
 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         

 

                                    »   ONZE FAVORIET! 

 

ZOZ 
VOOR DE 

FRANSE 
& WERELD 

WIJNEN 

 

 

WIJN 

 

MOUSSERENDE SPECIALS 

 

Elvia Cava Brut Nature Reserva, Spanje     

Een geweldige Cava, gemaakt van 100% Macabeo druiven. De 

vergisting van maar liefst 46 maanden geeft de wijn z´n gelaagdheid 

en volle body evenals verfijnde tonen van toast en brioche. 

GLAS  €  6,50    FLES  € 36,50 

 

Charles Heidsieck Brut Réserve, Frankrijk 

Een sublieme Champagne die weliswaar de “eenvoudige naam” Brut 

Réserve draagt, maar smaakt als een complexe (multi)vintage 

champagne met opvallende diepte en complexiteit! 

FLES  € 76,50 

 

OPEN WIJNEN WIT 

 

Calusari Pinot Grigio, Roemenië    GLAS  €  4,95      FLES  € 24,75 

Een heerlijk frisse witte wijn met een kleine sprankeling. Aroma`s van gebakken ananas, wilde perzik 

en Gallia meloen. Geen gedoe met houtrijping maar vol op het fruit gemaakt met een klein bittertje 

op het einde. 

 

Mundo de Yuntero Verdejo-Sauvignon, Spanje  GLAS  €  5,15      FLES  € 25,75 

Fijne fruitige en bloemige aroma`s. Fris, levendig en delicaat in de mond met een lange afdronk. 

 

Les Combes Chardonnay Louis Germain, Frankrijk GLAS  €  6,25      FLES  € 31,25    

Een intens fruitig aroma met vers fruit, banaan en appel en een toets eikenhout. De smaak zet vol, 

sappig en rond in en eindigt aromatisch en zacht. Op-en-top Chardonnay! 

 

Reinhardt Weisswein, Muller Thurgau, Duitsland GLAS  €  4,25      FLES  € 25,00    

Een lichtzoete wijn uit het zuidwesten van Duitsland met een aangename geur van rijpe appel. De 

smaak is zacht met een licht zoetje en fruitige aroma`s. 

ROSÉ SPECIALS 

 

Marcel Martin Syrah Rosé, Languedoc, Frankrijk GLAS  €  4,95      FLES  € 24,75 

Een rosé Syrah met een mooie diepe kleur. De geur is verfrissend en fruitig met aroma`s van aardbei 

en kersen, de smaak is opwekkend en vol. 

 

Collefrisio Vino Rosato Montepulciano, Italië         FLES  € 29,50 

Heerlijk stuivend van geur met vers rood fruit. De volle, evenwichtige smaak eindigt aromatisch. 

 

Cabaret Rosé, Olivier Sumeire, Provence, Frankrijk        FLES  € 31,50    

Een bleekroze rosé, sappig en fruitig van geur met verfijnde aroma`s van lichte kruiden en klein rood 

fruit. De zachtdroge smaak is geurig en evenwichtig, met een frisse afdronk. 

 

Château Puech-Haut Prestige Rosé, Languedoc , Frankrijk     FLES  € 37,50    

Een luxe rosé van handmatig geplukte Cinsault & Grenache druiven. Bleekroze van kleur, fijn fruitig 

en licht kruidig van geur met nuances van klein rood fruit. De smaak is rond, vol en fris en eindigt 

aromatisch met een milde en aanhoudende afdronk. 

OPEN WIJNEN ROOD 

 

Sun Gate Cabernet Sauvignon, Verenigde Staten     

Prachtige, intens rode wijn uit Californië met geuren van rijp rood fruit 

en kersen. Mooi rond met zeer verfijnde tannines.  

GLAS  €  4,95    FLES  € 24,75 

 

Piqueras Syrah-Monastrell Black Label, Spanje 

Volrood van kleur en kruidig & fruitig van geur met een toets van 

eikenhout. Volle smaakinzet met een frisse voortzetting en licht 

tannine in de finale. 

GLAS  €  5,35    FLES  € 26,75 

 

Refosco Di Lenardo Vineyards,  Italië 

Een verfijnde en elegante rode wijn met een kruidig aroma en nuances 

van gekonfijt fruit. De smaak is rond en evenwichtig en eindigt 

krachtig en aromatisch. 

GLAS  €  6,50    FLES  € 32,50 

 

 

  

 

 

 

 

 

Juan Antonio Fernández maakt met dochter Béatriz een van de meest aantrekkelijke 

wijnen van het kleine Toro; de wijnstreek nabij Salamanca in het westen van Spanje. 

De Liberalia Cero heeft kracht en vooral veel rondheid. Het geheim achter deze intense 

wijn die al jong gedronken kan worden? Niet alleen de rijping, maar ook de gisting 

vindt plaats in kleine, nieuwe eikenhouten vaten van Amerikaanse origine. Hierdoor 

ontstaat een geweldige mix van fruit, rondheid, aromatische intensiteit en verleidelijke 

eikentonen. Het is de meest succesvolle wijn van deze kleine bodega! 

 

Een volrode wijn van 100% Tempranillo druiven. Intens aromatisch met vanille, 

eikenhout, zoet rood fruit en karameltonen in de geur. De smaak zet zacht en 

soepel in en ontwikkelt zich elegant en zeer geurig. Een prima begeleider van 

kruidige vleesgerechten, gevogelte èn wild.    

                   GLAS   €  7,50     FLES   €  37,50 
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WITTE FRANSE WIJNEN 

 

Viognier, Michel Gassier, Costières de Nîmes     

Fraaie, volle droge wijn met geurig rijp fruit (zoals perzik) en florale 

nuances in het aroma. Heerlijk zacht en fris van smaak met een 

verfijnde, aromatische afdronk.  € 32,50 

 

Riesling Réserve, Domaine Fernand Engel, Elzas     

Aloude Elzastradities gecombineerd met moderne wijntechniek 

resulteert in deze fraaie, zuivere witte wijn. Een fruitige en licht 

mineralige Riesling met een pittige , friszure smaak en een 

aangename, geurige afdronk.  € 33,50 

 

Château de la Jaubertie “Mirabelle”, Bergerac     

Een zeer volle, biologische zuid-Franse wijn van Sauvignon en 

Sémillon druiven. Een krachtige geur van tropisch fruit en eikenhout. 

De smaak zet krachtig en vol in en heeft een lang aanhoudende 

afdronk.  € 36,50 

 

Pouilly-Fumé Mosaique, Domaine Raimbault, Loire     

Een fraaie, droge wijn met veel finesse. Mooie Sauvignon Blanc met 

een frisse geur van citrusvruchten en aalbessen. De milde smaak blijft 

evenwichtig in de afdronk.  € 40,50 

 

Chassagne Montrachet, Bouard-Bonnefoy, Bourgogne 

Een prachtige, luxe en complexe droge witte wijn met geurnuances 

van gele appel, meloen, ananas, toast, gebrande boter en dille. 

Krachtig, vol en intens fruitig van smaak met opwekkende zuren en 

een roomzachte textuur.  € 79,50 

WITTE WERELD WIJNEN 

 

Chardonnay Coldridge Estate, Australië     

Een Chardonnay zoals wij hem het liefst uit Australië zien komen! Een exotisch aroma dat terugkomt 

in de smaak (mango, rozijnen en honing). Lekker fris met een botertje in de boventoon.  € 27,50 

 

Pecorino, Collefrisio Terre di Chieti, Abruzzen, Italië    

Volgele, complexe, droge en biologische wijn van de Pecorino druif. Nuances van rijpe abrikozen en 

amandel. De volle, rijke smaak is geurig, intens en bezit een lange afdronk met onder andere anijs en 

karameltonen.  € 33,50 

 

Huber Grüner Veltliner, Obere Steigen, Traisental, Oostenrijk 

Met de combinatie van een kalkrijke grondsoort en hoog (en daardoor koel) gelegen terraswijngaard, 

maakt Huber een beeldschone en loepzuivere Grüner Veltliner. Deze wijnmaker maakt niet voor niets 

deel uit van de elite van Oostenrijkse wijnmakers.  € 35,00 

 

“Thanks” Giulia, Di Lenardo Vineyards, Friuli, Italië     

Deze prestigewijn van Di Lenardo is een prachtige afspiegeling van de diversiteit aan druiven die Friuli 

rijk is. De beste kwaliteit druiven -met de hand geplukt- zorgen voor een sensationele en verleidelijke 

witte wijn; intens van geur, een pittige smaakinzet en een sappige en frisse smaakstructuur.  € 42,50 

 

Belondrade Quinta Apolonia, Rueda, Spanje 

Wat een prachtige balans tussen de frisse tonen van de Verdejo druif en de subtiele tonen van 

eikenhouten vaten. Een wereldberoemde wijn en niet zonder reden!  € 44,50 

 

DeMorgenzon Maestro White, Stellenbosch, Zuid-Afrika     

Een blend van Chardonnay, Grenache Blanc, Roussanne, Chenin Blanc en Viognier met een indruk-

wekkend palmares! Krachtig, droog en een rijk aroma van rijp tropisch fruit en verfijnde houttonen. 

De smaak zet vol en rond in en ontwikkelt zich aromatisch, met een fijne, frisse afdronk.  € 46,50 
 

RODE WERELD WIJNEN 

 

Herdade de São Miguel Colheita Seleccionada, Alentejo, Portugal     
Gemaakt van 4 verschillende druivenrassen; Alicante Bouschet, Cabernet, Syrah en Touriga 

Nacional. Samen zorgen zij voor expressie en complexiteit in geur en smaak.  € 29,50 

 

Malbec Reserve Chakana Estate, Argentinië 

Geconcentreerde wijn met fraai aroma van rijp rood fruit, eikenhout, koffie en wat mint. Krachtige 

smaak die eindigt met zachte tannines. Complex & aromatisch.  € 31,50 

 

Spätburgunder Trocken, Reichsrat von Buhl, Pfalz, Duitsland     

Een rode Duitse wijn in opkomst. Deze Duitse “Bourgogne” is helderrood van kleur, kruidig, verfijnd 

en heeft een zachte kersentoon in de geur. De smaak zet fris en zacht in en eindigt met een 

elegante en geurige afdronk. Verfijnde klasse!  € 35,50 

 

St. John`s Road Blood and Courage Shiraz, Barossa Valley, Australië 
Bijzondere wijn met de zo herkenbare “warm-klimaattonen” van rijpe bramen en frambozen, iets 

mint en fraaie, luxe houtgeuren door rijping van 15 maanden in Frans eikenhout. Een zwoele, zachte 

en ronde smaak die zich krachtig ontwikkelt.  € 38,50 

 

Marqués de Murrieta Reserva, Rioja, Spanje     

Een elegante wijn die complexiteit en fijnheid combineert. Aroma`s van cederhout, vanille en zwart 

fruit. De wijn is krachtig van smaak, beschikt over een fijne tannine-structuur en heeft een 

aangename, lange afdronk.  € 48,50 

 

Amarone della Valpolicella Classico, Stefano Accordini, Italië      

Amarone wordt gemaakt van ingedroogde druiven. Deze worden pas in januari vergist en krijgen 

daardoor een grote concentratie aan smaakstoffen, suikers en zuren wat resulteert in een krachtige, 

geconcentreerde, overdonderende wijn. Smaken van pruimen, rozijnen, specerijen en toast, een 

volle body en een duizelingwekkende afdronk!   € 69,50 

RODE FRANSE WIJNEN 

 

Révélation Pinot Noir, Badet-Clément & Co, Languedoc     

De jonge wijnmakers Cathérine en Laurent Delauny komen uit een 

familie van Bourgogne producenten. Deze wijn is echter geen 

Bourgogne-kopie, maar wel een heerlijke, toegankelijke Pinot Noir die 

veel wijnliefhebbers zal aanspreken.  € 32,50 

 

Château Mourgues du Grès Galets Rouges, Rhône  

Na de oogst vergisten de Syrah-, Grenache- en Marselandruiven in 

betonnen vaten en wordt ieder contact met hout vermeden. Dit geeft 

een karaktervolle en volfruitige wijn met milde kruidigheid en rijpe 

tannines, zeer kenmerkend voor wijnen uit de Rhône.  € 32,50 

 

Château Lamartine, Cuvée Particulière, Cahors 

Een stevige wijn. Complex en kruidig met een heerlijk verfijnde 

afdronk. Het is een mooie, Franse klassieker.  € 37,50 

 

Pomerol, Château Feytit-Guillot, Bordeaux     

Een juweeltje waar iedere wijnliefhebber blij van wordt! Vanwege zijn 

jeugdigheid heeft de wijn nog even de tijd nodig om zich te openen 

maar na enkele minuten komen aroma`s van bramen en ander donker 

bosfruit, frambozen en rijpe kersen naar voren.  € 59,50 

 

Châteauneuf-du-Pape, Château de la Gardine, Rhône 

Een pareltje uit Côtes du Rhône! Intens en donker van geur èn smaak. 

Zwart fruit, specerijen, verweven met geroosterde koffiebonen en 

nuances van cacao. Krachtige smaak van specerijen en bramen met 

een vlezige en zachte tannine-structuur.  € 77,50 

 

 

DESSERT WIJNEN 

 

Banyuls Hors d`Age, Domaine de Valcros, Frankrijk     

Een bijzondere, versterkte rode wijn van 100% Grenache druiven, 

volledig met de hand gemaakt! Taankleurig, krachtig en een 

genuanceerd bouquet van pruimen en rozijnen. De smaak is volzoet, 

alcoholrijk en eindigt warm.  GLAS  € 5,75 

 

Ménard Pineau des Charentes Blanc, Frankrijk 

Een drank van most welke versterkt is met cognac. Gemaakt van 

100% Ugni Blanc druiven welke 1½ jaar hebben gerijpt; een jaar op 

fust en een half jaar op fles. In de geur zuivere tonen van vers geel 

fruit. De smaak is krachtig, rijp en mild zoet met een lang nahangende 

en zuivere afdronk. Heel fraai!  GLAS  € 6,50 

 

Lions de Suduiraut Sauternes, Frankrijk     

Een fraaie zoete wijn van een van de beste producenten uit de 

beroemde streek Sauternes. Een complexe geur met aroma`s van 

ananas, abrikoos en licht eikenhout. De volle en krachtige smaak 

eindigt met een fijne frisheid in de afdronk.  GLAS  € 9,50 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


