
Wijnen 
Rosé 

ROSÉ  glas fles 
   

Messenger Rosé | Khipu | 2018 4¾    23 

Central Valley, Chili   

Merlot   

Khipu is de benaming van het communicatie systeem welke door 

de Inca’s is uitgevonden. Een fruitige en verfrissende rosé intens 

roze van kleur met aroma's van aardbeien en frambozen. 

  

vol - sappig - rood fruit   

   

Lagrein rosato | Castel Firmian | 2018     25 

Trentino-Alto Adige, Italië   

Lagrein   

Originele rosé uit Italië met veel smaak. Bessen, veel sap en 

kruidigheid wisselen elkaar af. Hierdoor ontstaat een soepele 

borrel rosé die je bij van alles kunt combineren. 

  

  

  

sappig - rozenbottel - zoet/zuur balans   

   

Belles du Sud Bikini| Les Domaines Auriol | 2017    5½  27 

Pays D’Oc, Frankrijk   

Blend van Syrah & Grenache   

Deze rosé heeft veel sappig rood fruit naast licht frambozen 

en aardbeien in de mond. Vernoemd naar de ‘schoonheden 

uit het Zuiden’ die te zien zijn op het etiket. 

  

  

  

verfrissend - rood fruit - strandmomentje   

   

Landea Zero Puro Rosé - Demeter | Lunaria Orsogna| 2017   32 

Abruzzo, Italië   

Pinot Grigio   

Deze kruidige, biodynamische wijn is volledig recyclebaar. Het 

etiket, fles en de kurk. Bio ten top en ook nog goedgekeurd 
als veganistische wijn.   

  

vol - aromatisch - gastronomisch   

   

The Fishwives Club Rosé | Boutique Winery | 2018     25 

Western Cape, Zuid- Afrika   

Pinotage   

Sometimes life trows you a fish. Het verhaal van een bijzondere 

ontmoeting tussen twee grafische ontwerpsters en een 
gepassioneerde  wijnfanaat die de zoektocht naar geluk en 

vurigheid herpakt in  Zuid-Afrika. 

  

rond - vol bosfruit - krachtig   

   

Blush | Silver Moki | 2018    35 

Marlborough, Nieuw Zeeland   

Blend van Sauvignon blanc, Merlot & Pinot noir   

Deze wijn is als een diamant in je glas waardoor de zomer net nog 

even mooier wordt. Wat je van Nieuw- Zeelandse Sauvignon Blanc 

gewend bent. Stuivend met een toevoeging van rood fruit. 

  

verfrissend - fruitig - tropisch   



Wijnen 
Wit 

WIT glas fles 
   

Colorea | Bodegas Cristo de la Vega | 2019 4¾   23 

La Mancha, Spanje   

Verdejo   

De subtiele smaken van grapefruit en rijpe perzik tegelijk met volle   

frisse appel zuren. Uit het gebied van de Spaanse windmolens.   

dorstlessend - appels - verfrissend   

      

Revenant | False Bay Vineyards| 2018                                     5½  27  

Stellenbosch, Zuid- Afrika   

Blend van Sauvignon blanc & Chenin blanc   

Ooit was de blend van deze druiven zeer geliefd in Frankrijk. 

Doordat de regelgeving verbood dit te maken week Paul Boutinot 

uit naar Z-A. Revenant is Herrezen uit de dood of lange afwezigheid.  

  

balans - verkwikkend - grapefruit   

   

Preference | Domaine Saint Benezet |2018                                        24 

Pay D’Oc, Frankrijk   

Sauvignon Blanc   

In het warme Costieres de Nimes word deze wijn door Yann en Elise 

gemaakt. Hierbij houden ze rekening met de toekomst om zo min 

mogelijk te verspillen. Rijp, vol toch fris fruitig. 

  

  

stuivend - mild - vriendelijk   

   

Selection | Nittnaus | 2018    6½ 32  

Burgenland, Oostenrijk   

Grüner Veltliner   

Typische geur van perzik, honing en brioche, zachte frisse smaak 

met lichtkruidig accent. 

  

gul - fris - zuiver     

   

Estate Sauvignon| Boutique Winery Misty Cove| 2019                          7 35 

Marlborough, Nieuw-Zeeland   

Sauvignon Blanc   

Deze typische Sauvignon Blanc is van een zeer geliefd en bevriend 

wijnmaker van ons, Andrew Bailey. In de geur zijn het de 

karakteristieke elementen van kruisbessen, verse kruiden en 

meloen die strijden om op de voorgrond te komen. De smaak is vol 

en sappig met indrukken van passievrucht en citrusfruit.  

  

passievrucht - gras - knisperend   

   

Sancerre BIO| Reverdy | 2017  45 

Loire, Frankrijk      

Sauvignon Blanc   

Al 6 generaties een begrip in het gebied waar de mooiste sauvignon   

blanc van Frankrijk word gemaakt. De wijn blijft een tijdje sur lie.   

wat de geur van de wijn aromatisch maakt en de wijn mooi zacht.   

Droge, aangename, minerale afdronk, rijk van smaak.   

klassiek - floraal - mondvullend   



Wijnen 
Wit 

 glas fles 

Arthemis | Surani | 2016                                    6   29 

Puglia, Italië   

Blend van Fiano & Chardonnay   

Vernoemd naar de Godin van de Maan, gemaakt op een 

sprookjesachtig kasteel, uit de hak van de laars van Italië; komt deze 

eigenwijze dorstlesser. Rijp, wit fruit gecombineerd met 

opwekkende frisse zuren. Lekker, lang nagenieten van een 

aangenaam zachte afdronk van de warme Zuidelijke zonnestralen in 

je glas.  

  

zuidelijk zacht - droog - rijp fruit   

   

Pinot Grigio | Villa San Martino | 2018    6½ 32 

Friuli, Italië   

Pinot Grigio   

Rond het dorpje Bertiolo zijn wijnboeren voor dag en dauw bezig 

met de beste kwaliteit druiven te verbouwen om de sappigste wijn 

van te maken waarvan je elke keer weer gaat lachen. Een ‘pleaser’ 

met een vrolijke zonnige toets. 

  

prettig - verfrissend - peer   

   

Riesling Biodynamisch | Weingut Eymann | 2018 6½ 32 

Pfalz, Duitsland   

Riesling      

Volle, brede smaakvolle toch elegante droge wijn met stoere frisse 

zuren en een duidelijk Duits signatuur. In de geur zeer veel bloemen 

met frisheid van limoen. Verteerbaar en sappig van structuur door 

een minuscuul restzoetje. 

  

rond - fruitig - balans   

   

The Following | Vin Nature| Aristan range | D'Aria winery | 2016               60 

Durbanvill , Zuid-Afrika   

Sauvignon blanc   

Deze wijn is zeer LIMITED. Er zijn er maar 2000 flessen van gemaakt. 

Uniek kraak heldere, elegante wijn die met veel zorg is gemaakt. 

Door 9 maanden een speciale combinatie van opvoeding te hebben 

ondervonden: zeer uitgesproken smaak met een nasmaak waarvan 

je nog lang nageniet.     

  

uitgesproken - zacht - intens   

   

YeYa | Finca Bacara | 2017   30 

Jumilla, Spanje   

Blend van Chardonnay & Moscatel   

Deze godin van de zee is net zo vol en wispelturig als de zee zelf. De 

chardonnay geeft haar de ronde tonen en de moscatel een fijne 

zoetheid. Fris en opschonend. 

balans - vol - schoonheid             

  

  

     

 



Wijnen 

Wit 

 glas fles 

Pinot gris| Weemala  | Logan | 2017    7½ 37  

Orange, Australië   

Pinot Gris   

De Aboriginals vertalen Weemala als een goed uitzicht. De vogels 

vinden dit ook, soms terroriseren ze de wijngaarden dagen lang. 

Toch krijgen ze van Peter Logan een hoofdrol op het etiket. Want 

zonder de Silvereye geen schitterend glas wijn. Zowel de kleur en 

smaak vallen meteen op. Rijpe peer, noten en bloedsinasappel 

worden gecombineerd met limoen en een lichte ziltige ondertoon. 

Dit geeft de wijn een mooie ronde afdronk. Ideaal voor wijn-spijs bij 

ons aan tafel. 

  

vol - noga - zilt    

   

Domaine de Vedilhan  | Boutinot | 2018                                                   30 

Languedoc- Roussillon, Frankrijk   

Viognier   

Niet ver van de Spaanse grens is deze diva onder de druivenrassen 

bezig om de nieuw hit van deze zomer te worden. Fris droog, fruitig 

en toch heerlijk soepel. Noem het een allemansvriend. Toch  

speciaal genoeg voor de echte liefhebber. Tovert deze wijn ook een 

zonnetje op jou gezicht? 

  

bloemig - fris - exotisch   

   

Ezemit | Ezimit Vino | 2018                                                                                  5½ 27 

Vader River Valley , Macedonië   

Viognier   

Een rijke en loepzuivere Viognier. Licht gekleurd met aroma's van 

rijp geel fruit, abrikoos en perzik. Ezimit Vino is een milieuvriendelijk 

wijnhuis dat de lange traditie van de Macedonische druiventeelt 

combineert met toptechnologie. De druiven groeien in een 

ecologisch gebied en worden met de hand geplukt. 

  

krachtig - stijl - kruidig   

   

Josephine ‘Barrel Fermented’ | Badet Clément & Co |  2018      33  

Limoux, Frankrijk   

Chardonnay   

Met een team van 7 oenologen en een indrukwekkende stamboom   

vanuit de Bourgogne wil dit wijnhuis een indruk achter laten die   

niet snel verdwijnt. Geurige houtgerijpte wijn met abrikoos, appel    

en witte bloemen. Vol, romig en een frisse aanhoudende afdronk.   

hout - abrikoos - rond & sappig   

   

 
 



Wijnen 

Wit 

 glas fles 

Chablis Premier Cru 'Montmains' |Domaine Denis Race | ‘17     45 

Chablis, Frankrijk   

Chardonnay   

Van onze kundige wijnmaker Denis Race komt deze karaktervolle 

Chablis. Droog, veel smaak en mooi mondvullend fris. 

  

mineraal - elegant - citrus   

      

REY | Les Champs de Perdrix| Saint -Véran | Eve & Michel Rey | 

2017 

 48 

Bourgogne, Frankrijk   

Chardonnay 

Uit het gebied Solutré waar de wijnstokken staan op grond uit het 

Jura tijdperk. Deze wijnmakers werken zeer perfectionistisch. 

Michel is als wijnmaker buitengewoon leergierig en Eve is enorm 

perfectionistisch. De perfecte combinatie voor een geweldige wijn. 

  

vol – zuiver - intens   

      

875M | El Coto | Finca Carbonera | 2018   35  

Rioja, Spanje   

Chardonnay   

Zachte Spaanse Chardonnay welke door zijn subtiele aanraking met 

Frans eikenhouten vaten niet alleen een terras of borrelwijn is maar 

ook bij veel lekkers geserveerd kan worden. Het resultaat is een 

bloemige en tropische wijn, zacht met wat vanille in de afdronk. 

  

romig - fris - aromatisch     

   

Adema White Blend | Bosman Family Vineyard | 2016 | Fairtrade  39 

Wellington, Zuid-Afrika   

Blend Chenin Blanc, Semillon, Chardonnay, Pinot Gris & Viognier   

Vernoemd naar de stamvader van de Zuid-Afrikaanse wijnbouw    

rootz, Adam Appolis, Visionair. Een complex spel tussen een 5-tal   

druivenrassen gecombineerd met de houtlagering per druivensoort.   

tropisch - kruidig - elegante mineralen   

   

Propizio Orivetto BIO | Donato Giangirolami | 2018 6½ 32 

Lazio, Italië    

Grechetto   

De Romeinen vonden deze wijn al geweldig. Heel Rome dronk 

Propizio. Rijk aan traditie gemaakt met moderne technische snufjes. 

Na ook nog eens 6 maanden battonage gehad te hebben is deze     

wijn vol fruitig en mooi rijk in smaak.  

  

  

  

  

elegant vol - steenfruit - complex    

   

Anima | Avondale | 2015                              55 

Paarl, Zuid-Afrika   

Chenin Blanc   

Wijnmaker Jonathan Grieve maakt zijn wijnen middels duurzame en 

natuurlijke wijnbouw vols het principe Terra est Vita, “ Soil is Life “. 

  

vol - romig - harmonieus               



Wijnen 

Wit 

 glas fles 

Les Bertholets Grande Reserve | Vignerons Narbonnais |  2018 5½  27  

Pay D’Oc, Frankrijk   

Chardonnay   

De 12 maanden hout opvoeding geeft een ‘botertje’ aan de wijn, 

welke subtiel vettig en smaken van rijp geel en tropisch fruit geeft. 

Nadat de wijn heeft mogen uitrusten zijn de frisse zuren nog intact. 

  

rond - perzik - volmondig   

      

Hemina | Apatsagi Pannonhalma | 2018 7 34 

Pannonhalma, Hongarije   

Blend van Chardonnay, Viognier, Pinot Blanc & Sauvignon Blanc   

Dit wijnhuis is van origine een Benedictijnenklooster dat gesticht is   

in 996 en het oudste nog wijn producerende domein van Hongarije.   

Bijzonder aan deze kelder is dat er bij het wijn maken gebruik wordt   

gemaakt van de zwaartekracht. Bijzonder vol door licht hout gebruik    

lichte houtrijping - vol - strak droog      

   

Esporao Reserve White | Esporao | 2018                                                                                     8½  40 

Alentejo , Portugal   

Blend van Antão Vaz, Arinto, Roupeiro & Semillon   

Strogeel gekleurd met een groene zweem. Intrigerend van geur: een 

overvloed aan fruit, als perzik, mandarijn, citroen en grapefruit. 

Ondersteund door het specerijen- en toasteffect van het eikenhout. 

 

karakter vol – mineralig – mondvullend   

   

Meursault | Vieilles Vignes | Domaine Pernot Belicard |2016                                    69 

Bourgogne, Frankrijk   

Chardonnay   

Gastronomische wijn met veel spanning van de jonge wijnmaker 

Phillipe Pernot. Een parel uit de Cote de Beaune waar wij in de 

toekomst nog veel van gaan horen. 

  

vol - finesse - complex   

   

Les Levrons |Puligny- Montrachet |Domaine Berthelemot | 2016                             75 

Bourgogne, Cote de Beaune, Frankrijk   

Chardonnay   

De wijnmaakster Brigitte Berthelemont is in 2009 begonnen met 

wijnmaken op dit Domaine. Een dikke wijn met een rode structuur. 

Rijp en geconcentreerd, tegelijk licht en kruidig met grote lengte.  

  

structuur - rijp - kruidig   

   

WIT ZOET   
   

Lady Birds | Organic | 2018 4¾ 23 

Moesel, Duitsland   

Riesling   

Eindelijk een licht zoete wijn uit Duitsland waar wij blij van worden. 

Een wijn die je je schoonmoeder gerust kunt voorzetten zonder dat 

ze er hoofdpijn van krijgt. Ook weer meegenomen. 

  

mild zoet - fris - tropisch   



Wijnen 
Rood 

ROOD glas fles 
   

Vin Rouge Reserve| Maison Vialade  | 2018 4¾  23 

Pays D’Oc, Frankrijk   

Marsalan   

Een sappige, aanwezige structuur naast veel rijp donker fruit met   

frisse bessen smaken spelen samen met kruidig, gerookt  vlees.   

zwoel - donker fruit - specerijen   

   

Spätburgunder BIO | Hamel & Cie | 2017 7½   37 

Pfalz, Duitsland   

Pinot noir   

De wijn zit barstensvol rood fruit, is zacht van structuur en heeft    

frisse zuren. Duits in een Bourgondisch jasje zullen we maar zeggen   

want in de neus en glas blijven de smaken elkaar steeds afwisselen.   

aards - rood fruit - romig   

   

Birds of Paradise | Vinedos Emiliana | 2017 5½  27 

Valle Casablanca, Chili   

Pinot noir   

Vinedos Emiliana is in 1986 opgericht en focust zich op het maken 

van karaktervolle biologische wijnen uitgaande van het credo: 

Kwaliteit ontstaat in de wijngaard. 

  

fris fruitig - aards - lange zachte afdronk   

   

Zero S Rotwein | Gustavshof | 2018 5½  27 

Rheinhessen,Duitsland   

Blend van Dornfelder & Regent   

Klassiek familiebedrijf waarin alle leden vrolijk meewerken om de 

meest bijzondere wijnen te maken van de beschikbare geheel 

biologisch -dynamische wijngaarden. 

  

romig - soepel - bite                   

   

Crudo red blend | Crudo | 2018   30 

Sicilië, Italië   

Blend van Cabernet sauvignon & Nero D’Avola   

Een wijn van deze tijd. Zwoel en heerlijk voor iedereen. Grappige 

uitmonstering en zeker de moeite waard tijdens een feestje. Maakt 

altijd de lippen los. 

  

geliefd - fruitig - zijde                 

   

Hemina | Rood | Pannonhalmi Apátsági Pincészet | 2017                                              8 39 

Pannonhalma, Hongarije   

Blend van Cabernet franc &  Merlot   

Een Bordeaux uit een apart land zou je kunnen zeggen. Deze wijn is 

dan ook echt een uitblinker uit het oudste klooster in Hongarije. 

Hier wordt wijn nog gemaakt op de meest ambachtelijke manier. 

Ook is het de grote broer van onze populaire witte Hemina.  

  

rode bessen - body - paprika   

   



Wijnen 
Rood 

 glas fles 

Il Conte| Montepulciano d'Abruzzo | Organic | 2016                                                        7 35 

Abruzzen, Italië   

Montepulciano d'Abruzzo   

Een charmant glas rood die niet alleen een weerspiegeling van het 

terroir is, maar ook van de Italianen zelf. Temperamentvolle wijn 

die zwarte en rode bessen combineert met power vanuit de 

houtrijping. Dit geeft een ronde zachte afdronk, zwoel rijp fruit met 

een bite. 

  

vol - krachtig rond - fruitig   

   

Gevrey Chambertin | au Vellé  | Domaine Marchand-Grillot |’17  75 

Côtes des Nuits, Bourgogne, Frankrijk   

Pinot noir   

Zeer verfijnde wijn uit de Côtes des Nuits. Uit deze hoek komen de   

wat “mannelijke” Pinot Noir wijnen van de Bourgogne vandaan.   

Complex, vol en elegant tegelijk. In de neus vormen rode bessen   

zoals kersen een bijzonder samenspel met de houtgeuren. Een wijn   

als deze kan makkelijk tien tot twintig  jaar rijpen.   

speels - kruiden - paddenstoel   

   

Burlesque | Old Vine| 2017                                                                                 6  30 

Lodi , Verenigde Staten   

Zinfandel   

Sexy, speels en zwoel. Een wijn die je een feestelijke avond goed 

begeleid en zorgt dat de tongen los komen. Rijp donker fruit met 

een hint van kruiden en chocolade met veel fris fruit in de afdronk.  

  

zwoel - donker fruit - chocolade   

   

Chianti Fiorino | Fratelli Grati | 2018 6½ 32 

Toscane, Italië   

Sangiovese   

Een sappige fruitige wijn met een stevige structuur en frisse zuren.    

Kersen, aardbeien en kruiden zijn aanwezig in de geur. De afdronk    

is lang waarin het fruit mooi naast de kruidigheid speelt.   

kersen - fris - kruidig      

   

Fly Catcher| Weemala  | Logan | 2015          8 40 

Central Ranges, Australië   

Blend van Shiraz & Viognier   

De Aboriginals vertalen Weemala als een goed uitzicht. De vogels 

die in de wijngaarden te vinden zijn krijgen van Peter Logan de 

hoofdrol op het etiket. Bij deze wijn vliegen bramen, bloemen en 7 

spices- mix aan kruiden je tegenmoed uit het glas. Aards met een 

lange nasmaak van pruimen. Tikje Frans Rhône met de echte 

Aussies finesse. 

  

soepel - licht kruidig - kersen   

   

   

   



Wijnen 

Rood 

 glas fles 

In Pork We Trust Rosso | Zio Porco Wines | 2017 6 29 

Veneto, Italië   

Blend van Marzemino, Merlot & Carmenère    

De wijnmaker geeft in deze wijn de plaatselijke druif Marzemino, 

een vrij onbekende afstammeling van Teroldego, de hoofdrol. 
  

Aroma’s van cassis en zoete kersen, soepele tannine en een 

blijvend sappig vervolg. 
  

inheems - fruit - specerijen   

   

Naturaleze Tinto Vin Naturel BIO | Azul Y Garanza | 2017   45 

Navarra, Spanje   

Garnacha   

Fantastische wijn geheel op natuurlijke manier gemaakt. De  

gisting is spontaan met wilde gistculturen en er word met de hand 

geplukt. Van deze, volle fruitige wijn met wat kaneel en kruidnagel 

Zijn er maar een handjevol gemaakt door wijnmaakster Maria  

Barrena . Een vrouw van topklasse. Dat proef je in de wijn. 

  

gedroogde pruimen - rood fruit - vin naturel   

   

Ares | Masseria Surani | Rosso | Tomamasi | 2015 6½  32½  

Puglia, Italië   

Blend van Primitivo & Cabernet Sauvignon       

Deze wijn is vernoemd naar de God van de Oorlog. Kracht samen 

met de tactische complexiteit die deze blend van de cabernet en 

primitivo samenbrengt. Mooi vol en zacht in de nasmaak. Robuust 

en toch zeer smaakvol. Een leuke combinatie van twee druiven die 

niet vaak samen komen. Wij waren meteen verkocht. 

  

zacht - fruitig - intens   

   

Cabirol |  Bodegas Azul y Garanza| 2018   30 

Montsant, Spanje   

Garnatxa (Grenache Noir) & Shiraz   

Deze wijnmakers toverden een oud en verlaten stuk  wijngaard om 

en maakte hun droom waar. Een Grenache Noir van de oude 

stempel, vol intens fruit met donkere tonen van hout en chocolade.    

  

licht kruidig - soepele tannine - kersen   

   

Inspiration- Crianza | Loess | 2016  45 

Ribera del Duero, Spanje   

Tempranillo   

Het wijnhuis produceert alleen wijnen onder het motto ‘great wine  

only comes from exceptional vineyards’. Een filosofie die wij graag 

delen. 

  

rond - vol bosfruit - krachtig             

   

   

   

   

   



Wijnen 

Rood 

 glas fles 

Rioja Baja | Milenrama | 2018 6 29 

Rioja , Spanje   

Tempranillo   

Klassieke wijn in een modern jasje. De wijn is een semi crianza. Een    

lichte maar aanwezige houtlagering met gebruik van 40 jaar oude   

stokken geven de wijn geconcentreerde toch zachte smaak.   

zwarte bessen - toegankelijk - kruidig   

   

Rosso di Montepulciano | La Casella | 2018  39 

Toscane, Italië   

Sangiovese   

Authentiek, boers en puur natuur. Zo kun je deze wijn benoemen. 

De leermeester van de wijnmaker Alberto Brini is dit ook, een met 

de natuur en zijn wijn. Een wijn met een Internationaal kaliber 

aangevuld met de fijne smaak, eenvoud en klasse van de kleine 

wijnboer. 

  

zwarte bessen - toegankelijk - kruidig   

   

Ruminat | Lunaria | Cantina Orsogna | 2019                                                             35 

Abruzzen, Italië   

Primitivo   

De wijngaarden van Lunaria liggen tussen de 350- 400 meter op de 

twee na hoogste berg in de Apenijen. De verkoelende wind zorg 

ervoor dat de druiven mooi rijp worden. Dit geeft milde toch 

krachtige wijnen met veel smaak.Zwoel van smaak met een zacht 

zuurtje. Een echt winterse wijn. 

  

zacht bitter - zwart fruit - kruiden         

   

Metal Label ‘The Black Shiraz’ | Berton Vineyards | 2018 7 35 

Barossa Valley, Australië   

Shiraz   

Deze wijn heeft alle klassieke kenmerken die men van een Shiraz 

uit Australië kan verwachten. In de geur zijn mokka, zwarte bessen, 

pruimen en kruiden te herkennen. De smaak is krachtig, complex, 

en heeft rijpe tannines.    

  

mokka - zwarte bessen - vanille   

   

Savalan Red | Aspi Winery | 2015                                                         45 

Kaukassen,  Azerbaijan   

Syrah   

Een klassieker maar dan uit een vergeten wijnland. Deze wijn komt 

uit een van de oudste streken die je maar kunt vinden in wijnland. 

De Kaukasus. Bramen en kersen worden aangevuld door een zachte 

vanille smaak van het hout wat is gebruikt tijdens de vergisting. Dit 

geeft de wijn een complexe toch zijde zacht structuur. Lekker 

klassiek Frans zou je zeggen. 

  

kersen - structuur - kruiden         

   

   



Wijnen 

Rood 

 glas fles 

Les Emirs Rouge | Clos St. Thomas | 2013   34 

Bekaa Valley, Libanon   

Blend van Cabernet Sauvignon, Syrah & Grenache   

De smaak is rijp, krachtig en heeft sappige zuren. Nootmuskaat, en  

eucalyptus en vanille zijn te ontdekken naast het fruit. De wijn 

heeft houtrijping gehad van 12 maanden op barrique. 

  

specerijen - gestoofd rood fruit - exotisch   

   

Bordeaux Superieur | Chateau Couronneau | 2016 7½ 37 

Bordeaux, Frankrijk   

Merlot   

Concentratie, rijpheid en doordrinkbaarheid gaan samen in deze   

krachtige rode wijn. In de geur zijn zwarte bessen te herkennen.   

Evenaart een wijn uit de Médoc, Bordeaux.   

zwoel - zwarte peper - rood fruit   

   

Black Earth | The Fishwives Club  | Boutique Winery | 2018     27 

Stellenbosch, Zuid- Afrika      

Merlot   

Als je een vrouw aan het roer zet van een onstuimig schip ontdek je 

de ware essentie van deze Zuid- Afrikaanse merlot. Helani’s meest 

geliefde ‘bush vines’ komen in dit glas tot leven op de meest 

vrouwelijke manier. Chocolade, kruiden, zwarte peper toch rijkelijk 

sappig kersen fruit gecombineerd met een heel klein beetje Franse 

rook maken deze fles een waar avontuur. 

  

soepel - vol - kersen   

   

Finca la Escondida Reserve | Bodegas La Rosa | 2018                            6½  32 

Mendoza, Argentinië   

Malbec      

Deze Argentijn is supersoepel en dieprood. Een milde malbec voor 

als het allemaal niet zo heftig hoeft maar je wel echt een goed glas 

kracht en veel rood fruit wilt zoals je verwacht van een malbec.    

  

iedere dag - vanille – rood fruit              

   

Haut Médoc La Moulline | Château Bertrand Braneyre | 2001  60 

Haut Médoc, Frankrijk   

Blend van Cabernet Sauvignon & Merlot   

Drooggelegd door de Hollanders is de Médoc gelegen aan de    

linkerkant van de Gironde. De wijnen hier zijn wat r++obuuster en   

mannelijker. Deze heeft een complexe geur van gekonfijte kersen,   

pruimen en paddenstoelen. De tannines zijn rijp en zacht.   

robuust - rijp - gekonfijte kersen   

   

   

   

   

   

   



Wijnen 

Rood 

 glas fles 

Petit Fleur | Bodega Monteviejo | 2015                                                                                        65 

Mendoza, Argentinië   

Malbec   

Zachte textuur. Milde zuren en goede lange afdronk typeren deze 

wijn. Een exclusieve wijn uit één van de mooiste wijngaarden in dit 

bijzondere wijnland. 

  

zwart fruit - kruidig - salmiak   

   

Saint- Esprit | Delas Winery | 2017                                                       42 

Cotes du Rhône ,  Frankrijk   

Blend van Shiraz & Grenache   

Krachtig, diep rode kleur met een donkere schittering. Klassieke 

Shiraz neus, met tonen van bessen, violen, zoethout en specerijen. 

In de mond een volle ronde smaak met delicate tannine. Saint-

Esprit is een unieke wijn in de Côtes-du-Rhône. 

  

vol – krachtig - klassiek      

   

Valpolicella Ripasso Superiore | Torre del Falasco | 2016                                      8 39 

Veneto, Italië   

Blend van Corvina, Corvinone & Rondinella   

Zwoel Italiaans. Deze dieprode wijn heeft een warme geur van rijp 

en gestoofd, zwart en rood fruit. Met smaken als bessen, zoethout, 

bloesem, kruidkoek, rozijnen, zoete kruiden en tabak. Gelaagd, iets 

zoet, met fluweelzachte tannines en een lengte waar je ‘u’ tegen 

zegt. 

  

peper - zoute kruiden - chocolade   

   

The Bull | Hacienda El Ternero | 2011                                                                                         50 

Rioja, Spanje   

Blend van Manzuelo & Tempranillo   

Terroir is nog nooit zo belangrijk geweest. Dit wijnhuis kijkt terug 

op een historie tot de 11e eeuw. De rode wijnen rijpen in Frans 

eiken houten vaten voor 18 maanden in eigen kelders. 

  

geconcentreerd - intens - krachtig        

   

Amarone della Valpolicella | Domini Veneti | 2015  65  

Valpolicella, Italië   

Blend van Corvina, Molinara & Rondinella   

Ongetwijfeld één van de meest krachtigste en geconcentreerde    

wijnen van Italië. De wijn wordt gemaakt van druiven die de gehele    

winter worden ingedroogd totdat het bijna rozijnen zijn. Hierdoor is    

de concentratie van de wijn heel hoog maar opbrengst heel klein.    

Wat de productie duurder maakt. De wijn word er wel zeer    

complex van en heeft een lange afdronk.   

rozijnen - kracht - pruimen   

   

   

   

   



Wijnen 

Dessertwijn, port, sherry 

DESSERTWIJN glas 
  

Ratafia | Louis Casters | 2012    7 

Champagne, Frankrijk  

Blend van Chardonnay, Pinot Noir & Pinot Meunier  

Ratafia de Champagne is een typisch aperitief zonder bubbels. Deze wijn  

wordt gemaakt van de derde persing van de most van champagnedruiven.  

Alleen de beste mostresten worden gebruikt door deze kleine wijnboer.  

Zodat je de ultieme smaak tegenover wow factor krijgt. Een leuke combi  

van frisse zuren, gesuikerde noten en licht gebrande karamel met een   

warme gloed. Lekker bij kazen, paté of in een leuke cocktail.  

bijzonder - fris zoet - versterkt met Fine de Champagne    

  

Xarada | Mistella Blanca| Celler Mas Roig |2017 

Montsant, Spanje 

Grenache Blanc 

Als Goud in je glas. Niet te zoet toch heel weelderig en rijk van smaak. Een 

onmiskenbaar glas dessertwijn welke bijna smelt in de mond. Doordat het 

frisse fruit lang blijft hangen ver nadat de zoetigheid de toon heeft gezet.    

7  

spannend - honing - citroen  

  

The End Ice Wine | Dominio de la Vega 8 

Valencia, Spanje  

Sauvignon Blanc, Macabeo en Chardonnay  

Na 15 dagen vorst te hebben gehad worden deze druivenblend tot een 

heerlijke weelderige Dulce Ice wijn omgetoverd. De balans tussen het rijke 

zoete en de frisse zuren van deze toch bijzondere techniek is heel 

bijzonder te noemen. Een smaak die blijft hangen. 

 

zoet - aromatisch - friszoet  

     

Pommeau Vieux de Normandie | Guy le Lay 6 

Normandië, Frankrijk  

Appels  

Specialiteit uit Normandië die zeer geschikt is bij al onze kazen. Het is een   

‘half destillaat’ gemaakt van appelcider en Calvados, die daarna een  

houtrijping van 5 jaar heeft ondergaan.  

volzoet - appels - hout  

  

PX | Pemartin 6  

Jerez, Spanje  

Pedro Ximenez  

Met deze sherry ga je terug naar je jeugd waar rode rozijnen doosjes een 

hoofdrol speelde. Proef stroperig zoete krenten, chocolade en koffie. 
 

rozijnen - stroop - zoet  

  

PORT 5 cl 
  

Ramos Pinto - Porto - Portugal  

Adriano Reserva White 5 

Collector Reserva Ruby 5 

Adriano Reserva Tawny 5 

Quinta de Ervamoira  8 

10 Years Old Tawny  



Wijnen 

Wine flight 

 

 

WINE FLIGHT 

Een wine flight is een gezellig wijnproeverij’tje bij u aan tafel. 

 

Per flight krijgt u tegelijkertijd drie verschillende halve glazen wijn en 

drie bijpassende amuses gepresenteerd. De sommelier geeft kort uitleg 

over de wijnen en de wijn-spijs combinatie. 

 

Bij de eerste flight krijgt u tevens een glaasje mousserende wijn om uw 

smaakpapillen te verfrissen. 

 

Een bijzondere ervaring om verschillende wijnen te proeven, te 

genieten van de wijn-spijs combinatie en bovenal veel plezier! 

 

Wine flight start | 23 p.p.  
proefglas cava, vervolgens 3 proefglazen wijn met 3 bijhorende amuses, duur circa 45 minuten 

 

Elke volgende flight | 19 p.p. 
3 proefglazen wijn met 3 bijhorende amuses, duur circa 30 minuten 

            
 

  

Een origineel cadeau nodig? Geef een Wine Flight bij l’Ouest cadeau! 

Bestel de bon, vanaf € 23, bij de bediening of aan de bar. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


