Champagne & mousserende wijnen
Spanje
Catalonië
2012

Cava Gran Reserva 'Imperial', Cava Gramona

Deze cava bestaat uit Xarel-lo, Macabeo en Chardonnay. De wijnmakers van Gramona
maken hun eigen gist en hun eigen liqueur d’expédition. Aroma’s van steenfruit en
amandel.

Per glas

€ 55,00
€ 9,50

Per glas

€ 95,00
€ 15,95

Frankrijk
Champagne
s.a.

Champagne Ruinart ‘Blanc de Blancs’

Deze Champagne is gemaakt van 100% Chardonnay. In de smaak geeft hij citrus,
groene appel, perzik, brioche en achterin een hint van jasmijn. Door zijn mineraliteit
en zachte mousse maakt dit een mooie ronde Champagne.

s.a

Champagne Ruinart Rosé Brut

€ 120,00

Deze Champagne is gemaakt van Chardonnay en Pinot Noir. In de smaak geeft hij
vooral rood fruit, zoals framboos en aardbei, iets van granaatappel en citrus. Dit
gecombineerd met veel mineraliteit en een verfrissende mousse.

s.a.

Champagne Ruinart ‘R’ Brut

€ 85,00

Ruinart is het oudste champagnehuis, in 1729 opgericht door Nicolas Ruinart,
neef van de Benedictijner monnik Dom Perignon, die de champagne uitvond.
Geproduceerd van 60% Pinot Noir, aangevuld met Chardonnay. Ruinart
champagne behoort tot de top onder de champagnes.

2009

Champagne Charles Dufour Les Instatanes ‘La Pulpe et Le Grain ‘ part 3

Brut Nature en Blanc de Noirs gemaakt van biologisch geteelde druiven (100% Pinot
Noir). Gerijpt op houten vaten (sur lies) voor 18 maanden. Gebotteld met zero dosage.
Expressieve neus met diepte en volume, rijk en spicy met een lange finale.

2002

Per glas

Champagne Dom Ruinart Rosé

€ 95,00
€ 15,95

€ 375,00

Elke fles Dom Ruinart is bijzonder en heeft 10 jaar liggen rijpen in de kalkstenen crayères
in Reims. Het wettelijk minimum is 3 jaar en door de langere rijping krijgt de champagne
meer complexiteit, meer bouquet, meer smaak en een fijnere textuur. De Dom Ruinart
Rosé bestaat voor meer dan 50% uit grand cru Chardonnay (85% afkomstig van de Côte
des Blancs (Avize, Le Mesnil-sur-Oger, Chouilly) en de Montage de Reims (Sillery,
Puisieulx). Het kleurtje dankt hij aan 15% stille Pinot Noir wijn uit Verzenay en Sillery.

s.a.

Champagne Charles Dufour Extra Brut Rosé ‘Rosexpress14’

Gemaakt met 100% Pinot Noir (biologisch dynamisch en natuurlijke gisten) met in de
Per glas
neus rode bes, rijpe aardbei en framboos. Puur en delicaat met structuur.
Gefermenteerd op oude houten vaten.

€ 95,00
€ 15,95

Witte wijnen
Duitsland
Nahe
2016

Schwarzriesling ‘Blanc de Noirs’, Dr. Crusius

€ 40,00

Om een Blanc de Noir te produceren, worden de Schwarzriesling (Pinot Meunier) druiven direct
geperst en verblijven niet op de pulp, op die manier kan het sap geen rode kleur uit de schillen,
pitten en dergelijke trekken. Het bouquet toont de fijne rode Pinot-fruitigheid aan, die zich met
een zuiver mineraal verenigt. Frisheid, structuur, fruitigheid en ook een zweem crèmigheid.

Rheinhessen
2015/16

Riesling Trocken, Weingut Wittmann

€ 40,00

Deze droge Riesling geeft In zowel de geur als in de smaak in eerste instantie het mineraal van
kalksteen. Dit blijft ook aanwezig, maar vervolgens komt er Citrus, abrikoos, meloen en een
zekere kruidigheid naar voren. In zijn lange afdronk blijft het mineraal en het fruit mooi in
balans.

2015

Weisser Burgunder ‘100 Hügel’ Trocken, Weingut Wittmann

€ 38,00

Deze Weisser Burgunder, ook wel bekend onder de naam Pinot Blanc, is 100% biologisch
gecertificeerd. In de neus rijp wit en geel fruit, basilicum en mint. In de mond romig en zacht.
Aangename aciditeit en mineraliteit.

2015

Riesling 'Hundertgulden', Weingut Knewitz

€ 67,50

Deze intense maar delicate witte wijn geeft een scala aan geuren van zowel fruit, bloemen en
zelfs licht noten. In zijn rijke smaak geeft hij tropisch fruit zoals rijpe ananas en papaja, perzik,
bloemen en iets noten, honing en kruiden. In zijn afdronk geeft hij ook mooie zuren en
kalksteen-mineraal.

2012/13/14

Riesling Großes Gewächs 'Kirchspiel', Weingut Wittmann

€ 130,00

Een intens fascinerende biologische topwijn uit Kirchspiel, die vol en pakkend is, complex lang
en aanhoudend met minerale tonen. Wijnmaker van het jaar 2013. Als voorvader produceert
Philipp Wittmann sinds jaren grote droge Rieslings.

Pfalz
2015

Chardonnay ‘Kalkmergel’, Weingut Theo Minges

€ 52,50

Biologisch houtgerijpt Chardonnay uit de Pfalz. In de neus aroma’s van meloen, Citrus en
exotisch fruit. Mooi vervlochten houttonen, sappig en fris. Een wijn met body en een bijzonder
lange afdronk.

2015

Scheurebe ‘Gleisweiler’ Trocken, Weingut Theo Minges

Scheurebe gemaakt van biologisch geteelde druiven uit de Pfalz. Een klassieke ‘Scheu’ met
power die sappig en ziltig.is. Een heerlijke zomerwijn met een aangename frisheid.

€ 38,00

Oostenrijk

Kamptal
2015

Grüner Veltliner ‘Kammerner Renner’, Weingut Schloss Gobelsburg

€ 52,50

Deze 'Erste Lage' Grüner Veltliner heeft een kruidige geur en geel fruit. Hij heeft een rijke,
complexe smaak vooral abrikoos, mango, een hint van Citrus en natuurlijk het zo herkenbare
witte pepertje. Dit in combinatie met mooie zuren en een minerale toets.

Ebenthal
2016

Grüner Veltliner ‘Neuland’, Weingut Herbert Zillinger

€ 35,00

Biologisch geteelde druiven en een GV zoals het hoort: appelfris, schoon en zuiver. Laag
Alcoholpercentage (11%), in de neus mineraal en kruidig. Verfrissend en verkwikkend met een
hoge doordrinkbaarheid.

Burgenland
2015

Chardonnay/Sauvignon Blanc ‘Weisse Reben’, Pittnauer

€ 42,00

Gemaakt van biologisch geteelde druiven. De oogst gebeurt handmatig en er vindt een strenge
selectie van de druiven plaats. De wijnen rijpen gemiddeld zo'n 12 maanden op barriques bij een
temperatuur van 10-16°C en een gecontroleerde luchtvochtigheid.

Frankrijk

Elzas
2015

Chasselas ‘Vieilles Vignes’, Schoffit

€ 35,00

Deze aromatische wijn is gemaakt van de Chasselas-druiven van stokken van meer dan 70 jaar
oud. Dit geeft deze Chasselas een rijke smaak die aandoet als een Pinot Gris. Hij heeft iets
restzoet, maar door zijn zuren en mineraliteit is hij mooi in balans en culinair verassend goed
inzetbaar.

Loire
2015

Sauvignon Vieilles Vignes 'Platine', Domaine Gibault

€ 35,00

Mooie frisse Sauvignon Blanc met in de neus vooral Citrus fruit, groene appel en gemaaid
gras. In zijn smaak geeft hij veel fruit, waarin vooral het Citrus fruit naar voren komt.

2015

Pouilly-Fumé ‘L’Arrêt Buffatte’, Domaine F. Tinel-Blondelet

€ 42,50

2016

Sancerre ‘La Moussière’, Alphonse Mellot

€ 52,50

Complexe neus waarin vooral wit fruit en achterin een lichte kruidigheid. In zijn volle smaak
geeft hij mineraliteit en Citrus en wit fruit met een lichte kruidigheid.

Een zuivere wijn met in de neus fris fruit, mineraal en florale aroma’s. Subtiele geuren die noch
groen, noch overdreven tropisch zijn. Dit is een pure, complexe en krachtige Sancerre met
finesse en expressiviteit. Fermentatie in eiken vaten. Gecertificeerd biodynamisch.

Bordeaux
2014

Entre-Deux-Mers ‘Cuvée Passion’, Château de Mirambeau

€ 48,00

Blend van 70% Sauvignon Blanc met 30% Sémillon met kortstondige houtlagering op nieuw en
gebruikt eiken. Fris maar rond, breed geurpallet en een intense smaak. Krachtig in de neus
maar in balans door de frisheid van de Sauvignon.

Bourgogne
2015

Chablis ‘Vieilles Vignes’, Domaine Hamelin

€ 49,50

Mooie ronde Chablis, gemaakt van wijnstokken welke ouder zijn dan 70 jaar, met in de neus
vooral wit fruit met een hint van hooi! Uitgebalanceerd Chardonnay welke nooit plomp, log of
vermoeiend zal worden.

2014

Chablis, 1ier cru ‘Vaillon’, Domaine Christian Moreau
er

€ 75,00

Krachtig aroma, steen, vanille, hout. Heel veel inhoud. “1 Cru van Grand Cru niveau”. Frisse
elegantie, zachte zuren, appel, Citrus, vleugje vanille, veel lengte en mineraliteit. De jaargang
2013 is volledig biologisch gecertificeerd.

2015

Pouilly Fuissé ‘Coeur de Pouilly’, Domaine Frederic Trouillet

€ 65,00

Wijnmaker William Trouillet maakt van zijn wijngaard van meer dan 80 jaar (!) oude Chardonnaystokken deze wijn. Een jaar gerijpt op frans eiken vaten waarvan 1/3 nieuw. Een zeer fraaie
elegante Chardonnay met finesse, een prachtige balans en concentratie.

2014

Ladoix ‘Le Clou D’Orge’, Domaine Gagey Louis Jadot

€ 68,00

Ladoix ligt in het noorden van de Côte de Beaune, ten noordoosten van Aloxe-Corton en vlak
naast de heuvel Corton. De Chardonnay wordt vergist in roestvrijstaal, daarna rijpt de wijn nog 14
maanden in eikenhouten vaten voor extra structuur en complexiteit.

2015

Puligny-Montrachet 1ier cru ‘Sous le Puits’, Domaine Larue

€ 99,50

Ondanks de nog jonge leeftijd van deze Puligny-Montrachet is hij opvallend volwassen. Hij heeft
een krachtige smaak van rijp geel fruit, perzik en noten. Veel concentratie van mineralen en licht
getoast. Elegant.

2015

Meursault ‘Cuvée Charles Maxime’, Domaine Latour-Giraud

€ 99,50

Deze witte Bourgogne heeft een heerlijke complexe smaak van zowel wit fruit en Citrus als
Brioche, hooi en een botertje. Dit in combinatie met een frisse zuurgraad en een hele lange
afdronk.

2013

Meursault 1ier cru ‘Charmes’, Domaine Latour-Giraud

€ 137,50

Deze volle witte Bourgogne geeft in de mond wit fruit zoals; rijpe appel en peer. Dit in combinatie
met een lichte kruidigheid en een hint van bloemen, citrus, noten en brioche. In zijn lange
afdronk geeft hij ook mooie zuur.

2012

Corton-Charlemagne Grand Cru, Domaine Antonin Guyon

Geconcentreerd sap met aroma’s van limoen, acacia, bloesem en noten. Heel zuiver en krachtig
met een enorme diepte en lengte. De wijn rijpt op 18 maanden in 50% nieuw frans eiken.
Expressief en krachtig met een enorme lengte.

€ 211,50

2014

Corton-Charlemagne Grand Cru, Domaine d’Ardhuy

€ 211,50

Goudgele wijn met een complexe en rijke geur die zich blijft ontwikkelen. Fris Citrus met
botertonen en gebakken appels in de smaak. Daarna een enorm lange afdronk die spannend
blijft. Het huis werkt op biologische wijze in de wijngaard en is aangesloten bij Demeter.

2015

Saint-Aubin 1ier Cru ‘La Chatenière’, Pierre-Yves Colin-Morey

€ 85,00

De druiven komen uit eigen wijngaarden en worden volledig manueel geplukt en uiterst streng
geselecteerd. De wijn wordt op een zeer natuurlijke manier gemaakt, wordt niet overgestoken en
maar heel licht gefilterd.

Rhône
2016

Chardonnay/Viognier ‘Cinquante’, Domaine Louis Cheze

€ 40,00

Blend van 50% Chardonnay en 50% Viognier met in de neus expressief wit fruit (peer, perzik),
florale tonen en mineraal. Gerijpt voor 8 maanden in eikenhouten vaten.

2014

Condrieu ‘La Petite Côte’, Yves Cuilleron

€ 89,50

Deze topper uit de noordelijke Rhône is een heel aromatische witte wijn en geeft in zijn neus
steenvruchten, Citrus schil, honing en bloesem. In zijn smaak domineert vooral de perzik en
honing. Ook valt zijn mineraliteit op.

2012

Châteauneuf du Pape ‘Clos de Beauvenir’, Château La Nerthe

€ 210,00

De wijn bestaat uit 58% Roussanne, 32% Clairette, 8% Grenache blanc en 2% Bourboulenc
druiven. De wijnstokken zijn veertig jaar oud met een heel klein rendement. Houtlagering bij de
vinificatie, batonnage gedurende negen maand, daarna botteling. De flessen blijven enkele jaren
in de kelders.

Languedoc
2013

Blanc, Domaine Coston

€ 42,50

Deze witte wijn, gemaakt van de Grenache Blanc en de Roussanne geeft rijp fruit zoals; perzik en
abrikoos. Dit in kombinatie met Toast, honing en heidebloemen. In zijn rijke en lange afdronk
blijft dit alles mooi in balans. In kenmerkende bijna oxidatieve stijl gemaakt.

2016

Viognier L’Ostal Cazes, JM Cazes

€ 40,00

Bleekgele wijn met aroma’s van gekonfijte sinaasappel, abrikoos, witte bloemen, honingsnoepjes
en amandel. De smaak is fris en verfijnd met een balans tussen rondheid en zuren.

2016

Chardonnay Terre d’Amandiers ‘Les Flacons’, Bonfils

Deze hand geplukte Chardonnay heeft 12 maanden gerijpt op grotendeels nieuw Frans eiken
vaten. De aanzet is krachtig maar ook mineralig, de smaak vol en rijk met tonen van gekonfijte
Citrus, vanille en boter.

€ 48,00

Italië

Alto Adige
2015

Müller Thurgau, Kellerei St. Michael-Eppan

€ 38,00

De wijn wordt gekenmerkt door een grote frisheid en zuiverheid. In de wijngaarden wordt op
milieuvriendelijke wijze gewerkt; moderne technieken als vergisting bij lage temperatuur worden
toegepast. Tonen van fris fruit, hooi en nootmuskaat.

2015

Pinot Grigio ‘Graminé’, Azienda Agricola Longariva

€ 48,00

Pinot Gris waarvan de schillen zijn mee geweekt wat resulteert in een koperkleurige wijn die
verleidelijk fruit in de neus heeft, heerlijk fris blijft en een afdronk heeft waar mineraal in terug te
vinden is.

2016

Gewürztraminer, Elena Walch

€ 48,00

Een aromatische wijn uit het dorpje Traminer met de kenmerkende tonen van roos, lychee,
bloemen en specerijen. Droog, rijk, vol en sappig met tegelijkertijd frisheid en elegantie. Verfijnde
uitvoering van deze expressieve druif.

Piëmonte
2016

Roero Arneis ‘Cornarea’, Agricola Cornarea

€ 46,75

Deze elegante witte wijn is fris en rond met smaken van wit fruit zoals peer en appel, bosperzik
en bloemen. Dit in combinatie met een mooie zuurgraad en lichte bitters maakt dit tot een volle
en sappige wijn.

Toscane
2013

Batàr, Agricola Querciabella

€ 129,50

Blend van Chardonnay en Pinot Blanc uit Greve in Chianti. Fermentatie gebeurt apart voor beide
druivensoorten in nieuw Frans eiken. Rijping van 9 tot 12 maanden in Franse eiken vaten met
daarna de assemblage. Bouquet van witte bloemen, exotisch fruit, boter en koffie met in de
mond een rijpe frisheid en elegantie maar met grote lengte.

Lombardia
2015

Trebbiano di Lugana ‘Ca’ Lojera’, Franco Tiraboschi

€ 40,00

Voor de wijn worden alleen druiven van de eigen wijngaarden gebruikt, die handmatig geplukt en
in de eigen kelders verwerkt worden. De wijnen ondergaan een lichte inweking om de aroma's te
vergroten, en worden gevinifieerd bij lage temperaturen. Er wordt zoveel mogelijk
milieuvriendelijk gewerkt. Schoon, fris, mineraal.

Marche
2013

Castelli di Jesi Verdicchio Reserva ‘Plenio’ Umani Ronchi

Verfrissend met intense aroma’s van kruiden, amandelen, vanille en rijp fruit. De wijn is voor
40% gerijpt op grote vaten van Sloveens eiken en voor 60% op RVS en betonnen vaten. De wijn
rijpt 12 maanden “sur lie” met daarna 6 maanden flesrijping.

€ 48,00

Campania
2016

Greco di Tufo ‘Cutizzi’ Feudi di San Gregorio

€ 42,00

Aromatische wijn met in de neus perzik, tropisch fruit en bloesem. In de mond veel frisheid,
kruidigheid en een klein bittertje in de afdronk. In de ‘Cutizzi’ zitten de beste Greco-druiven van
de beste wijngaard.

Spanje

Castilla Y León
2016

Verdejo/Viura, Fuente Milano

In zijn stuivende geur komt vooral het Citrus en steenfruit naar voren. In de
mond geeft hij veel smaak met hierin vooral veel wit fruit, perzik en meloen.

Per glas

€ 23,50
€ 4,50

Galicië
2015

Godello ‘Mara Moura’, Martin Códax

€ 48,00

Goudgele kleur met een groene rand. In de smaak en de geur duidelijk minerale tonen met
tegelijkertijd iets kruidigs zoals tijm. Mooie rijke ronde smaak met veel fruit en een rijke vettige
afdronk die fris blijft.

Rioja
2013

Rioja Blanco Reserva ‘Tres Viñas’, Baron de Ley

€ 52,50

Een blend van Viura, Malvasia en Garnacha Blanca; apart vergist op roestvrij staal, daarna 12
maanden afzonderlijk gerijpt op Amerikaans eiken. Complex met geel fruit, kweepeer en honing.
In de smaak amandelen, kruiden en limoen.

2013

Rioja Blanco, ‘Lore de Ostatu’, Bodegas Ostatu

€ 52,50

Rioja Alavesa van Viura en Malvasia (beide 50%). De druiven zijn biologisch geteeld en afkomstig
van meer dan 60 jaar oude wijnstokken. Houtopvoeding van 9 maanden op dezelfde vaten als de
vergisting. Balans tussen fris, fruit en hout.

Penedès
2014

Penedès ‘Indigena Blanco’, Parés Baltà

Elegante wijn gemaakt van biologisch geteelde Garnacha Blanca. Na de vergisting rijpt de wijn
nog 4 maanden op de lies wat resulteert in een zacht rond mondgevoel maar met fris wit fruit en
een lange zachte afdronk.

€ 47,50

Portugal

Vinho Verde
2015

Alvarinho ‘Toucas’, Lua Cheia em Vinhas Velhas

€ 38,50

Goudgeel van kleur met in de neus aroma’s van citroenboter, walnoot en mineraal. Mondvullend met op het pallet Citrus, boter, rijpe ananas en mineraal. En verfijnde wijn die tevens
structuur biedt, elegantie met een perfecte zuurbalans.

Alentejo
2016

Reserva Branco, Herdade do Esporão

€ 42,50

In zijn intense neus geeft hij vooral tropisch fruit en Citrus. In zijn volle, romige smaak geeft hij
ook veel tropisch fruit, Citrus en lichte houttonen. Door zijn zuren heeft hij voldoende frisheid om
de wijn elegant te houden.

Douro
2013

Redoma, Niepoort

€ 78,50

In zijn brede en krachtige geur geeft hij vanille, toast en tropisch fruit. In zijn stevige en brede
smaak geeft hij rijpe perzik, tropisch fruit zoals ananas, vanille en toast. Dit gecombineerd met
veel frisheid, wat zuren en een bittertje maakt dit tot een prachtig uitgebalanceerde wijn.

USA

River Junction
2016

Viognier, McManis Family Vineyards

€ 47,50

Aroma’s van verse Cantaloupe meloen, mond vullend peer en perzik geuren en een genereuze
textuur maken dit een volle ronde zachte wijn met een bijzonder lange afdronk met daarin
honing, karamel en vanille. Geen houtrijping, lijkt bijna van wel!

Monterey County
2015

Chardonnay ‘Riverstone’, J. Lohr

Een rijke, volle, maar frisse wijn met rijpe citrus, appel, nectarine, honing, vanille en toast.
Vergisting vindt plaats in barriques. Ruim 50% ondergaat malolactische gisting, daarna rijpt de
wijn 7 tot 9 maanden in nieuwe en gebruikte barriques van Frans, Hongaars en Amerikaans eiken.

€ 48,00

Chili

Leyda Valley
2015

Sauvignon Blanc ‘Single Vineyard Garuma’, Viña Leyda

€ 38,00

Licht geel van kleur. Elegante en complexe neus. In de geur rijpe Citrus aroma’s zoals grapefruit
gecombineerd met frisse groene limoen met een hint van groene Chileense pepers. De smaak is
geconcentreerd en fris met minerale tonen, volle body en een uitgebalanceerd grapefruit
karakter.

Zuid-Afrika

Tulbagh
2014

Chenin Blanc ‘Barrel Fermented’, Rijk’s

€ 48,50

In de geur geeft deze wijn rijp fruit als perzik, abrikoos en ananas in combinatie met vanille. In de
mond is hij vol en romig en komt in de smaak het fruit terug, geeft hij iets boter en amandel.
Door zijn zuurgraad blijft hij mooi in balans.

Swartland
2015

Viognier, Spice Route

€ 43,50

Deze rijke, fruitige Viognier geeft in zijn geur en smaak veel rijp fruit zoals perzik en abrikoos dit in
combinatie met bloesem en sinaasappelschil. Door de bloesem en zijn zuurgraad blijft de wijn
heerlijk drinkbaar.

Stellenbosch
2014

Chardonnay ‘Nine Yards’, Jordan Wine Estate

€ 79,50

Icoonwijn die, gedeeltelijk met wilde gisten, voor 11 maanden is gefermenteerd op Frans eiken.
In de mond is hij vol en romig en komt in de smaak het fruit terug, geeft hij iets boter en
amandel. Door zijn zuurgraad blijft hij mooi in balans.

2014

Chardonnay ‘Clouds’, Donovan Rall Clouds Estate

South-Africa meets Burgundy style; vol, rijk, krachtig en tegelijkertijd elegant en verfijnt. De
druiven worden vergist door de wilde gisten zoals ze op de druif zitten en in de wijnmakerij
aanwezig zijn.

€ 80,00

Rosé wijnen
Frankrijk

Languedoc
s.a.

Rosé Gris Blanc, Gérard Bertrand

€ 23,50

Een blend van Grenache Gris en Grenache Noir, heeft een lichte en delicate kleur van
rozenblaadjes. Een mineralige ondertoon met aroma’s van rode bessen, vermengt met wat
specerijen. Elegant.

Spanje

Rioja
2016

Rosé Rioja, Muga

Blend van Garnacha, Tempranillo en Viura. Een aangenaam fruitige rosé met een floraal karakter,
tikje kruidig en een frisse afdronk.

€ 29,50

Rode wijnen
Duitsland

Pfalz
2012

Spätburgunder, Weingut Friedrich Becker

€ 49,00

Pinot Noir met een intense kersenrode kleur. Subtiele elegantie en een breed scala aan smaken
van rode vruchten. Aangename tannines, goed gestructureerd en krachtig.

Oostenrijk

Kamptal
2015

Zweigelt ‘Barrique’, Kurt Angerer

€ 38,50

Na de vergisting in RVS tanks volgt een rijping van circa 12 maanden in 2 tot 3 jaar oude
barriques. Vol met fris en fruit zoals kersen, pruimen en zwarte bessen. Zachte tannines met
daarnaast nog wat laurieren cacao. Zweigelt is een kruising van Sankt-Laurent en Blaufränkisch.

Frankrijk

Bordeaux
2009

Listrac-Médoc Cru Bourgeois, Château Clarke

€ 110,00

Hout domineert nooit in een Château Clarke, maar juist de enorme concentratie rood fruit, de
structuur, de rijke tannines en de massieve geur kenmerkt de wijn. De wijnen van Château Clarke
worden meestal gemaakt in de verhouding 60% Merlot en 40% Cabernet Sauvignon en worden,
afhankelijk van de jaargang, opgevoed in 60 tot 100% nieuwe eiken vaten.

2000

Pauillac, Château Pontet-Canet

€ 180,00

Krachtpatser die door z’n leeftijd wat milder is geworden met tonen van zwarte bes en truffel. De
wijn heeft zich prima ontwikkeld met (nog steeds) sappig donker fruit en subtiel nieuw eiken wat
doorsijpelt. Een grote rijke wijn!

2011

Pomerol, Château Le Gay

€ 196,50

Deze Merlot (tikje Cabernet Franc) gedomineerde wijn geeft in zijn neus vooral pruimen, rood
fruit en aardse tonen. In de mond geeft hij rood fruit, pruimen, truffels, iets chocolade en
bloesem, en zelfs licht specerijen.

1999

Pessac-Leognan, Château Haut-Brion

Geconcentreerd, prachtig in balans…!!! Een blend van Merlot, Cab. Sauv. en Cabernet Franc. met
veel zwart fruit, tabak en specerijen. Het is een wijn die veel heeft en geeft maar genuanceerd,
subtiel, diep en met een enorme lengte.

€ 490,50

Bourgogne

2015

Pinot Noir, Vincent & Sophie Morey

€ 42,50

Deze milde Bourgogne geeft in zijn aanzet een milde aangename smaak van rood fruit waarin
vooral kersen, lichte kruidigheid en wat hout nuances.

2015

Givry 1er Cru ‘Clos Chorle‘, Domaine Mouton

€ 64,50

Deze klassieke Rully geeft aangename smaak van rood fruit en zwarte kersen, een soepele
kruidigheid en aardse tonen. Hij geeft een soepele verfijnde afdronk met zachte tannines.

2009

Nuits St. Georges, Domaine Méo-Camuzet

€ 180,00

Méo-Camuzet heeft beschikking over enorm geconcentreerd fruit en dat straalt door in de
wijnen. Mineraal, aards en fruitvol. Geïntegreerd hout ondersteunt de wijn. De wijngaard die
Méo gebruikt voor zijn Nuits-St-Georges heet 'Le Bas de Combes'. Er staan hier oude stokken
(50+ jaar) die gevoelig zijn voor 'Coulure': het vormen van zeer weinig druiven door overmatige
regenval. Hierdoor gaat alle concentratie in die weinige druiven zitten.

2011

Savigny-Les-Beaune ‘Aux Petits Liards’, Domaine Daudet

€ 83,50

2009

Volnay 1er Cru ‘Le Rocheret’, Domaine Terres des Velle

€ 180,00

In de neus vooral kersen met een lichte kruidigheid. In zijn smaak geeft hij ook kersen en ander
klein rood fruit met iets kaneel. Mooi in balans tussen het fruit en zijn frisse zuren. Zachte
tannines, omlijst door licht eiken.

Bij deze wijn gaat het vooral om fruit. Zwarte bes, granaatappel, gedroogde bloemen. Een
zijdezachte Volnay. Gemaakt van biologisch dynamisch geteelde druiven. De 30-jaar-oude
wijnstokken produceren fruit met zachte tannines en een intens aroma.

2012

Vosne-Romanée 1er Cru ‘Les Chaumes’, Domaine Méo-Camuzet

€ 250,00

Aan de westkant van Vosne ligt de wat lager gelegen wijngaard Les Chaumes. Het gebied grenst
aan Nuits-St-George. Deze wijn wordt gemaakt van druiven van twee percelen die grenzen aan
de nog bekendere La Tâche. Een zeer pure, elegante, geurige rode wijn met in de neus aardbeien
en Morello fruit. In de start een beetje kalkachtige tannines, fruit, maar een levendige strakke
finish.

Languedoc
2012

Corbières Boutenac ‘La Forge’, Gérard Bertrand

€ 97,50

Blend van Carignan en Syrah met een diepe rijpe kersen kleur. Biologisch dynamisch geteelde
druiven waarvan het sap 10-12 maanden ongefilterd in houten vaten is gerijpt en daarna nog 12
maanden flesrijping voor de wijn op de markt komt. Een krachtige rijpe en rijke wijn die menig
Rhône-wijn omver blaast.

2013

La Clape ‘L’Hospitalitas’, Gérard Bertrand

Blend van Syrah en Mourvèdre met een intens bouquet van specerijen, donker fruit en tonen van
vanille. Houtrijping van 12 maanden en de ongefilterde wijn rijpt daarna nog eens 12 maanden
op de fles voor de wijn op de markt komt. Krachtige wijn.

€ 97,50

Rhône

2011

Gigondas ‘Domaine du Roucas de Saint Pierre’, Domaine Roucas

€ 44,50

Deze klassieke Rhône heeft een rijpe geur van rood fruit en vanille. In de mond geeft hij een
krachtige aanzet met rijp rood fruit, vanille en cederhout. In zijn lange afdronk geeft hij een
aangename zachte kruidigheid. Grenache (65%) en Syrah.

2013

Châteauneuf du Pape, Domaine de la Janasse

€ 89,50

2008

Châteauneuf du Pape ‘Côtes Capelan’, La Ferme du Mont

€ 180,00

Wijn gemaakt met 15% Mourvèdre, 8% Syrah en de rest Grenache. Viooltjes, zoete zwarte
frambozen en zwarte bessen maken deze Châteauneuf du Pape tot een medium tot full-bodied
wijn die maar liefst 94 Parkerpunten heeft gekregen. De wijn is uitermate zuiver en elegant met
veel fruit, goede zuren en een geweldige zuiverheid.

Donkerrode kleur. Verfijnde neus met zwart fruit, laurier(drop) en nootmuskaat. In de mond rijpe
tannines, een volle body en cacao in de lange afdronk. Geproduceerd uit 80% Grenache en 10%
Syrah en 10% Mourvèdre druiven.

Italië

Piëmonte
2012

Barolo ‘Parafada’, Massolino

€ 112,50

In zijn geur geeft hij vooral rijpe kersen. In zijn aanzet is hij zacht, maar daarna komt zijn ware
karakter naar boven. In zijn smaak geeft hij rood fruit en aardse tonen zoals paddenstoelen, dit
gaat heerlijk samen met een frisse zuurgraad en een lange afdronk.

2012

‘Sito Moresco’, Gaja

€ 100,00

De Sito Moresco combineert het karakter en raffinement van de Nebbiolo druiven met de
toegankelijkheid van Cabernet en Merlot. In de neus neem je rijpe rode vruchten waar, iets van
chocola en een aangename kruidentoets. Milde tannines.

2011

Barbaresco, Ronchi di Giancarlo Rocca

€ 69,50

Een typische Piëmonte wijn gemaakt van 100% Nebbiolo met aroma’s van drop, framboos en
Amarene kers die overgaan in zwarte bes, bloemen en tabak. In balans door de kenmerkende
frisheid. Krachtig maar nooit over de top!

2011

‘Sperrs’, Gaja

€ 275,00

Gaja ‘Sperss’ is gevinificeerd uit 94% Nebbiolo en 6% Barbera. De druiven stammen af van het
gelijknamige perceel in Serralunga, in het hart van het Barolo gebied. Na de fermentatie rijpte de
wijn gedurende 12 maanden in nieuwe barriques, en daarna nog eens 12 maanden in grote
houten vaten, voordat de oenoloog Guido Rivella de wijn vrijgaf.

2013

Dolcetto ‘Briccolero’ Dogliani, Chionetti

€ 52,50

Gemaakt met natuurlijke gisten en geheel op RVS gevinifieerd maakt dit een pure vertegenwoordiger van de Dogliani-terroir. Een intense en donkere wijn met zwarte kers en bes,
aards, kruiden, mineraliteit en frisheid.

Veneto
2013

Palazzo della Torre, Allegrini

€ 52,50

Deze volle wijn, die gemaakt wordt in de buurt van Verona, wordt gemaakt van Corvina,
Rondinella en Sangiovese. Mini-Amarone! In zijn geur veel zwart fruit zoals bramen en (Amarene)
kersen, maar ook hinten van vanille, tabak en hout. De smaak is erg zacht te noemen. Een wijn
met mooie rijpe tonen en fruitaroma’s.

2010

Amarone della Valpolicella, Fattori

€ 115,00

Dit is de grote broer van de Ripasso en wordt gemaakt met druiven die ze laten drogen, wat zorgt
voor een intensere wijn. In zijn smaak geeft hij gedroogd en overrijp fruit, chocolade en tabak.
Het is dus een dikke wijn met een mond vol smaak waarin van alles gebeurd.

Toscane
2015

Morellino di Scansano, Fattoria le Pupille

Sangiovese uit de Maremma met een robijn rode kleur, kruidig fruit met tonen van leer en tabak.
Vol en sappig. De wijn rijpt 15 maanden op 40% nieuw en 60% gebruikt hout.

€ 48,00

2015

Rosso Toscane ‘Message in a Bottle’, Tenuta Il Palagio

€ 42,50

Wijnhuis eigendom van Gordon Sumner (Sting) en zijn vrouw Trudie Styler. Blend van Sangiovese,
Syrah en Merlot welke 12 maanden gerijpt is in Frans eiken vaten. Aroma’s van kers, bosbessen
en kruiden. Biodynamisch.

2012

Chianti Classico, Querciabella

€ 56,50

Deze Chianti heeft een intense geur van zwart fruit met een lichte hint van zoethout. In de mond
geeft hij cassis, bramen en ander zwart fruit gecombineerd met zoethout en hazelnoot. Lange
afdronk met mooie zachte tannines.

2013

Ca’Marcanda ‘Promis’, Gaja

€ 90,00

Promis is Gaja’s “jonge stokken” wijn, afkomstig uit de Ca’Marcanda wijngaarden op de leem- en
kleirijke bodems. De wijn is een samenstelling van Merlot, Syrah en Sangiovese die elk
afzonderlijk worden vergist alvorens geassembleerd te worden. De wijn zit vol zwart fruit zoals
zoete bramen en bosbessen.

2012

Brunello di Montalcino, Tenuta di Sesta

€ 89,90

2012

Brunello di Montalcino ‘Pieve Santa Restituta’, Gaja

€ 125,00

Deze topper uit Toscane geeft een mooi palet van rode kersen, bessen en pruimen in combinatie
met cederhout. De wijn is perfect in balans tussen het fruit, zijn frisse zuurgraad en zachte
tannines.

De Sangiovese druiven worden apart geoogst en vergist op RVS. Hierna wordt de wijn gedurende
24 maanden op houten vaten gelagerd, waarna het blenden plaats vindt. Vervolgens rijpt de wijn
nog 6 maanden op betonnen vaten. Met aansluitend 2 jaar flesrijping. Een elegante Brunello met
een mond vullende rijpe structuur, zwoele tannines, confituur, kruidige houttonen en een romige
en spannende lengte.

2012

Ca’Marcanda ‘Magari’, Gaja

€ 115,00

Combinatie van Merlot, Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc. Magari is een grote wijn
samengesteld als een typische Bordeaux blend maar met onmiskenbaar Italiaanse kenmerken.
Veel complexiteit, kruiden en zwart fruit maken een volle wijn met heel veel lengte.

2012

Tignanello, Marchesi Antinori

€ 178,50

Deze ‘Super Tuscan’ geeft in de neus zwart en rood fruit en een zekere kruidigheid en is gemaakt
van 85% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon en 5% Cabernet Franc druiven. In zijn volle en toch
zachte smaak; cassis, kersen, lichte kruidigheid en een toets van tabak en noten. In zijn zachte en
extreem lange afdronk blijf je dingen ontdekken.

2012

Sassicaia, Tenuta San Guido

€ 295,00

De wijn is gemaakt van 85% Cabernet Sauvignon en 15% Cabernet Franc druiven. Na de pluk gaan
de druiven voor het gistingsproces in stalen tanks van 35 tot 110 hl. Het verdere rijpingsproces
geschiedt gedurende een periode van 24 maanden, voor de Sassicaia voor 33% in nieuw Frans
eiken vaten van 225 liter.

Puglia
2012

Nero di Troia, Antica Enotria

Biologisch. De wijn heeft tonen van rijpe bessen, laurier, grafiet, rook en specerijen. De wijn heeft
een goede frisheid. Alle wijnen van deze Azienda bezitten een ongekende elegantie en frisheid.
De aanwezige tannines worden nooit te hard. De Nebbiolo van het zuiden.

€ 40,00

2015

Primitivo di Manduria ‘Talò’, San Marzano

€ 40,00

Deze Primitivo rijpt 12 maanden op vaten van Frans en Amerikaans eiken. Prijs kwaliteit is gunstig
(Tre Bicchieri in de Gambero Rosso). In de neus geuren van rijpe pruim, kersen met op het palet
chocolade en vanille. Zacht, zwoel, intens en rijk.

Spanje
Castilla La Mancha
2014

Tempranillo, Finca Fabian

Dit is een mooie sappige wijn met in de geur vooral rood fruit. In de mond
geeft hij vooral fris rood fruit zoals; bessen, aardbei en kersen. Dit maakt dat het een
niet te complex maar plezierig glas wijn maakt.

Per glas

€ 23,50
€ 4,50

Rioja
2015

Maturana ‘Varietales’, Barón de Ley

€ 44,00

Niet alledaags druivenras uit Rioja Baja waarvan het sap houtfermentatie heeft ondergaan,
daarna 6 maanden rijping op Amerikaans eiken en 12 maanden Frans eiken. Dieppaars met
donker fruit, zwarte bessen, koffie, tabak en chocolade.

2010/11

Rioja Reserva, Viña Alberdi

€ 52,50

Tempranillo van de hoogste percelen in de wijngaarden gelegen van Rodezno en Labastida. De
wijn werd gerijpt in Amerikaanse eiken vaten gedurende twee jaar. Evenwichtig met een
zijdeachtig gevoel in de mond. De wijn heeft een goede zuurgraad die een lange en frisse afdronk
benadrukt

2011

Rioja Selección Especial, Bodegas Muga

€ 85,00

Deze rijke wijn geeft in de neus zwart en gestoofd fruit en vanille. In zijn smaak rood en zwart
fruit, tuttifrutti, tabak, cederhout en een toets van vanille. In zijn lange afdronk blijft hij vol van
smaak en heeft hij zachte tannines.

2004

Rioja Reserva ‘Viña Tondonia’, López de Heredia

€ 87,50

Bijzonder geconcentreerde en uitgebalanceerde Rioja gemaakt van Tempranillo (90%) en
Graciano (10%), van 40 jaar oude wijnstokken uit Briñas, Labastida en Villalba. De wijn heeft 4
jaar gerijpt op Amerikaans eiken. Donkere tonen, gebalanceerde structuur in de mond,
aangename aciditeit en een lange complexe finale.

2005/07

Rioja Gran Reserva ‘904’, La Rioja Alta

Bijzonder geconcentreerde en uitgebalanceerde Rioja gemaakt van Tempranillo (90%) en
Graciano (10%), van 40 jaar oude wijnstokken uit Briñas, Labastida en Villalba. De wijn heeft 4
jaar gerijpt op Amerikaans eiken. Donkere tonen, gebalanceerde structuur in de mond,
aangename aciditeit en een lange complexe finale.

€ 120,00

Priorat
2014/15

Priorat '90 Minutes', Trossos del Priorat

€ 47,50

Biologisch geteelde Garnacha met 20% Cariñena en 10% Cabernet Sauvignon. Fermentatie op
roestvrij staal, daarna twaalf maanden op Frans eiken van 225 liter, vervolgens 10 maanden
rijping op de fles.
Sappig met in de neus tonen van rood fruit, specerijen, blauw fruit en donker fruit. In de mond
een mooie balans tussen het rijpe fruit en mooi verweven hout. Verfijnde zuren en licht minerale
afdronk

2005/08

Classic, Cims de Porrera

€ 142,50

Een blend van Cariñena (70%) en Garnacha (30%) die 18 maanden op nieuw Frans eiken uit Allier
heeft gerijpt. Deze krachtige, intense en toch frisse wijn geeft in de neus zwart fruit en drop. In
zijn smaak bramen, cassis, chocolade en specerijen. Priorato wordt op dit moment gerekend tot
de 3 beste wijngebieden in Spanje.

Ribera del Duero
2012

Tempranillo ‘El Nogal’, Pago de los Capellanes

€ 130,00

Druiven van een enkel perceel. Vergisting op Franse foeders. Hierna volgt een malolactische
vergisting van 32 dagen op nieuwe Franse barriques.
Hierna rijpt de wijn nog 18 tot 22 maanden op nieuw Frans eiken. Zeer complexe neus met
opvallend jong rood en donker fruit, vanille, rokerigheid, cacao, leer en mint. In de mond zeer
zacht met veel kracht en elegantie en een zeer lange afdronk.

2009

Tempranillo ‘Matallana’, Telmo Rodriguez

€ 180,00

Afkomstig van wijngaarden uit de Burgos streek. De wijn heeft intense aroma's en is vol van
karakter. De wijn heeft tussen de 15-18 maanden gerijpt in Franse eiken vaten zonder dat de
geuren of smaken van het hout gaan overheersen. De Matallana heeft een zeer uitgebalanceerde
intense smaak met een goede zuurgraad en verfijnde tannines.

Portugal

Duero
2009

Tinto ‘Vertente’, Niepoort

€ 56,50

In zijn kruidige geur geeft hij zowel zwart als rood fruit met een licht iets rokerigs. In zijn sappige
smaak komt ook het rode en zwarte fruit naar voren, dit gecombineerd met zwarte peper en
cederhout.

Argentinië

Mendoza
2013

Malbec 'Gran Reserva' Calathus, Finca Don Carlos

Deze krachtige rode wijn geeft in de neus zwart fruit, pruimen en een zekere kruidigheid.
Geselecteerde en hand geplukte druiven en gelagerd op Frans eiken voor 9-12 maanden.

€ 48,00

Libanon

Bekaa Valley
2006

Hochar, Château Musar

€ 77,50

Deze wijn behoort tot de absolute top van Libanon en wordt gemaakt van de traditionele
druivensoorten zoals Syrah, Grenache en Cabernet Sauvignon. De wijn rijpt 24 maanden op
eikenhouten fusten en heeft een mooie complexe smaak van vijg, framboos, aardbei, laurier en
vanille. Een hele lange geraffineerde afdronk met hele fijne tannines.

Zuid-Afrika

Westkaap
2014

Pinotage, Diemersfontein

€ 40,00

Mooi en rijpe Pinotage (Pinot Noir x Cinsault) met intense aroma’s van zwart fruit, chocolade,
pruimen en zelfs koffie die zorgen voor een intense aanzet in de mond, vol en mond vullend,
gevolgd door subtiele tannines. De wijn heeft een houtvoeding van 6 maanden gekregen.

Franschhoek
2012

The Chocolate Block, Boekenhoutskloof

€ 74,50

De dikke rode wijn is gemaakt van Shiraz, Cabernet Sauvignon, Grenache, Cinsault en Viognier. Hij
geeft zwart fruit zoals cassis en bramen, pruim en zelfs licht florale tonen. Dit alles natuurlijk met
duidelijke toets chocolade. In zijn afdronk mooie rijpe taninnes.

2008

Syrah, Boekenhoutskloof

Doordat deze Syrah 27 maanden op gebruikte Franse eiken vaten heeft gelegen, heeft hij mooie
ontwikkelde tonen en zachte taninnes. In de mond geeft hij veel zwart fruit en een pepertje met
achterin lichte houttonen. Deze Syrah behoort tot de absolute top van Zuid-Afrika.

Stellenbosch
2015

Pinot Noir ‘Clouds’, Donovan Rall Clouds Estate

€ 80,00

Een niet zo vaak geziene druif in Zuid-Afrika maar hier in optima forma! Verfijnt, subtiel en zacht
van smaak. Fris rijpe kersen, aardbeien en een tikje aards. Lange afdronk. Een mond vol wijn
zonder te overdrijven.

2010

Lourens River Valley, Morgenster

In samenwerking met Pierre Lurton van Cheval Blanc gemaakt, waarbij de invloed van de
klassieke Bordeaux duidelijk naar voren komt. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc en
Petit Verdot. Met zwarte bes, zoete kers, kruidnagel, anijs, cacao, karamel en een tikje vanille.

€ 57,50

USA

Sonoma County
2013

Zinfandel, Seghesio

€ 56,00

Dit is een echte ‘Blockbuster’. Volle geconcentreerde smaak van zwart fruit van cassis en bramen
met iets vanille. Door een aansprekende frisheid blijft hij mooi in balans. In de afdronk zwart
fruit, licht eiken en een zoete kruidigheid.

2007

Merlot, Shafer

€ 119,50

Deze top Merlot is rijk in zijn neus en smaak en geeft hierin heel veel jammig fruit van cassis,
bramen, kersen en pruimen. Dit gecombineerd met specerijen, rook en zwarte thee maakt heeft
tot een krachtige maar goed uitgebalanceerde wijn.

2008

Opus One Mondavi

€ 399,00

Deze absolute topper is ontstaan uit de samenwerking tussen Robert Mondavi en Baron Philippe
Rothschild is vanaf het eerste jaar een groot succes. In zijn geur geeft hij vooral zwart fruit zoals
cassis, pruimen en cederhout. Dit komt in de mond ook naar voren, maar je blijft hierin en in zijn
fantastische lange afdronk dingen ontdekken.

Santa Barbara (Central Coast)
n.v.

Frontier Red Lot No. 92 Fess Parker

€ 40,00

Bizarre blend met een keur aan druiven: 36% Syrah, 15% Grenache, 13% Merlot, 11% Sangiovese,
10% Tempranillo, 6% Petite Sirah, 4% Cabernet Sauvignon, 3% Cinsault, 2% Mourvèdre. Aroma’s
van donker fruit zoals zwarte bes en braam met een pepertje. Op het palet donkere chocolade,
zwarte kers en rokerig. Rijp, rijk en vol.

Australië

Barossa
2005

Keyneton Estate Euphonium, Henschke

€ 85,50

Een blend van Shiraz, Cabernet Sauvignon en Merlot. In zijn geur geeft hij framboos, cassis en
vanille. In zijn volle, krachtige smaak geeft hij rood en zwart fruit, viooltjes, cederhout en
specerijen. Naast kracht heeft hij ook veel finesse en zachte taninnes.

McLaren Vale

2006

Shiraz ‘The Dead Arm’, d’Arenberg

Een zeer complexe smaak met o.a. noten, koffie, chocolade, kruiden, veel rijp fruit zoals kersen,
bosbessen en bramen, maar niets in overdaad. De wijngaard waar de Shiraz vandaan komt is
eigenlijk ziek. De ranken hebben Eutypa Lata; een ziekte die de zijtakken van de druivenplant laat
afsterven. Er blijven nog maar een paar takken met enkele trossen over. De plant heeft de
complete focus op dat enkele trosje waardoor de concentratie van het sap des te hoger zal zijn!

€ 145,00

