mousse. Tonen van appel en peer, maar ook wat florale tinten.                                                                                                                      

Verkwikkend!  50% Chardonnay en 50% Pinot Gris. 

WIT EIGEN BODEGAS     

PORTILLO BY SALENTEIN        

SAUVIGNON BLANC “PORTILLO”, MENDOZA      € 26,50 | € 5,50                                               

Pittig, stuivend en energiek. Granny Smith, kruisbes, limoen,                                                                                                                                                                      

wat vers gemaaid gras. 

CHARDONNAY “PORTILLO”, MENDOZA       € 26,50 | € 5,50                             

Fijne elegante en door-drinkbare Chardonnay.                                                                                                                                                                                            

Aroma's van tropisch fruit, peer, kokos, passievrucht, citrus met verfrissende finale. 

BODEGAS SALENTEIN            

SAUVIGNON BLANC “SALENTEIN SELECTION”, MENDOZA     € 34,50 | € 7,00                       

Vernieuwde stijl!                                                                                                                                                                                                                                                                     

Geen hout, maar heerlijk concentraat met buxus, kruisbes en appel. 

CHARDONNAY “SALENTEIN BARREL SELECTION”, MENDOZA    € 34,50 | € 7,00                         

Exotisch, banaan, ananas, romig, zachte hout-touch.                                                              

Prachtige, rijpe Chardonnay. 

NUMINA “SALENTEIN”, MENDOZA       € 52,50 | €10,50                           

Een combinatie van moderne en traditionele technieken wordt gebruikt.                                                                                                                              

Druiven van de oudste wijngaard El Oasis.                                                                                                               

Gemaakt van 100% Chardonnay, de druiven, worden met de hand geplukt. 

CHARDONNAY SINGLE VINEYARD “SALENTEIN”, MENDOZA    € 65,00 | € 12,50                                   

De druiven zijn afkomstig van het San Pablo Estate, dat 1605 meter boven de zeespiegel                                                                                                                                 

ligt in de Uco Valley. Intense en complexe aroma's, rijp exotische fruit, banaan, honing,                                                                                                                                                     

vanille, mineraal, goede zuren! 

CHARDONNAY PR1MUS, “SALENTEIN”, MENDOZA € 75,00 | € 15,00                         

De enige witte wijn uit de Primus serie en wat een icoon! Mooie goudgele en                                                                                                                          

olijfgroene tinten in het glas. Een elegante neus van rijp fruit en toetsen van Frans eikenhout.                                                                                                            

Uitstekende volle structuur en een charmante afdronk.                                                                                                                                                                        
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WIT REST VAN DE  WERELD      

LOIRE 

TOURAINE, DOMAINE DE LA ROCHETTE     2016  € 32,50                               

De Loire omvat in totaal 80.000 ha wijnstokken,                                                                                                             

geen enkel ander wijngebied heeft zoveel verschillende soorten wijnen                                                                                                                                               

Een prachtige strak droge en frisse witte wijn uit de Franse Touraine.                                                          

De wijn is bleekgeel van kleur en stuift uit het glas van groene appel en buxus.                                                            

In de mond is hij strak droog met veel aroma's van citrusfruit en groene appels. 

 

BOURGOGNE 

Yonne 

SAUVIGNON BLANC, DOMAINE GUEGUEN, SAINT BRIS    2013  € 39,50                        

Eigen en tevens enige Appellatie binnen de Bourgogne die Sauvignon Blanc maakt.                                                                                                               

Aroma's van wilde perzik citrus, mineralen en vers gemaaid gras.                                                            

Met in de smaak tonen van grapefruit, witte peper, zeer minerale lange afdronk.    

CHABLIS, FOURCHAUME 1E CRU, PASCAL BOUCHARD    2015  € 65,00                                                        

De Premier Cru Fourchaume staat bekend om zijn rijkdom aan mineralen in de bodem.                                                                                                                          

Dit maakt deze Chablis krachtig, rond en aromatisch. Rank, elegant en mineralig.  

Côte de Beaune 

PULIGNY-MONTRACHET, P. PRUNIER-BONHEUR     2011  € 85,00                    

Pascal Prunier Bonheur is afkomstig van een wijnbouwers- familie die vijf generaties teruggaat.                                                         

Pascal beheert 6 hectare aan wijngaarden verdeeld over de Bourgogne.                                                                                                                                             

Zijn werkwijze kenmerkt zich door duurzaamheid en eerlijkheid.                                                                                                                                                                         

In de neus mineraal met tonen van witfruit, citrus elegante wijn met lange en licht vettige afdronk. 

MEURSAULT, “LES CLOUS”, VINCENT GIRARDIN     2015  € 95,00                           

Vincent Girardin wordt gezien als één van de grote wijnmaak-talenten van de Bourgogne.                                                                                                    

Deze dynamische dertiger is de jongste telg uit een familie van louter wijnproducenten.                                                                                                                      

In de neus nog iets gesloten maar zeer hoopvol.                                                                                                                                                                                                      

Een volle en boterige smaak, weelderig met levendig wit fruit, peer, appel, citrus, goede zuren. 

CHASSAGNE-MONTRACHET, LES VERGERS PREMIER CRU, R. LEQUIN-COLIN  2009  € 95,00  

Chassagne Montrachet, gelegen in het zuiden van Puligny-Montrachet,                                                       

De premier Cru "Les Vergers" is gelegen in de buurt van Saint-Aubin.                                                                                                                                   

Aroma's van geel fruit, brioche en vanille, veel lengte! 
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Mâconnais   

POUILLY FUISSÊ, DOMAINE DU CHÂTEAU VERGISSON    2015  € 45,00                  

Pouilly-Fuissé is de onbetwiste koning van de Mâconnais.                                                                                         

Dit gebied is makkelijk te vinden door de 2 puntige rotsen van Vergisson en Solutré.                                           

Elegant, fruitig en met een mooie mineraliteit, aroma's van hazelnoot, amandelen en witfruit. 

SAINT-VÉRAN, “LE PAVILLON”, REGNARD     2014  € 49,50                                                      

Het is een wijn gemaakt van 100% Chardonnay uit wijngaarden met een lage opbrengst,                                                                                                                  

dus een hoge kwaliteit.                                                                                                                                                                                                                                                      

Deze wijn heeft intensieve houtrijping ondergaan op nieuwe vaten gemaakt van Frans eiken.                                                                                                    

Mooie mineralen, kruidig en wit fruit. Zachte afdronk en een mooie balans met het fruit en de zuren.   

BORDEAUX 

CHÂTEAU BROWN BLANC, PESSAC-LÉOGNAN     2010/2015 € 69,50                                

De naam van het château, waarvan de oorsprong teruggaat tot de late middeleeuwen,                                                                                                              

komt van een rijke Schotse handelaar genaamd John Lewis Brown die zich aan het eind                                                                                                                  

van de 18e eeuw in Bordeaux vestigde.  Vaak vergeten streek voor witte wijn.                                                                                                                                   

Heerlijke samenspel tussen de Sauvignon Blanc en Sémillon.                                                                                                                                                                                    

Klassieke witte Bordeaux ten top.  

 

LANGUEDOC & ROUSSILLON 

VIOGNIER,”SOLAS”, LAURENT MIQUEL      2015  € 26,50                 

Laurent Miquel is een specialist in het verbouwen                                                                                                                                                                                                              

en maken van wijn van de Viognier druif in deze regio en dat proef je!                                                                                                                                                             

Deze Viognier brengt heerlijke aroma's van citroen en zachte abrikoos naar voren.                                                                                                        

Een frisse maar spannende wijn met een aangename afdronk. 

CHARDONNAY, ”SOLAS”, LAURENT MIQUEL     2016  € 26,50                                                      
Een heerlijke, rijke en fruitige Chardonnay van Laurent Miquel.                                                                                                                                                    

Aantrekkelijk zacht fruit van peer en rijpe appel. Pure wijn met een mooie balans                                                                                                                           

tussen tonen van hout en frisse mineralen. Tenslotte een heerlijk lange afdronk.                             

 

RHÔNE 

SAINT-JOSEPH BLANC, BALIGANT, OGIER      2015  € 40,00                                                      

De wijnmaker bij het Franse wijnhuis Ogier  ziet het maken van wijn als een echte kunst,                                                                                                           

waarbij zeer subtiel te werk moet worden gegaan.                                                                                                                                                                                    

Dat is duidelijk terug te proeven in de wijnen,                                                                                                                                                                                                    

vanaf de standaard tot de allergrootste appellations van de Rhône Vallei!                                                                                                                                   

Aromatisch met geuren van bloemen, abrikoos, vijg, gekonfijt en gedroogd fruit.                                                                                                            

Roussanne en Marsanne.     

CONDRIEU, DOMAINE BAROU                                                                                                       2016  € 77,50                                                     

Gelegen in het noorden van de Rhône.                                                                                                                                                                                                                      

In de geur mooi perzik, abrikoos, vanille, mooi rokerig en mineralig,                                                                                                                           

kamperfoelie en noten, karamel en boter, sappig, intens en uitgebalanceerd,                                                                                                                                      

een toegankelijke stijl, lengte, fruit en kracht, volheid, bijna honingachtig in rijkdom, mooi in balans! 
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DUITSLAND 

RIESLING TROCKEN, DR BÜRKLIN-WOLF, PFALZ     2014  € 29,50                                  

Bürklin-Wolf bezit wijngaarden in de meest beroemde "Lagen" van de Mittelhaardt,                                                                                   

in de plaatsjes Forst, Deidesheim, Ruppertsberg en Wachenheim.                                                                                                                                                                                 

De neus is verfrissend en elegant met aroma’s van appel en limoen.                                          

De aanzet is fruitig (peer en grapefruit) met fijne minerale tonen,                                                                                                                                                                       

de afdronk is elegant, verfrissend en ongecompliceerd.                                                                                                                                                            

                                                                                

RIESLING TRÖCKEN “GELBLACK” SCHLÖSS JOHANNISBERG, RHEINGAU        2017                     € 57,50                                  

Dit 900 jaar oude wijnhuis maakt fantastische zuivere Riesling.                                                                                                                                                              

Geldblack telt 35 hectare wijngaard. Intense fruitige florale neus,                                                                                                                                                                

met aroma’s van witte perzik, ananas en oranjebloesem.                                                                                                                                                                                      

De smaak is droog met fijne, goed geïntegreerde sappige zuurgraad.     

PINOT BLANC, " EINSTERN*”, HAUS KLOSTERBERG,                             2015  € 47,50                                                                                       

MARKUS MOLITOR, MOSEL                                                                                                                                                                                                                

Dit fantastische wijnhuis is 38 hectare groot en één van de grootste privébezittingen                                                                                                                               

in de Moezel, met een wereldwijde bekendheid.                                                                                                                                                                                            

Aroma's van peer, rode appel, grapefruit, vers hooi en wilde bloemen.                                                                                                                                                        

Zacht en harmonieus in de smaak. Fris en intens,                                                                                                                                                                                                  

met levendige zuren met zachte minerale tonen in de afdronk.          

GRAUERBURGUNDER, WEINGUT VON WINNING, DR DEINHARD, PFALZ   2014  € 39,50                                       

Open en heerlijk geurig, peer, voorjaarsbloemen en zachte steenvruchten.                                                               

Typische geur van pinot gris, opwekkend en verleidelijk, mooie droge stijl                                  

Aroma's van rijpe peer en meloen, fijne zuren in de afdronk.  

 

OOSTENRIJK 

GRÜNER VELTLINER,”TERASSE REIPERSBERG”, GRUBER RÖSCHITZ, WEINVIERTEL       2016         € 45,00                                                                           

Familie bedrijf dat wijn maakt sinds 1814 gelegen ten noorden van Wenen ,                                                                                                                                                                 

nu nog mooi jeugdig maar kan goed ouderen.                                                                                                                                                                                                     

Aroma's van citroen, limoen, grapefruit, kumquats.                                                                                                                                                                              

Smaak: breed en geconcentreerd met subtiele kruidige finale. 

 

ITALIË 

SOAVE CLASSICO DOC, FARINA      2016  €27,50                                         

Een wijn die barst van aantrekkelijke aroma's als groene appel, ananas en gele pruim.                                        

Daarnaast kenmerkt de Soave Classico zich door de geur van wilde bloemen                                                  

en vlierbloesem, goede structuur en licht ziltig karakter. 

PINOT GRIGIO, EPICURO, SICILIË      2017  € 28,50                        

Heerlijk rijp fruit van perzik en peer, zijn mooi aanwezig in deze Italiaanse witte wijn.                                                                                                                          

Op de achtergrond proef en ruik je witte roos. De frisse intensiteit vloeit mooi over in de afdronk. 

VERMENTINO, VILLA TRASQUA TRASTELLA, TOSCANE    2016          € 29,50                                        

In de geur heeft hij hinten van perzik, wit fruit en citrus.                                                                                                                                                                                         

In de smaak is deze Trastella zacht en verfijnd droog,                                                                                                                                                                                             

vooral dit oogstjaar is opmerkelijk goed. Veel frisheid en mooi fruit als appel, peer en citrus.                                                                              

 

VERKRIJGBAARHEID VAN WIJNEN EN JAARTALLEN ONDER VOORBEHOUD 



 

SPANJE 

SAUVIGNON BLANC, ROMEO, JUMILLA      2017  € 29,50                                

De Romeo wijnen zijn afkomstig uit de Zuid Spaanse wijngebied Jumilla.                                                                                                                                                         

Dit gebied ligt in het Oosten van het land ter hoogte van de havenstad Alicante.                                                                                                                                          

De wijnmakerij is uitgerust met ‘state of the art’ apparatuur om de beste wijnen te kunnen maken.                                                                                                  

Fris, droog van smaak met aroma's van groene appel, citrus, peer en een aangenaam frisse afdronk.                                                         

ALBARINO, MAS DE FRADES, RIAS BAIXAS     2017  € 37,50                  

Gelegen in het groene Galicia, Noord-West Spanje Aroma’s van bloemen en citrusfruit.                                                                                      

De smaak is sappig met mooie zuren. Goede balans tussen zuren en bitters.                                                                                                                                     

Met een frisse en lange aanhoudende finish.  

GRAN BOHEDAL BLANCO FERMENTADO, BODEGAS BOHEDAL, RIOJA  2016  € 39,50                                                      

Rioja was de eerste Spaanse wijnstreek die de status Denominación de Origen (DO) kreeg.                                                                                                        

Bloemig met een aroma van tropisch fruit. De wijn is mooi in balans,                                                                                                                                                           

met een intense  volle smaak van rijp fruit  en strak droge finale!                                                                                                                                                       

4 maanden eiken.                                                                                                                    

VERDEJO, RAMON BILBAO, RUEDA      2017          € 32,50                                                                     

De Verdejo is met de hand geoogst en daarna een inweking op koude                                       

temperatuur om zoveel mogelijk fruit in de wijn te behouden.                                                         

Een uiterst verfijnde wijn met naast primair fruit en mineraliteit (van de rijping op zijn lie)                                                                                                                 

ook een mooi verweven houttoon. 

 

PORTUGAL 

ENCRUZADO, “RESERVA” KELMAN, DÃO      2013  € 42,50                                        

Dão is een van de oudste afgebakende (DOC) wijngebieden in Portugal (1908).                                                                                                                                                  

Het ligt tussen de rivieren Mondego en de Dão in                                                                                                                                                                                              

Intense aroma’s van wit en tropisch fruit. In de mond is het heel fris met een mooie zuurgraad en mineraliteit.                                                                      

Goede structuur met zeer veel lengte. 10 maanden rijping in frans eiken, daarna nog 6 maanden op fles.      

 

MOLDAVIE 

BLANC DE CABERNET, “CLOS DE CORTEN”, ACOREX, CAHUL    2013  € 39,50                

Acorex werd opgericht kort na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.                                                                                                                                       

Gemaakt van blauwe druiven, om dit te bereiken scheidt men het sap                                                                                                                                                             

en de schilletjes direct na de persing, zodat het witte sap geen kans ziet                                                                                                                                          

om de rode kleur te krijgen.                                                                                                                                                                                                                                    

Een aangename geur van perzik en meloen, stuivend, gele pruimen,                                                                                                                                   

nectarines, exotisch, peer. Veel kracht, dik en rijp, volle smaak, lengte,                                                                                                                 

goede zuren en klein bittertje. 
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LIBANON 

CHÂTEAU MUSAR WHITE, BEKAA VALLEY     2008  € 62,50                  

Een van de meest bijzondere wijndomeinen in de wereld.                                                                                          

Opgericht in 1930 door Gaston Hochar, die na een bezoek aan Bordeaux besloot wijn te gaan maken.                                                                                                     

De wijngaarden liggen op kiezelhoudende kalk- kleibodems op zo'n 1000 meter hoogte.                                                                                                          

De geur is open en krachtig met tonen van boenwas, noten, honing en kamperfoelie.                                                                                                                                                             

Mooi rijp en ontwikkeld in de mond, heerlijk honingachtig en rijk, mango, noten,                                                                                                                                              

heerlijk exotisch, intens, met een bitter in de finale.                                                                                                                                                                                                    

CALIFORNIË 

CHARDONNAY, “VINTNERS RESERVE”, KENDALL JACKSON     2013/2015 € 42,50                    
COASTAL VINEYARDS                                   
Een van Californië ’s jongste, meest toonaangevende en dynamische wijnhuizen.                                                                           

Een belangrijke reden van Kendall Jackson’s succes is de perfecte ligging van de wijngaarden.                                                                                             

De druiven zijn grotendeels afkomstig uit de koelere kuststreken,                                   

waardoor de druiven alle gelegenheid krijgen om hun aroma en smaken te ontwikkelen.                                                                                                          

fris en elegant met heerlijke aroma's van tropisch fruit als mango, ananas, perzik, appel en peer.                                                                                                  

De wijn heeft een volle smaak met heerlijk licht romige, geroosterde tonen. 

SAUVIGNON BLANC, “BERNARDUS”,      2015/2016           € 45,00                    
BERNARDUS WINERY, MONTEREY COUNTY                                                

De focus van Bernardus is het creëren van wijnen die het gehemelte strelen.                                                                           

Crispy" prijswinnende wijn. Kruisbessen, appel, buxus, perzik, meloen,                                                                                  

grapefruit, limoen, mineralen, met eerlijke frisse zuren.  

CHARDONNAY, “BERNARDUS”,       2015  € 57,50       

BERNARDUS WINERY, MONTEREY COUNTY                                            

In 1992 begon Ben Pon een eigen wijngaard in Californië.                                      

Hiervoor was hij een van de eigenenaren van Pon Holdings.                                                             

Wijn met mooie intensiteit, mooi zuren, tonen van groene appel,                                            

honing, citrus, meloen, met een lange elegante finale!  

 

ZUID AFRIKA 

CHENIN BLANC, BIJSTEIN, WELLINGTON     2017   € 36,50                    

Explosie van vers rijp fruit, honing, limoen en ‘marmelade’ raakt elke zintuig in de mond aan.                                                                                                   

Romige wilde honing loopt door de wijn, gecombineerd met de citrus en                                     

Italiaanse kruiden voor een aanhoudende, lange afdronk. 

SAUVIGNON BLANC, “FOUNTAIN OF YOUTH”, OAK VALLEY, ELGIN   2018  € 39,50                                           

Langs de lagere uitlopers van de Groenlandberg berg,                                                                                                                                                                    

waar veel Sauvignon Blanc aangeplant is                                                                                                                                                                       

ontdekte Antonie Viljoen, de oprichter van Oak Valley, een kristalheldere zoetwater beek.                                                                                             

Zo goed was dit water dat hij dit naar zijn huis door buizen geleide                                                                                                                                                 

en uit riep tot de fontein van de jeugd.                                                                                                                                                                                

Aroma van kruisbessen, witte peer, citroen, limoen, met licht exotische hint van passievrucht 

CHENIN BLANC, L’ ÁVENIR, STELLENBOSCH     2017  € 40,00                         

Zuid-Afrikaanse wijnhuis is ooit door Nederlanders opgericht onder de naam Weltevreden.                                                                        

In 1992 is het wijnhuis gekocht door Fransman Marc Wiehe en zijn familie.                                                        

De naam Weltevreden was voor hen niet uit te spreken, waardoor ze het veranderden in L’Avenir.                                                                                                                

Volle smaak, met rijke tonen van rijpe ananas, sappige peer en meloen,                                                                                                                                           

honing en geroosterde amandelen afkomstig van gedeeltelijke fermentatie in eikenhouten vaten.                                                           

De subtiele zuren zorgen ervoor dat deze wijn verfrissend en crispy blijft.  
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STONE&STEEL RIESLING, GROENLANDBERG, OAK VALLEY, ELGIN   2018  € 42,50                                                  
Oak Valley Estate is een Winery gelegen langs de Groenland Bergen Range.                                                                                                                                    

In de koele Elgin Valley, circa 70 kilometer ten zuidoosten van Kaapstad.                                                                                                                                                 

Veel aandacht voor details in de wijngaarden en een minimale,                                                                                                                                                        

pure benadering in de kelder maakt dit tot zeer bijzondere “cool climate” wijnen. 

PINOTAGE BLANC, AALDERING, DEVON VALLEY, STELLENBOSCH    2016  €  49,50                                                                                                   

Enige jaren geleden kochten Fons en Marianne Aaldering een                                                     

wijnlandgoed in Devon Valley, iets ten westen van Stellenbosch.                                                                                                                                                           

Een verleidelijke Blanc de Noir portretteert perzik en banaan in de neus.                                                                                                                                                                  

Een limited edition witte wijn met rijke textuur,                                                                                                                                                                          

geconcentreerd mondgevoel en een romige afdronk. 

CHARDONNAY, GROENLANDBERG, OAK VALLEY, ELGIN    2017  € 65,00                                   

Oak Valley is gelegen in de Elgin. Cool Climate en ideaal voor Chardonnay,                                                                                                                                                    

Pinot Noir, Sauvignon Blanc en….Riesling. Wijnen met veel aandacht in de wijngaarden                                                                                                             

en minimale interventie in de kelder. Met als handtekening “elegantie”.                                                                                                                         

Na jaren druiven te hebben geleverd aan naast gelegen top wijnhuizen,                                                                                                                              

besloten ze om dit in 2010 het zelf te gaan doen. Mooi geconcentreerd fruit, fris                                                                                                                   

citrus in de aanzet, karamel, intens met zeer veel lente!                                                         

                 

AUSTRALIË   

MARSANNE / VIOGNIER, AQUARIUS, CENTRAL VICTORIA     2017  € 40,00                               

"What a beauty". "What a little ripper"                                                                                                                                                                                                                                         

Dat is wat Australiërs terecht roepen wanneer ze Aquarius proeven.                                                                                                                                                                 

Deze overheerlijke blendt van twee druivensoorten is vol-fris droog en aromatisch.                                                                                                                             

De smaak is vol rijp tropisch fruit, meloen, , abrikoos en guave                                                                                                                                                                                    

met een hint van  limoen   wat een heerlijke frisse , lange afdronk geeft. 

RIESLING “SINGLE VINEYARD”, PEWSEY VALE, EDEN VALLEY   2016      € 42,50                                               

Intense aroma’s van fijne gedroogde kruiden, witte bloemen, citroen en limoen.                                                                                                                                       

De smaak vertoont grote lengte en diepte met grapefruit, limoen, verse rozemarijn,                                                                                                                     

witte peper en een vleugje tropisch fruit.  

RIESLING “THE CONTOURS“, PEWSEY VALE, EDEN VALLEY    2012   € 52,50                                                

Geproduceerd van oude wijnstokken, gekweekt op de coolste helling.                                                         

Flesveroudering gedurende vijf jaar vóór de release transformeert verse citroen- en                                                                                                 

bloemenaroma's in een complexe wijn van limoenen en brioche. 
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ROSÉ  

 

RIOJA DOC, ROSADO, RAMON BILBAO SPANJE     2017  € 26,50                          

Wijnhuis met een lange historie. De druiven (100% Garnacha)                                                                            

Aroma’s van vers rood fruit en citrus, vers geplukte witte bloemen en kersen.                                                                            

In de smaak fris, met een zijdezachte, lange afdronk met hints van rode kersen.                                            

Ideaal voor de lente en zomer! 

CHÂTEAU DE BRIGUE, CÔTES DE PROVENCE     2017  € 36,50                          

De wijngaarden van Château de Brigue zijn al sinds 1779 in bezit van de familie Brun,                             € 75,00  (magnum)            

gelegen in het hart van de Provence tussen de steden Aix-en-Provence en Cannes.                                                                                                                               

Tonen van aardbeien, framboos, sinaasappel en frisse perzik, met een fris droge afdronk.                                                                                                                   

40 % Grenache Noir, 40 % Cinsault, 20 % Cabernet Sauvignon.  

 

 

 

 

 

 

ROSÉ  GEMAAKT DOOR DE WIJNMAKER VAN SALENTEIN  

LE NEZ MOMENTS, DOMAINE GAYDA, LANGUEDOC, FRANKRIJK   2017  € 29,50                                  

Le Nez presenteert een unieke samenwerking tussen twee van de meest passievolle                                                                

en dynamische wijnbouwfamilies ter wereld,                                                    

de Argentijnse wijnboerderij Bodegas  Salentein en  Domaine Gayda.                                                                                                          

Delicate roze kleur met aroma's van aardbeien en rijp fruit.                                                                                                  

In de mond, een frisse en evenwichtige zuurgraad. 
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ROOD EIGEN BODEGAS 

PORTILLO BY SALENTEIN        Fles  | Glas   

PINOT NOIR, “PORTILLO”, MENDOZA       € 26,50 | € 5,50                

Jong en rijk, kruiden, kersen, bramen, zachte tannine,                                                                   

modern en elegant. 

MERLOT, “PORTILLO”, MENDOZA       € 26,50 | € 5,50              

Zachte, fruitige wijn die makkelijk drinkt. Robijnrode kleur.                                                                                                                              

In de geur zoete bessen met een klein pepertje. 

CABERNET SAUVIGNON, “PORTILLO”, MENDOZA     € 26,50 | € 5,50            

Zwarte bessen met in gezelschap wat bramen en framboos.                                                                  

Heerlijk sap en subtiele kruiderijen. 

MALBEC, “PORTILLO”, MENDOZA       € 26,50 | € 5,50                    

De Nationale trots laat zich van zijn beste kant zien.                                                       

Mooie gepolijste stoerheid, rijp rood- en zwartfruit. 

 

BODEGAS SALENTEIN           

PINOT NOIR, “SALENTEIN BARREL SELECTION”, MENDOZA     € 34,50 | € 7,00                  

Bijna frivole, montere Pinot Noir, heerlijk geurend.                                                                       

Kersen op fluweel, verkwikkend zachte zuren. 

MERLOT, ”SALENTEIN BARREL SELECTION”, MENDOZA     € 34,50 | € 7,00               

Dikke rijpe pruimen, volle bijna zwarte bramen.                                  

Geurend laurier en echte vanille.                          

Een Merlot die Salentein mag heten. 

MALBEC, “SALENTEIN BARREL SELECTION”, MENDOZA     € 34,50 | € 7,00                 

Heerlijke rijpheid. De geur van viooltjes. Op de achtergrond wat tabak.    € 18,50  (37,5cl)                                                                                                                                                                                                                                                             

Zacht, soepel, zwoel en sappig. 

CABERNET SAUVIGNON, “SALENTEIN BARREL SELECTION”, MENDOZA   € 34,50 | € 7,00                    

De ultieme presentatie van zwarte bessen, pruimen, eucalyptus en mint.                                                

Iedere slok van een andere spanningsboog. 

CABERNET FRANC, “SALENTEIN NUMINA”, MENDOZA     € 52,50 |€10,50                    

De wijngaarden liggen in het hart van Alto Valle de Uco, Argentinië,                                                   

meer dan 1200 meter boven de zeespiegel. De wijngaarden zijn van het oudste Estate: El Oasis                             

Aroma’s van Framboos, zwarte bessen, blauwe bessen , mint, ceder.                                                                                                              

Mooie ronde tannine en goede zuurgraad. 

SHIRAZ, “ SALENTEIN NUMINA”, MENDOZA      € 52,50 |€10,50                

Shiraz is een druivenras dat veel zon nodig heeft,                                                                                       

vandaar dat deze het zo goed doet in Argentinië                                                  

De wijngaarden zijn van het oudste Estate: El Oasis                                               

Aroma van zwarte bessen, zwarte peper, kruidnagel, met een hint van cacao.                                               

De smaak is vol en rond met mooie rijpe tannine en lange afdronk. 
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Fles  | Glas 

MALBEC, “ SALENTEIN NUMINA”, MENDOZA       € 52,50 |€10,50                         
Deze Malbec in de Numina Serie is helder donkerrood van kleur en is intens en uitgesproken.                                                     

Met tonen van rood en zwart fruit, chocolade, vanille en tabak.                                                                                                            

Deze bijzondere monocépage heeft mooie tannine en hints van vanille in een lange zachte afdronk.         

GRAN CORTE, “SALENTEIN NUMINA”, MENDOZA      € 52,50 |€ 10,50                       

Aroma's van rood fruit, blauwe- en zwarte bessen, bramen, viooltjes,                                                

pepermunt, vanille en kruidnagel.                                                                                                           

Stevige body met mooie tannine en lange elegante afdronk.                                                                             

Top blend van: 64% Malbec, 18% Cabernet Sauvignon,11 % Merlot, 5% Cabernet Franc, en 2% Petit Verdot .   

                                                                                                                                                 

PINOT NOIR, SINGLE VINEYARD “SALENTEIN” MENDOZA      € 65,00 |€ 12,50                    

De druiven zijn afkomstig van het San Pablo Estate, dat 1400 meter                                               

boven de zeespiegel ligt in de Uco Valley. Intens rood fruit, kersen,                                   

fluweel zacht, met lang aanhoudende frisse delicate afdronk.                                                                                                  

Een unieke wijn, net als het terroir waar de druiven vandaan komen.                                 

MALBEC SINGLE VINEYARD “SALENTEIN” MENDOZA      € 65,00 |€ 12,50                                    

LA PAMPA, EL TOMILLO, SAN PABLO                                                                                                                                                                                            

Rijp fruit, zwarte bessen, pruimen,                                                                                                                

zijdezachte tannine. Unieke terroir wijn! 

PINOT NOIR PR1MUS, “SALENTEIN”, MENDOZA       € 75,00 |€ 15,00                                   

Een prachtige licht heldere rode wijn, met delicate aroma's van rijpe kersen, bessen,                                                                           

vanille en een vleugje tabak. Deze Primus Pinot Noir is mooi in balans met                                                                                                           

fijne zuren en zachte smaken, de afdronk is een heerlijk toetje met kruidige tinten van bittere chocolade.    

MALBEC PR1MUS, “SALENTEIN”, MENDOZA       € 75,00 |€ 15,00         

Wijnmakers trots! Wordt alleen in zeer goede oogstjaren gemaakt.                        

Rijke aroma's van pruimen, zwarte bessen,vanille en tabak.                                            

Tannine mooi verpakt in fruit. Alles prachtig in balans.          

CABERNET SAUVIGNON, PR1MUS, “SALENTEIN”, MENDOZA     € 75,00 |€ 15,00                    

De druiven zijn afkomstig van het El Oasis Estate.                                                                                                                      

Als de kwaliteit van de oogst tegenvalt wordt ervoor gekozen om het sap                                                                                                                                            

te gebruiken voor wijnen in een lagere range.                                                                                                                                                                                                       

Zo zult u nooit een Primus proeven uit een slecht jaar.                                                            

Intens zwarte bessen , tonen  van mint, vol rijp, zeer mooie balans! 

MALBEC-CABERNET SAUVIGNON, GRAND VU BLEND      € 95,00                                    

De meest prestigieuze wijn van de Bodegas Salentein,                                                                                 

de Gran Vu is afkomstig van de beste druivenstokken  uit de Uco Vallei.                                                           

De meest kalkrijke en rotsachtige bodems uit het La Pampa en El Oasis estate zijn hiervoor geselecteerd.                                                       

Complexe en intense aroma's die doen denken aan zwart fruit, zoethout en menthol.                                                            

Elegant en goed gestructureerd met rijpe tannine. 
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Fles  | Glas 

BODEGAS PYROS 

MALBEC, BARREL SELECTED, PEDERNAL VALLEY, SAN JUAN     € 52,50 |€ 10,50                 

Druiven komen van een speciaal geselecteerd plot op de hoogst                                                                                                                                                              

gelegen wijngaard van Pedernal Valley,                                                                                                                                                                                                                     

“  Piedra del Fuego” op 1.400 meter hoogte.                                                                                                                                                                                                         

Diep donkere rode wijn met een fruitrijk karakter.                                                   

Fijne structuur met zachte en zoetige tannine.                                                                                                                                                                                             

De grond, bekend om zijn vuurstenen, zorgt voor een zeer hoge kwaliteit druiven 

 

SHIRAZ, BARREL SELECTED, PEDERNAL VALLEY, SAN JUAN       € 52,50 |€ 10,50                     

Intense wijn met tonen van kruiden en tabak, donker fruit en een elegante afdronk.                                                                                                                           

Op de Malbec na, de beste druif van de hooggelegen Pedernal valley.                                                                                                                                 

Zorgvuldige houtlagering op zowel Frans als Amerikaans eiken.                                                                                                                         

Ooit begonnen met 160 geselecteerde vaten. 

 

MALBEC, SINGLE VINEYARD, PEDERNAL VALLEY, SAN JUAN     € 65,00 |€ 12,50                          

In Pedernal Valley was, ook hier, Mijndert Pon de eerste die de schoonheid van deze valley zag.                                                      

Deze Malbec is het meest ongewone,                                                                                                                                                                                                     

elegante en expressieve voorbeeld van een high-attitude Malbec uit de Pedernal Valley.                                                                                                  

Afkomstig van “Block No.4”, een stuk wijngaard dat bestaat uit extreem veel lei- en vuursteen. 

 

SPECIAL BLEND, PEDERNAL VALLEY, SAN JUAN        € 75,00 |€ 15,00                         

De Pyros Special Blend is een complexe wijn met fruitige aroma's van de Malbec druif,                                                                                  

balsamico tonen van de Syrah druif en de elegantie van Cabernet Sauvignon.                          

De houttonen voegen daarnaast extra elegantie en complexiteit toe. 
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ROOD REST VAN DE WERELD 

 

BORDEAUX 

Saint Estéphe  

CHÂTEAU DE PEZ, CRU BOURGEOIS                                                                                                   2013   € 89,50        

Naast eigendom van de familie Rouzaud o.a. ook eigenaar van Champagne Louis Roederer,                                                                                                     

Château Pichon Comtesse Lalande Domaine Ott  en het porthuis Ramos Pintos.                                                                                                                                                   

De kleur is zeer intens, bijna zwart, het bouquet is fascinerend met rijp en zwoel, donker fruit.                                                                                                               

De smaak is subtiel met rijk genuanceerd, heeft een grote finesse en een heerlijke lengte.                                                                                                                                                                 

Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc.   

Margaux 

CHÂTEAU DUFORT-VIVENS 2ÈME GRAND CRU CLASSÉ                                                                  2014   € 92,50                                 

Dufort komt van een oude, adellijke familie in Aquitanië                                                                                                                                                                                  

en werdt later verkocht aan de familie Vivens.                                                   
Voor een Margaux is Durfort-Vivens vrij streng.                                                                                                                                                                                
Subtiele aroma's van truffel ,zwart fruit, zoals kersen, bramen.                                                                                                                                                             
Uitstekende balans van fruit en tannines; diepte en intensiteit, elegant met zijdezachte afdronk. 

CHÂTEAU MARQUIS DE THERME 4IEME GRAND CRU CLASSÉ          2010  € 135,00                    

Dit Château kreeg zijn naam ter gelegenheid van het huwelijk van de Markies van Therme.                                                                      

aantrekkelijke en complexe aroma's van heldere donkerrode bessen, cassis, ceder,                                                                                                               

pruimen en kruiden, gevolgd door heerlijke smaken in het midden van de mond,                                                                                                                                        

stevige zuurgraad en zeer dichte maar rijpe tannines.                                                                                                                                                                  

60% Cabernet Sauvignon , 33% Merlot en 7% Petit Verdot. 

CHÂTEAU MARGAUX 1ER GRAND CRU CLASSÉ          1999  € 850,00                                   

Dit huis was in 1855 de eerste grand cru classe.                                                              

Zuiver, veel finesse, intensiteit, met lang aanhoudende finale.                                             

87% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot, 1,5% Cabernet Franc,1,5% Petit Verdot. 

Pauillac 

CHÂTEAU GAUDIN  2010  € 79,50                    
Afkomstig van een klein perceel, gelegen in het hart van de Pauillac.                                                                                                                                                              

Rijp fruit aroma', geurige kruiden, delicate zwarte bessen en pruimen.                                                                           

Vanwege de rijping op eikenhouten vaten heeft de wijn een hint van toast.                                                                                                                                    

90% Cabernet Sauvignon en 10% Merlot. 

CHÂTEAU LATOUR, 1ER GRAND CRU CLASSÉ                                                                                  2001  € 950,00     

Oorspronkelijk vierkante  toren die naamgever is van het château,                                                                                                                                                                                                                

maakte deel uit van een verdedigingslinie tegen piraten die vanaf de oceaan naderden.                                                                                                                                                         

Het wijngoed omvat 60 hectare                                                                      

Intens diep, weelderig en strak. 

CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD, 1ER GRAND CRU CLASSÉ                                                             2001         € 1250,00                   

Het wijngoed omvat 107 hectare. Verfijning met zeer veel rijp fruit                                                                                                                                                                 

zwarte kers, bramen, cassis, fruit nuances!                                                                  

78% Cabernet Sauvignon, 17% Merlot, 4% Cabernet Franc en 1% Petit Verdot.                   
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Saint-Emilion 

 

CHÂTEAU LA COURONNE, GRAND CRU      2012  € 55,00                                      

Mooie robijnrode kleur.                          

Een expressieve neus met hints van gekonfijt fruit.                                                                                                                  

Mooie tannine, zwarte bessen, ceder, krachtig vol van smaak.  

Pomerol 

CHÂTEAU TAILLEFER, BERNARD MOUEIX     2011  €75,00                        

Château Taillefer, het eerste domein van de familie Moueix,                                                                                      

geniet een bevoorrechte ligging aan de zuidelijke kant van het plateau van Pomerol.                                                                                                                                       

Rode bessen, drop, aardse tonen, soepel zachte afdronk.                                                                                                                                                  

84% Merlot en 16% Cabernet franc. 

 

LOIRE 

CHINON “RESERVE PRIVÉE“, DOMAINE MARC BREDIF    2007  € 50,00                  

Rode Loire wijn gemaakt van Cabernet Franc onder de regie van  Marc Bredif.                                                                                                                                                              

Vol zwart bessen fruit in geur en smaak van lichte frambozen.                                                                                                                                                         

Sappig, aardse en bijna animale tonen, goede tannine. 

 

RHÔNE 

SAINT-JOSEPH, BALIGANT, OGIER      2015  € 40,00                        

Saint-Joseph  is een AOC geclassificeerde wijn in de noordelijke Rhône. Op smalle                                                                                                                   

terras wijngaarden groeien de Syrah druiven op een graniet en leisteen bodem.                                                         

Zwart fruit, witte peper, laurier, met een ongekende verfijning. 

COTES DU RHONE VILLAGES, “PLAIN DE DIEU”, DOMAINE DURIEU   2015  € 50,00                                                            

Met een wijntraditie die teruggaat tot 600 voor christus is de Vallée du Rhône                                                                                                                              

een van de oudste wijnbouwgebieden van Frankrijk.                                                        

De bijdrage die de Grieken en de Romeinen in die tijd hebben geleverd heeft gezorgd voor een bloeiende wijncultuur.                                          

Complexe en intense neus met indrukken van rijp rood fruit, kruiden, specerijen en een tikkeltje vanille.                                                

De volle, krachtige smaak heeft veel kruidige impressies (peper, ceder, rozemarijn), is soepel en goed in balans                                                       

80% Grenache, 10% Syrah, 5% Mouvèdre, 3% Cinsault, 2% Carignan. 

  

BOURGOGNE 

Côte de Nuits  

VOSNE-ROMANÉE, DOMAINE DES PEDRIX     2015  € 110,00                                                                                                                            

Beroemd dorp in het midden van de Côte de Nuits.                                                                                                                                                                       

In totaal bezit het domein hier 1,05 hectare wijngaarden tussen Vosne-Romanée en Clos Vougeot                                                                                        

Aroma van prachtig fruit, kersen, aardbeien, vanille en een hint van kruidigheid, kaneel,                                                                                                       

breed en complex. Intense en gepolijste smaak, subtiel,                                                                                                                                                                          

mooi complex, rokerig, vanille, prachtige zuren en een lichte stevigheid.                                                                                                                
16 maanden hout 40% van de gebruikte vaten is nieuw. 

ECHÉZEAUX GRAND CRU, DOMAINE CHRISTIAN GLERGET    1998  € 225,00                                 

Echezeaux is een van de grootste grands crus van de hele Côte d'Or,                                                                                                                                           

verdeeld in 11 kavels.  Oudere wijnstokken, Mooie sappige gerijpte stijl een feest om te drinken                                                                                                                                                              

18 maanden gerijpt op 50% nieuw frans eiken. 
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Côte de Beaune 

CÔTE DE BEAUNE-VILLAGES, DOMAINE FAIVELAY    2011  € 49,50                                                                                                                    

Erwan Faiveley is de zevende in een generatie van Faiveley wijnmakers.                                                                                                                                      

Met een been in de familietraditie en het andere                                                                                                                                                                                                

in de moderne wijnwereld maakt hij fantastische wijn.                                                                                                                                                                         

Fruitige neus, vlezig, krachtig met tonen van rode bessen,                                                                                                                                                        

vermengd met geroosterde geuren van de eiken lagering.                                                                                                                                                                             

In de smaak een indrukwekkende structuur met niet te dominante tannine.  

POMMARD, “LES NOIZONS”, VINCENT GIRARDIN                      2013  € 75,00                                                                                          

Girardin wordt gezien als een van de grote wijn maak-talenten van de Bourgogne.                                                                                                             

Deze dynamische dertiger is de jongste telg uit een familie van louter wijnproducenten.                                                                                                                

Open, kersen en bessen, gepolijst en breed, viooltjes, kruiden, vanille en een vleugje toast,                                                                                                

rokerig en intens, prachtig in zijn fruit.  

CORTON GRANCEY GRAND CRU, DOMAINE L. LATOUR    2010  € 200,00                      

"Grancey" was de naam van de laatste eigenaars van het kasteel                                                                                                                                                                      

op de weg van Corton, voordat de familie Latour het in 1891 kocht.                                                                                                                   

Deze wijn, geproduceerd door Maison Louis Latour, is uniek en exclusief.                                                                                                                                         

Het is een mix van vier delen van Domaine Latour Corton Grand Cru:                                                                                                                                              

Bressandes, Perrières, Grèves en Clos du Roi.                                                                                                                                                                                                        

Met een paarse tint ademt deze Grand Cru aroma's van cassis, saffraan en aardsheid uit.                                                                                                                      

In de mond omhullen de tannines een mooie kersen fruitigheid en zijn krachtig en toch zijdeachtig.   

Côte Chalonnaise 

GIVRY, “ LE RENARD”, DOMAINES DEVILLARD              2014         € 49,50                                                                                                                                                                           

Wijnen die als ‘Le Renard’ op de markt komen, worden de hoogste eisen gesteld,                                                                                                                                     

zo wordt er met de hand geoogst, en zorgvuldig vergist, om een elegante wijn te maken,                                                                                                                           

waarin het fruit en het terroir van Givry,                                                                                                                                                                                                                 

met zijn kalkhoudende kleibodems, perfect tot expressie worden gebracht.                                                                                                                                                                                                                           

De wijn wordt opgevoed op barriques, gedurende 9 maanden, waarvan 20% nieuw.                                                                                                                    

Fijne en subtiele geur, heerlijk zoet fruit, aardbeien, frambozen kersen, bosbessen,                                                                                                                        

met wat vanille op de achtergrond.                                                                                                                          

RULLY, DROUHIN        2010  € 57,50                                                 

De gemeente Rully maakt deel uit van de Côtes Chalonnaise,                                                                

het wijngebied direct ten zuiden van de Côte d’Or.                                            

Toegankelijke rode bourgogne.                                                                                      

Mooi kersenfruit, sap, aards, vegetaal, met lichte zuurgraad en mooie tannine. 

 

DUITSLAND  

PINOT NOIR, HAUS KLOSTERBERG, MARKUS MOLITOR, MOSEL   2015  € 49,50                                                                                                             

Markus Molitor koos de druiven voor deze wijn van de Brauneberger en                                                                                                                                          

Trarbacher Pinot wijngaarden. De bodem bestaat uit leisteen, dat geeft deze                                                                                                                                        

Pinot Noir zijn kruidige, minerale tonen.                                                                                                                                                                                                                               

Aroma's van rode kersen en rode bessen, zijdezachte structuur en zeer elegant. 
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ITALIË 

VALPOLICELLA CLASSICO DOC, FARINA, VENETO     2015  € 28,00                         
In San Pietro in Cariona  groeien de druiven van Farina deels volgens de Pergola methode.                                                                                                         

Aroma van rijpe aardbeien, zure kersen, geroosterde amandelen.                                                                       

Erg goed in balans met een lange afdronk.                                                                                                   

Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Dindarella 

 “CORTE CONTI CAVALLI”, FARINA, VERONESE IGT    2015  € 60,00                      

"Gaat heen en vermenigvuldig u" zeiden ze bij Farina tegen Corvina en Merlot.                                                                                           

Aroma's van jam-achtig rood fruit, framboos, gember en een palet aan specerijen.                                                                                                

De volle body is harmonieus en blijft boeiend tot ver in de afdronk. 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOCG, FARINA, VENETO   2013  € 90,00                         

Klassieke Amarone methode. Vier maanden drogen, in een speciaal hiervoor ontworpen ruimte                                                                                     

Heerlijke geur van zwarte kersen, aardbeien en bramen, cacao, balsamico.                                              

Een rijk warm mondgevoel samen met een ongekende structuur en balans en zeer lange afdronk.                                                                           

Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Oseleta, Turchetta  

RÈMOLE, FRESCOBALDI, TOSCANE      2015  € 39,50                    

Villa di Remole gelegen in het hart van Toscane met 700 jaar geschiedenis                                                                                                            

en traditie van de familie Frescobaldi.                                                                                                                                                                                                         

Aroma van rode bessen en bramen, balsamico, hints van zwarte peper en eucalyptus.                                                                                

Sangiovese, Cabernet Sauvignon.  

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG, FANTI,TOSCANE    2012  € 150,00                  

Brunello di Montalcino is een regio in het Italiaanse Toscane en                                                                                                                                                                           

heeft sinds 1982 een DOCG-status.                                                                                                                                                               

De wijn heeft een granaat rode kleur en heeft een stevig karakter.                                                                                                                                                            

De aroma’s van de wijn zwarte kers, pruim, specerijen en wat kruiden.                                                                                                                                                      

De wijn is vol en krachtig, maar ook zwoel en zacht, met een mooie finale.                                                                                                                               

 

SPANJE 

RIOJA, CRIANZA, BODEGAS PROELIO, ALTA     2014  € 39,50                          

Moderne wijnbodega met wijngaarden van meer dan 40 jaar oud.                                                                                                                                                      

en gelegen op arme kleigrond op 650 meter hoogte  tussen de heuvel steden van Nalda en Albelda                                                                                         

Een complexe dieprode wijn met aroma’s van rood fruit en zoete specerijen                                                                                               

De smaak is zwoel en vol met rijpe tannine.                                                                                                                                                                                                       

Prachtige elegante minerale afdronk, goede balans, intens.                                                                                                                                                            

Tempranillo 

RIOJA, RESERVA, RAMON BILBAO, HARO     2011/2012 € 47,50                    

Gelegen in het hart van de Rioja heeft Ramon Bilbao hier de beste wijngaarden.                                                                      

Subtiele, elegante wijn, zeer complex met aroma’ s van pruimen,                                                                       

rood fruit en cederhout.                                                                     

Moderne vinificatie met lagering op Amerikaanse eiken vaten gedurende 20 maanden en 20 maanden op fles.  
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RIOJA, GRAN RESERVA, RAMON BILBAO, HARO     2010  € 55,00                         

Ramón Bilbao is een wijnhuis met lange historie, waar men al jaren werkt aan de hoogst haalbare kwaliteit.                                                                                                                           

De Tempranillo druif vormt de basis van hun kwaliteit Rioja’s.                                                                                                                                                                                   

Rijp zwart en rood fruit, cacao, kokos, leer, vleugje kruiden,                                                                                                                                                                               

prachtige rijpe tannine en een lange afdronk. 

RIOJA, MIRTO, RAMON BILBAO, HARO       2011  € 65,00                                

Mirto is de absolute topcuvee van Bodegas Ramón Bilbao uit de beroemde Spaanse wijnstreek.                                                                                                       

De dieprobijnrode Mirto heeft complexe aroma’s van zwarte pruimen, specerijen,                                                                                                                        

kruiden en subtiele houtvanille toets.                                                                                                                                                                                                  

krachtig en vol van smaak met veel complexiteit en stevige,                                                                                                                                                            

rijpe tannines en een ronde fluweelachtige smaak.                                                                                                                                                                           

Tempranillo                                                                                                                                                                                                                

CLOS 93 L’INTERROGANT, PRIORAT      2014  € 52,50                                     

De DO Priorat ligt in het zuiden van Catalonië, in de provincie Tarragona.                                                     

Het bevindt zich in de bergen, aan de voet van de berg Montsant                                                                                                         

Aroma’s van rijp rood en zwart fruit, chocolade, koffie, karamel met kruidige en minerale accenten.                                                                                                                                                                                                                                                                    

9 maanden Frans eiken                     

Granacha, Carinena, Cabernet Sauvignon. 

 

PORTUGAL 

PRAZO DE RORIZ, DOURO       2015  € 32,50                  

Van de makers van Chryseia, kan deze diepe, donkere wijn onmiddellijk worden                                                                                                                             

geïdentificeerd als een Douro-rood dankzij de fijne, zeer stevige tannines en sappige                                                                               

bosbessenfruit. Zwart fruit, zoethout en kruiden volgen,                                                                                                                                                                   

hartige afdronk ondanks de rijpheid van het fruit, met een vleugje romigheid                                                                                                                    

Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Barroca, Tinta Roriz, Tinta Amarela. 

CHRYSEIA, PRATS& SYMINGTON, DOURO     2015  € 95,00                              

De wijnen van de Douro, geteeld in een onherbergzaam klimaat onder een brandende zon,                                                                                                                 

wat mooie volle wijnen met een lage zuurtegraad geeft.                                                                                                                                                                                                         

Gemaakt o.a. door het grote Port huis Symington                                                                                                                                                                                             

Rijke en complexe aroma's van donkere pruimen en zwarte kersen                                                                                                                                                           

met een aantal subtiele geroosterde tonen.                                                                                                                                                                                                             

Goed gestructureerd in de mond met lenige, tannines.                                                                                                                                                                                              

Een lange afdronk van aantrekkelijk, soepel fruit.  

”CARLOS REYNOLDS TINTO ”, REYNOLDS WINEGROWERS, ALENTEJO  2014  € 65,00                                              

Dit familie bedrijf maakt al vele generaties kwaliteitswijnen,                                                                                                                                                            

oorspronkelijk  zijn zij begonnen met het maken van wijnkurken .                                                                                                                                                               

Wijngaarden ligt te midden van de heuvels van S. Mamede, op een plek met immense schoonheid!                                                                                                      

In de neus tonen van bramen en zwarte bessen.                                                                                                                                                                                                           

De smaak is elegant met zijdezachte aanzet, vers rijp fruit pruimen en zwarte kersen.                                                                                                                               

De zachte tannine maken dit een feest om te drinken!  

QUINTA DE LEMOS. DONA SANTANA, DÃO     2007  € 69,50                          

Door enkele wijnjournalisten omschreven als `Juweeltje` van Portugal.                                                                                                                                                               

Een dieprode wijn met aroma´s  van roodfruit , rozen  en balsamico tonen                                                                                                                                                                

In de mond, presenteert de wijn een goede structuur met gematigde tannines.                                                                                                                                         

Stijlvol met geparfumeerde fruitsmaken en houtrijping van 15 maanden nieuw Frans eiken                                                                                                                     

Touriga Nacional, Tinta Roriz, Alfrocheiro, Jaen 
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CALIFORNIË 

PINOT NOIR, BERNARDUS WINERY, MONTEREY COUNTY    2011  € 57,50              

Klassieke Pinot Noir op nieuwe wereld, leest geschoeid.                       

Aroma van rijp roodfruit met lichte nuances van getoast eikenhout.                                                              

Op het pallet een volle fluweelachtige textuur, rijp pruimen en gekonfijte zwarte kersen. 

BERNARDUS, “MARINUS”, BERNARDUS WINERY,    2009  € 100,00                    

MONTEREY COUNTY                             

Een Bordeaux blendt maar dan met veel extra's.                                

De absoluut hoogste kwaliteitswijn van Bernardus.                                             

Intens krachtige afdronk met veel lengte.                                                                 

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot.     

PINOT NOIR, ZENA CROWN VINEYARD, EOLA-AMITY HILLS, OREGON   2014  €  95,00                         

Aangeprezen voor zijn Pinot Noirs, maakt Oregon deel uit van de opkomende                                                                                                           

wijnbouwindustrie in de Pacific Northwest van de Verenigde Staten.                                                                                                                                                             

Dit wijnhuis maakt sinds kort deel uit van Kendall Jackson Vineyards.                                                                                                                                                                                 

Rijpe kruidige neus met tonen van zwarte kersen, zwarte bessen, vanille en diep geparfumeerd,                                                                                              

mineralig en licht rokerig. Intens lange afdronk 

 
CHILI 
 
CARMERÈRE ERRAZURIZ, ACONCAGUA ALTA     2017  € 49,50                                           
Het meest vooraanstaande en vooruitstrevende wijnhuis van Chili.                                                               
Geleid door Eduardo Chadwick, meerdere malen beste wijnmaker van Chili.                                                  
Diep paars-rode kleur. Aroma's van rood fruit en kruidige tonen van saffraan,                                                       
zwarte peper, paprika, nootmuskaat en anijs. In de smaak sappige aroma's van zwarte bessen. 
 

DON MAXIMIANO FOUNDER´S RESERVE, ERRAZURIZ,     2007/2013 € 150,00                                                 
ACONCAGUA VALLEY                                                                                                    
Achter ieder meesterwerk staat een visie, Don Maximiano Founder’s Reserve                                                                                                                                                      
is de ultieme uiting van deze visie,                                                                                                                                                                                                                     
en een eerbetoon aan de markante oprichter van Viña Errázuriz.                                                                                                                                                                                         
Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Malbec en Carmenère                                                                                                                                                                                       
 
 
SEÑA ERRAZURIZ, ACONCAGUA VALLEY     2012  € 135,00                    

Een mooie, diepe robijnrode kleur met paarse tint.                                                                                                                                                                                                                    

In de neus herken je aroma’s van verse zwarte en rode vruchten, zoals bosbessen,                                                                                                         

zwarte bessen, bramen en kersen gevolgd door donkere chocolade en balsamico.                                                                                                                              

Dit alles zorgt voor een complexe wijn met een soepele, frisse mond vol met subtiliteiten.  

VINEDO CHADWICK, ERRAZURIZ, MAIPO VALLEY,    2008/2009    € 235,00                                                                                                                  

De Chadwick heeft een diep violet robijnrode kleur met een intense en                                                                                                                                         

complexe aroma’s van rood fruit noten,  cassis en tabak.                                                                                                                                                                      

Het fruitige karakter wordt versterkt in de mond door zijn uitstekende zuurgraad.                                                                                                                       

Het resultaat is een frisse, sappige, elegante wijn met een uitstekende structuur.                                                                                                                                        

In de mond proef je ceder, chocolade en zoete specerijen.                                                                                                                                                                                       

Cabernet Sauvignon, Merlot 
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ZUID AFRIKA 

CABERNET SAUVIGNON, BIJSTEIN, WELLINGTON      2015  € 42,50                  

‘Rock star’ van een kleine Cabernet in Wellington met goed geïntegreerd fruit,                                                                                                                                     

een kleine tint van tabak en lavendel in de neus.                                                                                                                                                                                

Volledige uitbarsting van vers, kruidig fruit in de mond gecombineerd door                                                                                                                                

levendige zuren voor een frisse, volle mond vullende midden gehemelte.                                                                                                                                                  

Een droge, licht kalkachtige afdronk met een mooie finish. 

PINOT NOIR, “SERENDIPITY”, HEMEL EN AARDE VALLEI, STELLENBOSCH      2015           € 45,00                                                                                                                       

Monique Breuer begon  haar droom te verwezenlijken met het maken van                                                    

wijn door middel van crowdfunding lukte het haar.                                                                                                                                                                            

Robijnrood, rood fruit van framboos, aardbei en rode kers.                                                                                                                                                                          

Frisse subtiele zuren, rijp en romige lange afdronk.                                                                                                                                                                                                       
9 maanden houtrijping op frans eiken. 

PINOT NOIR, GROENLANDBERG, OAK VALLEY, ELGIN 2017  € 65,00 

Gelegen langs de groenlandberg in het koele Elgin, wat ideaal is voor Pinot Noir. .                                                                                                                                        

De handtekening van Oak Valley is elegantie, wat u ook terug proeft in de Wijnen van dit huis!                                                                         

Complexe fruitaroma’s van rijpe kersen en impressies van aardse tonen.                                                                                                                                     

De smaak is intens, elegant, met fijne tannine en zeer veel lengte. 

 

NIEUW  ZEELAND 

PINOT NOIR, NAUTILUS, MARLBOROUGH      2013  € 57,50                                                         

Blend van zes verschillende wijnpercelen, gelegen in het noordelijk gedeelte van het                                                                                                     

zuidelijkste eiland.                                                                                                                                                                                                                                                        

Aroma van rijpe kersen, framboos en hints van viooltjes.                                                                                                                                                                                      

Volle complexe wijn met zachte tannine.   

LIBANON 

CHÃTEAU MUSAR, BEKAA VALLEY       2006  € 62,50                                  

Een van de meest bijzondere wijndomeinen in de wereld.                                         

Opgericht in 1930 door Gaston Hochar, die na een bezoek aan Bordeaux besloot wijn te gaan maken.                                                                                

De wijngaarden liggen op kiezelhoudende kalk- kleibodems op zo'n 1000 meter hoogte.                                              

Gerijpt, kruidig aroma met nuances van leer, gekonfijt rood fruit en eikenhout.                                                              

De smaak zet vol, krachtig in en eindigt soepel en lang.                                  

Cabernet Sauvignon, Cinsault, Carignan, Grenache en Mourvèdre. 
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ZOETE EN VERSTERKTE  WIJNEN      

Fles  | Glas 

Wit 

LATE HARVEST SAUVIGNON BLANC, ERRAZURIZ, CHILI    2015 € 65,00 | € 8,00                                          

Het bedrijf wordt nu geleid door de 5e generatie, Eduardo Chadwick,                                                                           (50 cl)                                                                                                                                       

die wordt beschouwd als boegbeeld van de Chileense wijnindustrie.                                                 

Een natuurlijke, zoete wijn gemaakt van overrijpe Sauvignon Blanc druiven.                                               

Aroma’ s van perzik, peer, mandarijnenschil en subtiele hints van anijszaad.                                                

De smaak is zacht en doet denken aan abrikoos, appel, honing en vanille.                                                        

De wijn heeft een perfecte balans tussen zoet en zuur.  

MOSCATO DI SICILIA, VENTUS, VAL DE BRUNE, ITALIË    2015 € 45,00 (75 cl)                                                                                

Intense geur van onder andere honing en meloen.                                                                                

Rijkheid en complexiteit door gebruik van deels ingedroogde druiven.                                                                       

Weelderig zoet, doch met plezierige frisse zuren. 

LE DOMAINE DES BLEUCES, COTEAUX DU LAYON, LOIRE, FRANKRIJK   2015 € 45,00 (75 cl)                        

Coteaux du Layon ligt in de regio Anjou, de Layon is een zijrivier van de bekende Loire.                                                                                              

De wijnen van Coteaux du Layon zijn allemaal gemaakt van Chenin blanc,                                                                                                                                                                                                             

lokaal vaak Pineau de la Loire genoemd.                                                                                                                                                                                                            

Vaak worden de druiven geoogst wanneer ze zijn aangetast                                                                                                                                                                         

door Pouriture Noble (edele rotting).                                                                                                                                                                                                   

Intens rijpe appel en peren in de neus met rijpe tonen van ananas                                                                                                                                                    

waarbij het peren fruit ook terugkomt in de smaak. 

SAUTERNES,”LA FLEUR RENAISSANCE”, A. MOUEIX,                        2014 € 49,50 (37,5cl)                                                                                                                                                                                                                           

BORDEAUX, FRANKRIJK                                                                                                                                                  

Werelds grootste zoete witte wijnen komen uit de Sauternes.                                                                                                                                                     

Goudkleurig, geurend naar sinaasappel, honing en hazelnoot. Verrukkelijk 

Rood    

MUSEUM MUSCAT, YALUMBA, RUTHERGLENN, AUSTRALIË    NV  I € 8,00                                                

Yalumba begon ruim 150 jaar geleden met het maken van wijn                                                                                                                                                                                                            

in de wijnmakerij van Angaston en de productie van versterkte wijnen.                                                                                                               
Deze weelderige versterkte/dessertwijn is diep amber tot geelbruin van kleur,                                                                                                                                                       

met het klassieke geparfumeerde aroma van de Muscat-druif- rozenblaadjes,                                                                                                                               

gember en sinaasappelschillen, met een vleugje fruit met rozemarijn.                                                                                                                                                  

Met in de smaak een zachte, weelderige textuur en is rijke aroma’s van dadels en vijgen. 

RECIOTO DELLA VALPOLICELLA DOCG, FARINA, VENETO    2016 € 62,50 I €10,50                                                                         
De vinificatie vindt plaats in twee stappen aan het einde van januari,                                                                                                                                                            

na het drogen van de druiven in traditionele fruit droog loodsen.                                                                                                                                                              

De wijn wordt bijna een jaar in de fles gelaten om zijn hoogtepunt te bereiken.                                                                                                                                                                                                                                                                

Diepe robijnrode kleur. Florale en fruitige geuren, doet denken aan violet en wilde roos.                                                                                                                         

Een prachtige mix van frambozen, aalbes en zure kersenjam.                                                                                                                                                 

Fluweelzachte, aangename smaak, zacht en een klein zoetje.                                                    
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PORT                  Fles | Glas 

GRAHAM’S PORT 

W&J Graham's is een Port producent van zeer hoge kwaliteit.  

Al vele generaties wordt het gerund door de Symington familie.  

Graham’s bezit eigen wijngaarden, maar koopt ook kwalitatief  

Hoogstaand fruit van lokale boeren. Wij zijn als Graham Ambassador trots een groot aantal 

van deze mooie Ports per glas te kunnen schenken  

 

SIX GRAPES,”SPECIAL RIVER QUINTAS EDITION”, GRAHAM’S      I € 6,00              

Gemaakt zoals een Ruby Port maar dan met langere houtrijping.                                                                         

Gedurende 4 tot 5 jaar rijpt de Port in eiken vaten in de lodges van Vila Nova de Gaia.                                                                         

Deze Port is een blend van meerdere oogstjaren. 

 

LATE BOTTLED VINTAGE PORT, GRAHAM’S     2009   I € 6,00                     

Gewoon lekker, voor en na het diner en uiteraard bij oude kaas.                                                         

Heeft het rijke en volle van een vintage. 

 

THE TAWNY ‘NATURE RESERVE’, GRAHAM’S       I € 7,00                         

Speciaal gemaakt voor nieuwe generatie portdrinkers.                               

Alle kennis van de portmakers zit hierin verpakt.                                                      

Fluweelzacht, wordt geserveerd op kelder temperatuur. 

 

TAWNY PORT, GRAHAM’S       10YR OLD  I € 10,50                                                                                          

Tawny Port wordt langer in contact gebracht met hout dan Ruby port.   20YR OLD   I € 12,50                                                       

Hierdoor ontstaat de rood/bruine kleur.(Tawny=Tanige kleur)    30YR OLD  I € 17,50                                                                

Druiven uit verschillende oogstjaren worden gebruikt     40YR OLD  I € 22,50                                                                                                                                                                        

en moeten allen op elkaar afgestemd zijn,                                                                                                                  

zodat de smaken goed op elkaar aanvullen.                                                                                                                                                                  

Door dit proces is de Tawny Port een uiterst complexe port en de leeftijd is een gemiddelde van rijping op vat.                                                                        

Aroma van noten, hout, karamel en vijgen.  

 

“MALVEDOS”, GRAHAM’S      1996  € 87,50                                          

“Parade paardje” Van de mooiste wijngaarden van Graham’s                                                                            

Frisse stijl port  met tonen van mint, cassis, chocolade en peper. 

 

SHERRY 

PEDRO XIMÉNEZ, GRAN BARQUERO, MONTILLA DE MORILES  NV   I € 8,00                          

Honing, rozijnen, vijgen.                                                                                                                                                                                                                                                

Lekker bij Chocolade maar ook bij blauwschimmel kaas.  
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