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Frankrijk  Champagne De Kleine Toren Grand Cru  ‘blanc de blancs’    n.v.  15  75 

Champagne Bullier-Collet, Cramant 

**   Een prachtige cuvée, speciaal voor ons gemaakt bij Christian en Chantal.  Volledig gemaakt van de  

    chardonnay-druif en na fermentatie rijpt de wijn 6 jaar op de fles. Hierdoor een zijdezachte mousse, 
    veel finesse en elegantie, wit fruit, bloemen en boter, met een lange afdronk.  

Frankrijk  Champagne Bollinger PN TX2017       2017   225 

Champagne Bollinger, Aÿ 

**   Deze champagne is gemaakt van 100% pinot noir druiven. Bijzondere smaken maken deze wijn een  

   Belevenis. De aanzet is sappig met kersenpit, jam doordrenkt fruit en vijgen. Daarna een levendige smaak  

    met abrikoos, acacia, hazelnoot en brioche.  

Frankrijk  Champagne Bollinger Special Cuvée       n.v.   110 

Champagne Bollinger, Aÿ 

**   Volle en romige champagne, waarbij bijna alle druiven afkomstig zijn van eigen wijngaarden.  

    De wijn rijpt 36 maanden, waardoor deze ook wat toast en boter krijgt.  

Frankrijk  Louis Roederer Collection         n.v.   110 

Champagne Louis Roederer, Reims 

***   Brut Premier is een blend van 6 verschillende vintages. Deze klassieke, maar toch moderne champagne  

    heeft een volle textuur en kent een unieke balans tussen gerijpte en frisse tonen. Het mondgevoel is  

    rijk en krachtig.  

Frankrijk  Louis Roederer Cristal          2009   385 

Champagne Louis Roederer, Reims         2008   425 

***   Christal is een exceptionele champagne, gebotteld in een kristalheldere fles. 20% van de druiven rijpt  

    in eikenhouten vaten. Een licht goudgele champagne met op het oog vrijwel onzichtbare belletjes. De  
    volle, rijke en indringende neus is uiterst aromatisch.  Volgens diverse wijnrecensenten 100 uit 100 punten,  

    de beste champagne ooit.  

Italië   Masi Moxxé Spumante         2021  10 50 

Veneto  Familia Boscaini, Verona          

*   In de neus aantrekkelijke aroma's van acacia, witte bloesem, honing en peer. In de smaak een  

    gebalanceerde zuurgraad en ronde body waarbij tonen van mango en ananas te vinden zijn en samen 

    voor een droge en lange afdronk zorgen.  

 

Assortiment– en prijswijzigingen voorbehouden 
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Frankrijk  Gewürztraminer Reserve         2016    72 

Elzas   Trimbach, Ribeauvillé 

**   Trimbach blijft altijd trouw aan zijn stijl en maakt elegante droge wijnen zonder houtrijping. Deze  

    wijn is  daardoor erg verrassend en smaakvol met in de geur wat drop en lychee. De smaak is  
    aromatisch maar wel droog, met abrikoos en kruiden.  

Frankrijk  Pinot Gris “Rangen” Grand Cru       2017    82 

Elzas   Bernard et Robert Schoffit, Colmar 

**   Opvallende geur met wat appel, honing en lavas. Na contact met zuurstof wordt de smaak voller 

    met ook wat indrukken van kweepeer en een lichte rokerigheid.  

Frankrijk  Pouilly-Fumé Tradition        2021    55 

Loire   Domaine Serge Dagueneau, Saint-Anderlain     2020   31 

**   Minerale en droge witte wijn met aroma’s van passievrucht, citrus, buxus, bloesem en 

    een gerookte toets ondersteund door frisse zuren.  

Frankrijk  Pouilly-Fumé “La Léontine”       2013    110 

Loire   Domaine Serge Dagueneau, Saint-Anderlain      

***   La Léontine werd in 1889 geboren en was wijnmaakster in hart en nieren. Zij is de overgrootmoeder 

    van de huidige eigenaren. Deze sauvignon is prachtig gerijpt en heeft naast het exotische fruit ook 

    mooie rijpingsaroma’s. Een ongekende Pouilly-Fumé voor de fijnproever.  

Frankrijk  Sancerre          2020    58 

Loire   Jean-Paul Balland, Bué        2021   31 

*   Aangenaam droog met een minerale afdronk. Verfijnde smaak, fris met mondvullende aroma’s. 

Frankrijk  Viognier          2019    58 

Rhône  Domaine Louis Chèze, Pangon-Limony 

***   Zeer smaakvol, breed met wat amandelpitten, boter en bloemen. Een klein bittertje achteraf. 

Frankrijk  Condrieu “Pagus Luminis”        2020/21   95 

Rhône  Domaine Louis Chèze, Pangon-Limony 

***   Een expressieve geur waarin wat muskaat, banda-foelie en veldbloemen. Sappig en fris van  

    smaak met groene appel, abrikoos en wat kruidigheid verweven met een lichte houttoon.  
    Een ronde afdronk die lang in de mond blijft hangen.  

Frankrijk  Condrieu           2020    110 

Rhône  Etienne Guigal, Ampuis 

***   Een lichte hint van honing en kruiden. Prachtige rijke stijl met laurier, kruiden en brioche. 

    Een robuustere stijl dan bovenstaande, maar zeker een fraaie complexiteit en structuur 

Frankrijk  Chablis Premier Cru “Beauroy”       2018   45 

Bourgogne  Thierry Hamelin, Lignorelles 

**   Wit fruit en mineralen in het bouquet en een heerlijke lange en droge smaak. 

Frankrijk  Chablis Premier Cru “Forêts”       2019/20   87 

Bourgogne  Domaine Testut, Chablis 

**   Intense chablis van 70 jaar oude wijnstokken. Daardoor is de wijn vol met tonen van abrikoos, 

    honing en acacia met veel mineraliteit. 

Frankrijk  Chablis Grand Cru Grenouille       2016    116 

Bourgogne  Domaine Testut, Chablis 

***   Geweldige intense smaak met heerlijke zuren als rabarber en wit fruit. De wijn heeft 18 maanden 

    gerijpt op eiken, waardoor deze vol, romig en kruidig wordt. 

Frankrijk  Rully Blanc "Les Villeranges"       2020    85 

Bourgogne  Domaine Faiveley, Nuits Saint George 

**   Licht citroen geel in kleur. In de neus aroma's van citroen, groene appel en een lichte hint van vuursteen.  

   In de smaak komen de tonen van citrus goed naar voren en zorgen voor en frisse afdronk.  
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Frankrijk  Meursault “Les Forges”        2017    138 

Bourgogne  Domaine de Bellene, Beaune 

***   Rijke, krachtige wijn met een stevige neus. Verfijnde aroma’s van fruit, noten en hout en een 

   ronde afdronk. Goede balans en heel zuiver gemaakt.  

Frankrijk  Meursault “Saint Christophe”       2018    150 

Bourgogne  Domaine de Montille, Meursault 

**   Deels vergist en gerijpt op eikenhout, daardoor rokerig met ronde zuren en een heerlijke rijpheid.  

    De kalkbodem zorgt voor een mooie finesse en zuiverheid met sappig fruit als peer, maar ook  
    hazelnoot en amandel. Door de frisse zuren zeer geschikt om te ouderen.  

Frankrijk  Chassagne Montrachet blanc ”Veilles Vignes”     2019/20   109 

Bourgogne  Vincent Morey, Chassagne-Montrachet 

**   Bleekgele kleur, in de neus verfijnd wit fruit als peer en ananas. Zachte aandronk, zuiver en fris.  

    Elegant met veel fruit, ook rijp en milde zuren met wat boter en vanille. 

Frankrijk  Pouilly Fuissé La Croix ”Veilles Vignes”      2018    95 

Bourgogne  Robert-Denogent, Fuissé 

***   Dit perceel is slechts een halve hectare groot met kleibodem. De 60 jaar oude stokken gedijen hier 

    uitstekend en zorgen dan ook voor een rijke en zeer smaakvolle wijn. Een must om geproefd te hebben. 

Frankrijk  Saint-Véran ”Veilles Vignes”       2018    62 

Bourgogne  Domaine Corsin, Davayé 

**   Mooie, complexe chardonnay met een goede balans, finesse, rijkheid en kracht. Fijne tonen van  

   noten en zacht tropisch fruit. 

Frankrijk  Savagnin Ouillé “Arbois”        2020    77 

Jura   Domaine Rolet, Arbois 

***   Ongfilterde prachtige Savagnin uit de Jura. Mondvullende wijn met een ongekende frisheid en delicate 

    aroma’s van citrus en witte bloemen. In de afdronk mooie zuren met een hint van toast en noten. 

Frankrijk  Viognier “La Vérité Cessenon”       2020     11  55 

Languedoc  Laurent Miquel, Cessenon-sur-Orb 

***   Prachtige aroma’s van witte perzik, abrikoos en honingzoete bloemen. Rijk en mooi in balans met  

    hints geïntegreerd eikenhout. De afdronk is overweldigend en houdt lang aan. 

Frankrijk  Château Carbonnieux        2017    95 

Bordeaux  Famillie Perrin, Pessac-Léognan 

**   Zuivere geur, waarin naast exotisch fruit ook citrus, perzik en beschaafd eiken. Rijke en frisse 

    aandrink met  limoen, iets getoast en mooie ronde zuren. Opvallend goede balans en zuivere smaak. 

Frankrijk  Château Simon Sauternes        2015     9  32 

Bordeaux  Jean-Huges Dufour, Barsac 

***   Naast volle en weelderige zoetheid bevat de wijn een opmerkelijke frisheid, dankzij de frisse  

    zuren kan deze wijn goed ouderen.  

Spanje  Rueda Verdejo Harenna        2020    45 

Rueda  Bodegas Garciarevalo, Matapozuelos 

**   Licht stuivende neus met zachte citrustonen, steranijs en rijp geel fruit. Verfijnde smaak met venkel, 

    groente en sinaasappel. Licht ziltig met een aangenaam bittertje. 

Spanje  Vino de la Tierra de Castilla Blue Moscatel      2021      7  35 

La Mancha  Cosecheros & Criadores,  

*   Stuivend muskaat in de neus. Halfzoete wijn met levendig druivig muskaataroma, frisse zuren  

   en een elegante levendige smaak. Opwekkend fris zoet en niet te zwaar. 

Spanje  Ana de Altún Viura Malvasia       2020    45 

Rioja   Bodegas Atún, Manueta Araba 

**   Gemaakt van druiven uit de oudste wijngaarden in Baños de Ebro. Een licht gouden kleur, tropisch, 

    en licht brioche. Rijke smaak, waarin het hout mooi verweven is. 

Spanje  Conde Valdemar Finca Alto Cantabria      2020    70 

Rioja   Familia Valdemar, Oyón 

***   Volle, romige Viura met een rijping op barriques gedurende drie maanden. Hierdoor een rijke smaak 

    met boter, vanille en karamel. De afdronk is lang en intens met een vleugje acacia.   
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Spanje  Godello Louro do Bollo        2020/21   58 

Galicië  Rafael Palacios, Ourense 

***   Lichtgeel van kleur, fonkelend. Mooie combinatie van citrus en geel fruit in de neus, lichte  

    houttoets, filmend in de mond, kruidig, iets zilt, elegant en complex. Totaal in balans en lang na.  

Spanje  Rias Baixas Albarino Mar de Ons       2020       45 

Galicië  Bodegas Aguiuncho, Sanxenxo 

*   Intens in de neus met citrus, appel en aromatische kruiden. Aangenaam in de mond met citrus- 

    vruchten en smaken van anijs en verse munt. Een verfrissende afdronk door invloed van de oceaan. 

Spanje  Ribeiro blanco “Anxo Martin”       2020      9 45 

Galicië  Martín Códax, Vilariño 

*   Gemaakt van albariño, treixadura en godello, afkomstig uit Ribeiro. Een rijke, romige witte wijn  

    met een sappige frisheid, aroma's van appel, citrus, pruimen, venkel en witte bloemen.  

Portugal  Muros Antigos Vinho Verde Alvarinho      2021         50 

Vinho Verde Anselmo Mendes Vinhos, Melgaço 

*   Strogele kleur met in de geur veel tropisch fruit, bloemen, appel en een vleugje grapefruit. De smaak is 

   zacht maar weelderig en opwekkend, met gele pruimen, mooie zuren, krachtig en mineraal tegelijk.  

Portugal  Quinta da Soalheira Branco       2021        7 35 

Douro  Borges, Rio Tinto 

*   Een bleke, groengele wijn met aroma's van tropisch fruit en citroen. De smaak is vol  

    en fruitig met frisse zuren. De afdronk is vrij lang en aanhoudend.  

Portugal  Terra d’Alter Branco Reserva       2020    45 

Alentejo  Terra d’Alter, Fronteira  

**   Intens aroma van meloen, abrikoos en een hint vanille. Door 8 maanden houtrijping een kruidig 

    karakter, met aangename zuren. De afdronk is lang en verfrissend.. 

Italië   Friulano          2020    45 

Friuli   Tenuta Luisa, Mariano del Friuli  

**   Een milde zachte wijn met een licht bloemig en kruidig karakter. Uitgesproken amandelsmaak, 

    witte bloemen en wit fruit met een milde romige afdronk 

Italië   Naturalmente Pinot Grigio        2020       45 

Veneto  De Stefani, Fossalta di Piave  

*   Bijzondere orangewine die gemaakt is van de pinot grigio. Door veel schilcontact heeft de wijn een  

    oranje kleur. Aan de wijn is niets toegevoegd en is uitsluitend gebruik gemaakt van de natuurlijke gisten. 

Italië   Pinot Grigio “Cembra”        2021    45 

Alto Adige  Cembra Cantina di Montagna  

**   Heerlijk opwekkend in geur en smaak, met dat typische licht kruidige karakter van deze druif,  

   zacht en sappig, met levendige zuren, een mooie kracht en veel wit fruit. 

Italië   Langhe Chardonnay        2019    55 

Piemonte  Massolino Vigna Rionda, Serralunga d’Alba  

**   Duidelijk geel van kleur. Herkenbaar chardonnay met boter, toast, wit fruit en iets vanille. Vol en rijk 

    in de mond. De vergisting en rijping om gedeeltelijk nieuw eiken vaten is goed te proeven, maar 
    zeer mooi in balans. 

Italië   Vermentino “Gaudo al Tasso”       2021    68 

Toscane  Familia Antinori, Bolgheri  

*   Lichtgeel van kleur. Rond en een redelijke volle nootachtige geur met een complexe smaak. 

    Mooie lengte met frisse zuurgraad en romigheid. 

Italië   Bramìto della Sala Chardonnay       2021    60 

Umbria  Marchesi Antinori, Orvieto 

**   In Bourgogne stijl gemaakt en ook wel ‘Baby Cervaro' genoemd. In de neus aroma's van gele appels,  

    ananas, mooie vanilletonen en wat toast. De elegante en zachte smaak heeft een mooie frisse afdronk.  

Italië   Tormaresca Pietrabianca Chardonnay      2021    75 

Puglia  Marchesi Antinori, Salento 

**   Typisch mediterrane wijn met aroma’s van citrus, ananas en acaciabloesem. De smaak is rond, rijk en 

   aromatisch met een elegante houttoets en vanille. 10% fiano zorgt voor een minerale en frisse afdronk.   
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Italië   Acante Fiano Salento        2020    40 

Puglia  Castello Monaci, Salice Salentino  

**   Strogeel van kleur met ananas, peer en honing. Fluweelzachte en droge, levendige smaak  

    met veel fruit. De afdronk is lang en zacht met een toets van hazelnoot. 

Nederland  Apostelhoeve Cuvée XII        2021    54 

Limburg  Familie Hugo Hulst, Maastricht 

*   In de geur wat zacht fruit als abrikozen, vijgen en peer. Droge inzet, zacht en zuiver met frisse 

    zuren. Mineraal, iets amandel. Verfijnd en erg mooi in balans. 

Nederland  En Passant Souvignier gris       2020    50 

Zeeland  André en Natasja Vink, Driewegen 

*   Mooi e frisse wijn uit de Zak van Zuid Beveland. Mooie frisse aanzet met limoen, tropisch 

    fruit en rabarber. De afdronk is lang en fris met iets toast en noten. 

België  Aldeneyck Maasvallei Pinot Blanc       2019    58 

Limburg  Wijndomein Aldeneyck, Maaseik 

*   De kleur is heldergeel en de neus geeft royaal fruitplezier met impressies van Conference peren  

   en een vleugje kruidig. In de mond crispy, een grote lengte en een smaakrijke afdronk boordevol frisheid.  

Duitsland  Weissburgunder         2020/21   58 

Mosel  Weingut Van volxem, Wiltingen 

**   Veel  geur met rijp exotisch fruit en bloemen in de neus. Volle inzet met rijp en filmend romig 

    karakter. Heerlijke gelaagdheid en elegantie met een hint van hout. 

Duitsland  Riesling “Saar”         2017/20   59 

Saar   Weingut Van volxem, Wiltingen 

**   Krachtige neus met aroma’s van vlierbloesem en perzik. Droge rinse inzet met veel body en sap. 

    Een aangename mineraliteit met geïntegreerde frisse zuren en zijdezachte lange afdronk. 

Oostenrijk  Grüner Veltliner Smaragd “Weissenkirchen”     2020    58 

Wachau  Domäne Wachau, Dürnstein Oostenrijk 

**   Deze wijn is verkozen tot de beste in zijn soort uit Weissenkirchen in de regio Wachau, westen van  

    Wenen. Volle smaak met gele appel, kweeperen, groene kruiden en specerijen, met een lange afdronk. 

Bulgarije  Soli White Blend         2020    40 

Thracian Valley  Eduardo Miroglio, Nova Zagora Elenovo  

**   Tropisch fruit, perzik, bloemen, citrus, appel, grapefruit en lychee, kruidig en smaakvol, iets vet,  

    dik, rijp, sappig en soepel, met opwekkende zuren. Droge witte wijn.  

Hongarije  Oddity Tokaj Dry Furmint        2019     40 

Tokaj  Royal Tokaj,  Mad 

**   Frisse aromatische wijn met aroma’s van druiven, bloemen en fruit. De helft heeft houtrijping 

    ondergaan, daardoor deels romig en rokerig van smaak met achteraf zelfs wat kweepeer. 

Libanon  Chateau Musar Blanc        2014/16   85 

Bekaa valei  Gaston Hochar, Ghazir  

**   Volle aromatische geuren van abrikoos en perzik, gevolgd door een elegante toon van honing en  

    bloemen. Het hout is delicaat verweven en geeft de wijn veel lengte en een zachte vanilletoets. 

Syrië   Bargylus Chardonnay-Sauvignon blanc      2014    65 

Jableh  Chateau Bargylus, Latakia  

***   De enige commerciele wijngaard van Syrië, aan de Middelandse zee. Het resultaat is verbluffend. 

   Prachtige aroma’s van bloedsinaasappel, honing en bloemen met een vleugje noten en honing. 

Marokko  Ouled Thaleb Imperiale white       2020    40 

Casablanca  Thalvin, Benslimane  

**   Blend van sauvignon blanc en viognier, zowel fris als romig tegelijk. In de geur rijpe peer, appel en  

    abrikoos. De smaak rond, romig en fris met een minerale afdronk. 

Marokko  Château Roslane Chardonnau Premier cru     2019    70 

Meknès Region Les Celliers de Meknès  

**   Een witte wijn met een Bourgondische allure, met een voor deze warme streek uitgesproken klasse  

    en opmerkelijke frisheid, prachtig Chardonnay, prachtig toast, vanille, geroosterd brood, exotisch fruit,  
    ananas en nectarines, rijkdom en kracht om de smaak, geweldige witte wijn.  
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Zuid Afrika  The White Lady Chardonnay       2020    80 

Westkaap  Warwick, Stellenbosch  

***   Heerlijk wit fruit, peer en perzik, noten en honing, karamel, perfect gedoseerd hout, met heerlijk  

   toast, vanille en een vleugje karamel, met een zeer krachtige en sappige smaak. Bourgondische allure! 

Zuid Afrika  Vergelen Chardonnay        2020    48 

Westkaap  Vergelegen, Stellenbosch  

**   Nederlandse makelij met een complexe geur van rijp tropisch fruit, citrus, perzik en mineralen.  

    Lange volle smaak met perfecte integratie van fruit en delicate houttonen en fijne romigheid. 

Zuid-Afrika  Sauvignon Blanc Reserve “Schaapenberg”      2018    62 

Westkaap  Vergelegen, Stellenbosch  

**   Strogele kleur met aroma’s van passievrucht, guave en grapefruit. Lange afdronk waarin het fruit, 

    de frisse zuren en de mineralen prachtig in balans zijn.  

Zuid-Afrika  L’Avenir Provenance Chenin Blanc      2020   9 48 

Westkaap  L’Avenir, Stellenbosch  

**   Volle smaak, met rijke tonen van rijpe ananas, sappige peer en meloen. Daarnaast honing en  

    geroosterde amandelen afkomstig van gedeeltelijke fermentatie in eikenhouten vaten.   

Nieuw-Zeeland Waurau River Sauvignon Blanc       2021    42 

Marlborough Waurau Rives Wines, Marlborough  

*   Herkenbare geur van passievrucht, groene kruiden en grapefruit. In de mond zeer zuiver, 

    fris en mineraal met zeker voldoende elegantie. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Frankrijk  Sancerre Rosé “Domaine JP Balland”      2021    55 

Loire   Jean Paul Balland et Fils, Bué 

*   Fraaie en volle milde rosé met een zachte structuur en een rijke volle smaak van  

    de pinot noir druif.     

Spanje  Muga Rosado         2021      40 

Rioja   Bodega Muga, Haro 

**   Frisse, sappige en licht kruidige rosé met zacht rood fruit in de geur en smaak en een plezierig  

    bittertje op de afdronk. De Rosado van Muga ondergaat een korte lagering op oude vaten die geen  

    houtnuances overbrengen in de smaak.  
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Frankrijk  Pinot Noir Tradition         2018    52 

Elzas   Bernard en Robert Schoffit, Colmar 

*   Gezond rood fruit in de geur zoals aardbei, maar ook iets aards. Volle plezierige inzet met 

   voldoende sap en fraaie zuren. Elegant met wat amandel en een mespuntje eiken in de afdronk.  

Frankrijk  Sancerre Rouge Pinot Noir       2018/19   58 

Loire   Jean-Paul Balland, Bué 

*   Zachte rode wijn met veel souplesse, rijp kersenfruit en lichte houttonen met een sappige 

   structuur. Voorzien van frisse zuren met iets peper en milde tannines. 

Frankrijk  Rully Rouge          2017/20   67 

Bourgogne  Joseph Drouhin, Beaune 

**   Een rijke wijn met een mooi aroma van viooltjes en rijpe bramen. De tannines zijn soepel 

    en leiden tot een plezierige aromatische afdronk.  

Frankrijk  Chassagne-Montrachet Veilles Vignes      2018/20   95 

Bourgogne  Thomas Morey, Chassagne-Montrachet 

***   In de geur rijp fruit  met morilles en peper. Volle stevige smaak met veel rood en zwart fruit 

    licht eiken, iets aards met een klein bitter en zachte tannines. 

Frankrijk  Brouilly Veilles Vignes        2015    53 

Beaujolais  Jean-Claude Lapalu, Saint Etienne la Varenne 

**   Paarsrode kleur met heerlijk fruit als aardbeien, bramen, zwarte en rode bessen. Houtopvoeding 

    geeft de wijn wat vanille en toast. Sappig  en licht kruidig van smaak. 

Frankrijk  L’Heritage de Chasse-Spleen       2016    78 

Bordeaux  Chateau Chasse-Spleen, Haut-Médoc  

**   In de geur cassis, bosbes en vanille Mooie geconcentreerde wijn met tonen van houtrijping 

    naast het  frisse rode fruit. Goede structuur met rijpe tannines en fijne lange afdronk. 

Frankrijk  Château Chasse-Spleen        2014    105 

Bordeaux  Chateau Chasse-Spleen, Haut-Médoc 

***   In de geur tonen van cassis, cederhout en chocolade. Mooie volle geconcentreerde inzet met 

    opnieuw fruit als cassis en bessen. Intense smaak waarin het hout elegant verweven is. 

Italië   Barolo “Bussia”         2014/15   75 

Piëmonte  Giacosa Fratelli, Neive        2018   47 

**   Volle warme smaak met een fluweelzacht en intens karakter. Rood fruit, houttonen als 

    eiken en vanille, en frisse zuren op de droge afdronk. 

Italië   Barolo Riserva della Casa        2010    124 

Piëmonte  Marchesi di Barolo, Barolo       2017    98 

***   Hamonieuze en evenwichtige wijn met door drie jaar houtrijping op  Sloveens eiken een rijk 

    boeket van bloemen, drop, tabak en kaneel. Uitermate verfijnde wijn.  

Italië   Amarone della Valpolicella        2018    98 

Veneto  Cantine Bertani, Grezzana           

***   Gezond en krachtig rood fruit zoals amarena kersen. Prachtige volle gerijpte smaak met eiken, 

    chocolade, krenten, kokos en vanille. Zachte bitters met veel concentraat en een lange finale. 

Italië   Chianti Classico “Tenuta Perano”       2015/18   70 

Toscane  Frescobaldi, Gaiole           

**   Paarse kleur en bloemig in de neus. Verderop tonen van zwarte bessen die leiden tot gekruide 

    tonen als zwarte peper, nootmuskaat en hout. De wijn is fris, complex en rijk. 

Italië   Chianti Classico Riserva “Tenuta Perano”     2015/16   95 

Toscane  Frescobaldi, Gaiole           

***   Robijnrode kleur met dieppaarse reflecties. Intense geur van viooltjes, bessen en cacao. 24 maanden 

    rijping zorgen voor een diepe smaak als pruimen, kersen, balsamico en leer. Lange harmonieuze afdronk.  

 

 

 



                  glas ½ fles fles 

Italië   Brunello di Montalcino        2013/14   100 

Toscane  La Gerla, Monalcino           

***   Zachtkruidige ronde inzet, rijk en vol in de mond. Naast fruit van bosbessen en pruimen ook 

    laurier omlijst door zachte tonen van hout. Zeer lange afdronk.  

Italië   Masca del Tacco Susumaniello       2021        45 

Puglia  Masca del Tacco, Erchie           

***   In de geur naast rijp rood fruit ook kreupelhout, rode bloemen en aromatische kruiden. Licht 

    pittige sensatie, maar zeker ook elegant en krachtig met rijpe tannines. 

Italië   Neré Nero d’Avola         2019    40 

Sicilië  Fuedo Maccari, Noto           

**   Druiven van vulkanische bodem zorgen voor een kruidige geur met peper en zwarte kersen. 

    Heerlijk sappig  met een goede balans tussen zuren, kruiden en sappig fruit. 

Oostenrijk  Blauer Zweigelt         2019      40 

Carnumtum  Weingut Pitnauer, Göttlesbrunn           

**   Aangenaam fruitige neus met in de smaak veel sap en een elegante houtinvloed. Licht kruidig 

    en ronde tannines, fraai en soepel gastronomisch glas wijn. 

Spanje  Petit Verdot DOP Pago        2017     85 

La Mancha  Vinos Quixote, Casa del Blanco           

***   Exotische geur, maar tegelijkertijd ook elegant en complex. Geur van blauwe bloemen domineert. 

    In de mond een perfecte harmonie van smaken met tonen van vijgen en cacao. Lange afdronk. 

Spanje  Muga Reserva         2018    36    

Rioja Alta  Bodegas Muga, Haro          

**   Traditioneel werken wijnhuis met prachtige wijnen van vermaarde kwaliteit. Een klassieker is 

    deze Rioja met een sublieme harmonie in geur, smaak en afdronk.  

Spanje  Altún San Quiles Graciano        2019      85 

Rioja Alta  Bodegas Altún, Banos de Ebro            

**   Een knisperende rode wijn waarvan je niet meteen zou verwachten dat dit Rioja is. Rijk met een 

    hoge viscositeit dat doet denken aan ingedroogd en gekonfijt fruit. Een must om te proeven!  

Spanje  Ribeira del Duero Arzuaga Crianza      2017    72 

Castilla y León Bodegas Arzuaga Navarro, Quiintanilla de Onésmo    2019     48 

**   Mooi stevig rood fruit, karakteristiek tinto fino met nuances van tutti frutti, chocolade en  

    vijgen. Zachte vanilletonen met houtlagering. Zacht en romig van smaak. 

Spanje  Ribeira del Duero Arzuaga Reserva      2016/18   105 

Castilla y León Bodegas Arzuaga Navarro, Quiintanilla de Onésmo     

***   Krachtige stevige rode wijn met mooie rood fruit als kersen, pruimen en vijgen.  

   Karakteristieke Spaanse wijn met bescheiden houtnuances en rijpe tannines.  

Portugal  Tinto Douro “Pomares”        2020     9  45 

Douro  Quinta Nova, Nossa Senhora     

***   Vanille en getoast brood geven de wijn een eigen karakter. Deze is intens, fris en fruitig.  

    Goede balans tussen structuur, alcohol en body met zachte en geconcentreerde tannine.  
    Een vettige textuur, mooi volume en goede complexiteit.  

Portugal  Douro Passagem Reserva        2018    55 

Douro  Quinta das Bandeiras, Pocinho     

***   Veel kersenfruit in de geur met een plezierige frisheid in de smaak. Goed verweven 

    houttonen, krachtig en toch voldoende elegantie. 



                   glas fles 

België  Aldeneyck Pinot Noir        2018    100 

Maasvallei  Wijndomein Aldeneyck, Maaseik     

**   Met deze wijn is Aldeneyck wereldberoemd geworden. Zwarte vruchten, zoals kersen en wilde braam. De  

    wijn rijpt op Chassagne Montrachet eiken en zorgt voor een strelend mondcontact met rijpe en zachte tannines.  

Duitsland  Spätburgunder         2017    65 

Pfalz   George Mosbacher, Forst     

**   In de geur gedroogd fruit met een hint van kaneel en gebrande koffie. De smaak is zeer  

    uitbundig met rood fruit en een kruidige toon. Zachte tannines in de afdronk met goede structuur. 

Hongarije  Szekszárd Birtokbor         2017   10 50 

Szekszárd  Heimann Családi Birtok, Szekszárd     

***   Krachtige wijn uit de zuidelijkste wijnregio van Hongarije. De cabernet sauvignon domineert in zwart 

    fruit, aangevuld met drop en laurier. Door 14 maanden barrique mooie rijpe tannines. 

Libanon  Château Musar Rouge        2013/16   90 

Bekaa Valei  Gaston Hochar, Ghazir    

***   Intens dieprood met een geur die doet denken aan drop, kruidnagel, kaneel en een warm vleugje 

   rode vruchten coulis.  Elegant palet van smaken als frambozen en blauwe bessen. Erg fijne tannines. 

Zuid-Afrika  Pinotage Private Cellar        2014    76 

Coastal Region Rijk’s Private Cellar, Tullbagh     

***   Typische zondoorstoofde aroma’s van de Pinotage met bananenblad en rijpe kersen. De smaak heeft 

    een touch vanille, is kruidig en een enorme concentratie van rijp rood fruit. Zeer lange afdronk. 

Zuid-Afrika  Petit Verdot Reserve        2019     58 

Westkaap  Le Bonheur, Stellenbosch     

**   Bloemig in de neus met aroma’s van donkere kersen, chocolade en een vleugje kaneel. Verfijnde 

    en rijke wijn met zijdezachte textuur. 12 maanden gerijpt op eiken, mooi in balans met lange afdronk. 

Chili   Arboleda Carmenère        2016/17   55 

Aconcagua  Bodega Arboleda, Salamanca     

***   Witte peper en een hint van koffie zorgen voor een complexe geur. Sterk veelzijdig karakter met rijpe 

    fruitige karakters van bramen en kruiden. De smaak is fleurig en sappig met tonen van eiken. 

Chili   Carignan Gran Reserva        2019         40 

Maule Valley Baron Philippe de Rothschild, Maipo    

**   Intense paarse kleur, met een zeer frisse en fruitige geur. In de aanzet aroma’s van bramen, muskus, 

   zwarte kersen en wilde kruiden. Delicaat cederhout in de smaak, met stevige tannines . 

Chili   Cinsault “Glup”         2021        8,5 40 

Itata Valley  Longavi, Maule    

**   In de geur klein bessenfruit en granaatappel. De smaak is pure stijl Cinsault, lichtvoetig,  

    rond en sappig, veel fruit en hele fijne, zachte tannine. Geheel biologisch dynamisch. 

Argentinië  Pyros Malbec         2018    45 

Pedernal Valley Bodegas Callia, San Juan    

**   Fris en levendig met zwart fruit, kruiden en mineralen. Goede structuur, zachte tannines 

    en mooie zuren. Geweldige expressie van terroir en een lang aanhoudende afdronk.  

 



                  

                 glas fles 

Portugal  Fine White           n.v.    7 55 

Douro  W. & J. Graham’s, Vila Nova de Gaia     

**   Wit-gouden kleur. De Port heeft aroma´s van rijpe druiven en amandelen in de neus. De  

    smaak is zoet en krachtig en in combinatie met heerlijke sappige zuren. Goede balans. 

Portugal  Ruby Six Grapes          n.v.   7,5 60 

Douro  W. & J. Graham’s, Vila Nova de Gaia     

**   Stevige body met rijk parfum van pruimen en zwarte kersen. De volle smaak wordt gekenmerkt 

    door een goede structuur en een lange sappe afdronk. Lange rijping van 5 jaar in eiken vaten. 

Portugal  Vintage Quinta dos Malvedos        2010     110 

Douro  W. & J. Graham’s, Vila Nova de Gaia     

***   Een vintage van ongekende kwaliteit. Mooie geconcentreerde fruittonen van bessen en bramen, 

    met kracht en complexiteit van chocolade, eucalyptus en munt. Zachte tannines en luxe afdronk. 

Portugal  Vintage Port           1994   435 

Douro  W. & J. Graham’s, Vila Nova de Gaia     

***   Met 95 punten de beste port gemaakt in de afgelopen 35 jaar. Deze komt nu heerlijk op dronk 

    met aroma’s van zwart fruit, koffie en laurier. Zeer geconcentreerd en verfijnt van smaak. 

Portugal  Vintage Port           2000        320 

Douro  W. & J. Graham’s, Vila Nova de Gaia     

***   Geconcentreerd en weelderig met tonen van vers rijp zwart fruit. Een wijn met een 

    buitengewone structuur, fijne tannines en intense afdronk met kruiden en chocolade. 

Portugal  Vintage Port           2020       in cellar 

Douro  W. & J. Graham’s, Vila Nova de Gaia     

***   Alleen in uitzonderlijke jaren wordt de Vintage status aangevraagd. Deze wijngaarden bevinden 

    zich 400 meter boven zeeniveau en zorgt voor de unieke krachtige smaak van zwart fruit. 

Portugal  Single Harvest Tawny Port         1974   445 

Douro  W. & J. Graham’s, Vila Nova de Gaia     

***   De kleur is koperachtig met een bleke, bronzen rand. De aroma's lopen uiteen van rozijnen en  

    kweeperen tot een subtiele hint van karamel, vanille en gembertonen. De smaak is zijdezacht en  
    sensueel met een vleugje zachte, tintelende tannines die de structuur benadrukken. De lange    

   afdronk doet denken aan peperige kruiden, theeblad en tijm.  

Portugal  Single Harvest Tawny Port         1997   230 

Douro  W. & J. Graham’s, Vila Nova de Gaia     

***   Aroma's van kweeperen marmelade met sporen van vanille, zachte karamel en hints van honing en  

    rozijnen. De houtopvoeding wordt weerspiegeld in delicate amandeltonen en marsepein. Een aansprekend,  

    rokerig element is op de achtergrond te herkennen.  

Portugal  Tawny 10 YO          n.v.  10 80 

Douro  W. & J. Graham’s, Vila Nova de Gaia     

***   De geur is rijp en aromatisch. Duidelijke aroma’s van honing en vijgen. Volle rijpe smaak en 

    zeer zacht. De port rijpt 10 jaar in vaten van 534 liter en krijgt daardoor zijn unieke karakter. 

Portugal  Tawny 20 YO          n.v.  15 120 

Douro  W. & J. Graham’s, Vila Nova de Gaia     

***   De vele jaren van rijping hebben een diepe amber en goudbruine kleur gecreëerd. Een mooi 

    bouquet van amandelen, honing, karamel en gedroogd fruit. Zacht en perfect in balans. 

Portugal  Tawny 30 YO          n.v.  25 195 

Douro  W. & J. Graham’s, Vila Nova de Gaia     

***   Door de schist bodem krijgen de druiven een rijkheid aan mineralen. Dit met het warme 

    klimaat levert een port van ongekende kwaliteit. In de smaak zacht gedroogd fruit, 

    een vleugje koffie en rozijnen. Zeer rijp, aromatisch en een lange afdronk. 

Portugal  Tawny 40 YO          n.v.  37,5 295 

Douro  W. & J. Graham’s, Vila Nova de Gaia     

***   Ga er rustig voor zitten. De rijkheid en complexiteit zijn overweldigend. Het fluweelzachte 

    mondgevoel is meesterlijk geblend met een verbluffende balans tussen zuren en zoet. Tot 
    ver in de afdronk proeven we rijpingsaroma’s als noten, rozijnen, karamel en chocolade.   



 

                  glas 

Frankrijk  Gewürztraminer Vendages Tardives       2015   10 

Elzas   Bernard et Robert Schoffit, Colmar     

***   Krachtige en edelzoete wijn met een verrassende smaak van specerijen, honing 

    en rozijntjes. Door de pourriture noble ook wat wollig van smaak. 

Frankrijk  Maury La Cerisaie          2020   8,5 

Roussillon  Domaine des Schistes, Estagel    

***   Bedwelmend aroma van pruimen, eau de vie en zoethout. Met in de smaak zwart fruit 

    als donkere kersen, cassis en bramen met wat cacao en truffel. 

Frankrijk  Rivesaltes VDN “Solera”          n.v.   9,5 

Roussillon  Domaine des Schistes, Estagel    

***   In de smaak iets van walnoten en honing. Ook citrus als sinaasappelschil en ingelegde 

    kersen. Een rijk mondgevoel dat lang na blijft. 

Frankrijk  Château Simon Sauternes         2015   9 

Bordeaux  Jean-Huges Dufour, Barsac 

***   Naast volle en weelderige zoetheid bevat de wijn een opmerkelijke frisheid, dankzij de frisse  

    zuren kan deze wijn goed ouderen.  

Frankrijk  Château Bellevue Monbazillac        2016   8 

Sud-Ouest  Gerard Lajonie, Monbazillac 

**   Amberkleurige, friszoete wijn met bloemen- en fruittonen als perzik, abrikoos en ananas.  

    Rijk en rond van smaak en goed in evenwicht  

Spanje  Pedro Ximénez Sherry         n.v.   7,5 

Jerez  Romate Hnos, Jerez de la Frontera 

**   Volzoete wijn gemaakt van overrijpe druiven. Door fermentatie op ebbenhout de donkere kleur, 

    rijke smaak van rozijnen en vanille, met een aangename frisheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


