
O P E N  W I J N E N

Huis Vermeer Blanco - Finca Los Aljibes - Albacete, Spanje
Sauvignon Blanc, Verdejo | sappig | stuivend | groene appel | nectarine

Huis Vermeer Blanco Especial - Finca Los Aljibes - Albacete, Spanje
Chardonnay | rond | gele appel | boter | houtgelagerd

Weingut Wess - Kremstal, Oostenrijk
Grüner Veltliner | vol | peper | abrikoos | peer

Veiga da Princesa - Rais Baixas, Spanje
Albariño | fris | groene appel | peer | mineraal

Marrenon - Provence, Frankrijk
Chardonnay | zacht | meloen | mango 

Huis Vermeer Tinto - Finca Los Aljibes - Albacete, Spanje
Garnacha Tintorera | zacht | braam | vlierbes | aardse tonen

Huis Vermeer Tinto Especial - Finca Los Aljibes - Albacete, Spanje
Carbernet Sauvignon, Tempranillo, Petit Verdot & Garnacha Tintorera | soepel | zwart fruit | vijgen | zoethout

Don Cosimo - Puglia, Italië
Primitivo | zacht | pruim | zwarte bes | zondoorstoofd

Ernst Minges - Pfalz, Duitsland
Spätburgunder | fluweel | steenfruit | rode bes | kers

Marrenon - Provence, Frankrijk
100% Merlot | zacht | zwoel | braam | rozemarijn

4.75 | 22.50

5.95 | 29.75

6.95 | 34.00

6.95 | 34.00

4.25 | 22.50

Marrenon - Provence, Frankrijk
Merlot | droog | rozemarijn | aardbei | framboos
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4.25 | 22.50

4.75 | 22.50

5.95 | 29.75

6.95 | 34.00

6.95 | 34.00

4.25 | 22.50

M O U S S E R E N D

Cava - Brut - Method Traditional - Penedes, Spanje
Xareldo, Macabeo & Parellad | appeltoets | zachte mousse | lange afdronk | eiken

5.75 | 29.50

Komt u er niet helemaal uit? Laat u gerust adviseren door uw gastvrouw óf gastheer!

Wij hebben vaak een breed assortiment van open wijnen buiten de kaart om.

Wijnarrangement schenken wij vanaf € 5,75 per glas.



“Wat deze wijn uniek maakt is het gebruik van uitsluitend Chardonnay-druiven. Dit is
een zeldzaamheid binnen champagne. De druiven komen van de Côte de Blancs en
Montagne de Reims.
De zuidelijk gelegen hellingen van de Côte de Blanc hebben een bodem van krijt
en kalksteen. De bodem van Montagne de Reims bestaat uit mineraalrijke grond.
Rijp tropisch fruit in zowel de neus als in de smaak.”

 Moët Hennessy werd in 1971 opgericht, en is uitgegroeid tot een bedrijf met vierentwintig huizen, elk met

een uniek karakter; het delen van een sterke cultuur van uitmuntendheid. In samenwerking met Moët

Hennessy Nederland presenteren wij u onze champagnekaart, met een selectie van de beste champagnes.

Vraag onze collega’s gerust om een advies. 

D O M  P E R I G N O N  |  V I N T A G E  2 0 0 8
Chardonnay, Pinot Noir

“Wat champagne betreft wordt het niet beter dan dit. Dom Perignon is een “Cuvée
Prestige”; de beste wijn van een wijnhuis, in dit geval Moët Chandon. De champagne
wordt alleen in de beste jaren gemaakt van druiven uit datzelfde jaar. In de neus
steenfruit, witte bloesem en het typerende brioche. Een fijne fluweelzachte mousse.“

R U I N A R T  |  “ R ”  D E  R U I N A R T
Pinot Noir, Chardonnay & Pinot Meurnier

“Ruinart is het oudste champagnehuis ter wereld, begonnen in 1729. 
“R” de Ruinart is de originele expressie van de champagne van dit huis. Het gebruik van
veel Chardonnay maakt dat er veel steen-, en tropisch rijp fruit te ontdekken is.”

R U I N A R T  |  B L A N C  D E  B L A N C
100% Chardonnay

195

69

85
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Weingut Winter | 2019 
Grauburgunder (Pinot Gris)
“Een mooie volle Grauburgunder met nuances van rijpe appels en peren. Daarnaast elegante
citrus tonen in de smaak met een zeer lange en aanhoudende afdronk.”

Rheinhessen,
Zuidwest-Duitsland

Toques & Clocher Autan | 2016
Chardonnay

“De Chardonnay-druiven die gebruikt zijn voor deze wijn komen uit de streek Autan, in
het hart van de Limoux. Dit is het warmste gedeelte van de streek waardoor de druiven
als eerste op dronk en rijp zijn. De gisting en rijping gebeurt op kleine eikenhouten
vaten. In de smaak ontdek je tonen van rijp citrusfruit, gepaard met vanille en toast.”

Limoux, Languedoc
Zuid-Frankrijk
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Domaine Dampft Petit Chablis | 2018
Chardonnay

“Chablis is de Chardonnay voor liefhebbers van Sauvignon Blanc. De wijn heeft geen
hout invloeden en is door zijn kenmerkende mineraliteit zeker de moeite waard. In de
neus citroen, limoen en hinten van broodkruimels door de ‘sur lie’ rijping.”

Chablis, Bourgogne
Midden-Frankrijk

Domaine Raimbault Sancerre Les Godons | 2019
Sauvignon Blanc

“Uit het Noordelijk gelegen Loire-gebied komt deze opwekkende, strakke wijn  met veel
tonen van buxus en citrus. De Loire is ook de bakermat van één van de meest bekende
en gedronken druivenrassen: Sauvignon Blanc.”

Sancerre, Loire,
Midden-Frankrijk

45

59

Esporão | 2015
Sémillon

“Waar er in Portugal veelal inheemse druivenrassen worden gebruikt om wijn van te
maken zijn er ook wijnhuizen die eens iets anders proberen, zoals Esporão. Hier is een
wijngaard aangeplant waarop, volledig biologisch, Sémillon druiven staan. De druiven
geven een volle, licht zoete smaak met tonen van grapefruit, abrikozen en geroosterde
amandelen.”

Alentejo,
Zuid-Portugal

52

Veiga da Princesa | 2018
Albariño
“Albariño is hard op weg om het belangrijkste witte druivenras van Spanje te worden.
De druif geeft aromatische wijnen vol limoen en groen appel in het aroma. In 2018
bekroond als 'beste wijn van Galicië'.”

Rais Baixas,
Noordwest-Spanje

34De suggestie van Marie



Di Lenardo | 2019
Pinot Grigio

“Di Lenardo is een klein familie wijngoed aan de Sloveense grens. Door het koele
klimaat, vind je in dit gebied deze prachtige milde witte wijn met een reeks aan subtiele
tonen als banaan en abrikoos in het aroma.”

Friuili,
Noordoost-Italië

Herdade de São Miquel - Branco | 2019
Antao Vaz, Verdelho & Viognier

“Een bijzondere blend van inheemse druivenrassen én Viognier. Na de gisting rijpt de
wijn kort op eikenhouten vaten wat zorgt voor aroma’s van rijp geel fruit en lichte hout
tonen in de smaak.”

Alentejo,
Zuid-Portugal
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Cederberg | 2019
Chenin Blanc

"De wijngaard ligt op 1000 meter hoogte in een uitgestorven gebied. Op de weg
hiernaar toe kom je niet of nauwelijks iemand tegen. Op de top aangekomen ligt de
wijngaard Cederberg, waar een kleine dorpje passievol werkt aan deze prachtige wijn.
De druiven worden vroeg geplukt en op een koele temperatuur vergist. Wat heel
bijzonder is; David Nieuwoudt laat de jonge wijn 5 maanden in contact houden met de
droesem van de Sauvignon. Hierdoor bevat de wijn veel citrus en tropisch fruit in de
smaak. De Chenin Blanc druif is hét meeste bekende witte druivenras in Zuid Afrika en
vindt zijn oorsprong in het Franse Loire gebied.” 

Cedergebergte,
Noordwest-Zuid Afrika

De Morgenzon | 2018
Roussanne

"De Morgenzon is een bijzonder wijnhuis. Hier wordt 24 uur per dag barokmuziek
opgezet. De druiven worden er mooi rijp van, zeggen ze. Hoe dan ook is dit een glas
wijn vol tropisch fruit en houttonen met een zachte, aanhoudende finale. Gemaakt van
100% Roussanne, wat niet vaak voorkomt.”

Stellenbosch,
Zuid-Zuid Afrika
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Clos Marguerite - The Grape Whisperer | 2019
Sauvignon Blanc

“In tegenstelling tot zijn iets genuanceerdere voorouders uit de Loire, is deze Nieuw-
Zeelandse Sauvignon Blanc een krachtpatser. Een enorm stuivend aroma van citrus,
buxus en mango doen vermoeden wat er inderdaad aan zit te komen; een sappige,
volle wijn met een lange afdronk.”

Marlborough,
Nieuw-Zeeland

37

Castello de Medina | 2019
Verdejo

“De Rueda is hét wijngebied voor de Verdejo druif. Een sterk bloemig en vanille-achtige
aroma begeleidt met tropisch fruit als perzik en zelfs tinten van anijs in de smaak."

Rueda,
Noord-Spanje

28



Révélation - 2018
Pinot Noir

“Smeuïge en elegante wijn uit de Limoux, een steeds populairder wordend wijngebied
op de uitlopers van de Pyreneeën. Hoewel de Limoux vrij koel gelegen is rijpen de Pinot
Noir druiven beduidend anders dan in de Bourgogne. De wijn heeft vers rood fruit
zoals bessen en in de afdronk een zachte houttoets.”

Limoux,
Zuid-Frankrijk

Domaine de Lambisque - 2017
Grenache & Carignan

“Wat een goede Rhone-wijn onderschat van de massa is een frisse ondertoon, zodat de
wijn vol is maar niet log word.” Je proeft rijp zwart fruit zoals bramen maar ook rood
fruit als bessen, begeleid door kruiden als rozemarijn."

Cotes de Rhone, Rhone
Zuid-Frankrijk
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Jean-Paul Brun - 2018
Gamay
“Sappiger, soepeler en frisser dan deze Beaujolais wordt het niet. Gemaakt van 100%
Gamay druiven - inheems voor de regio - zonder houtrijping is een fraaie expressie van
deze streek. Kakelvers rood fruit gepaard met wat aardse tonen, een glas vol plezier.”

Beaujolais, Bourgogne,
Zuid-Frankrijk

Don Cosimo | 2018
Primitivo

“De warme Zuid-Italiaanse zon zorgt voor een wijn met veel rijp fruit zoals pruimen en
zwarte bes. Een ongekende zachtheid en toch veel pit. Zeer herkenbaar voor wijnen uit
dit gebied in de hak van de laars.“

Puglia,
Zuid-Italië
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Ernst Minges | 2015
Spätburgunder (Pinot Noir)

“Deze mooie Spätburgunder is helderrood van kleur. Fluweel zacht met tonen van
steenfruit in de geur. De wijnstokken groeien op een mineraalrijke bodem. Een fles wijn
van verfijnde klasse.”

Pfalz,
Zuidwest-Duitsland

34

Marques de Castilla - Reserva - 2014
Tempranillo

“De Reserva is het beste van het beste van dit relatief kleine wijnhuis uit het snikhete La
Mancha; Het grootste wijngebied van Spanje. Een wijn met veel tonen van cederhout en
leer maar ook specerijen zoals zoethout en peper.”

La Mancha,
Midden-Spanje
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“Een Bordeaux op vakantie, maar dan zonder strenge regeltjes - De wijn heeft een
dieppaarse kleur en in de neus een explosie van vanille, zwarte bessen en frambozen.
Warm en vol van smaak en met een lang aanhoudende zachte afdronk. De rijping van
twaalf maanden in eikenhout gebeurt in fusten van één, twee en drie jaar oud.
Hierdoor is de hout invloed mooi gedoseerd maar niet overheersend.”

Herdade de São Miquel - Art. Terra | 2018
Aragonez, Moreta & Trincadeira

“Een krachtige wijn gemaakt van inheemse druivenrassen en volgens eeuwenoude
Romeinse traditie. In plaats van eikenhout of stalen vaten rijpt de wijn in grote stenen
kruiken genaamd Amfora’s. Stevige geur van vooral zwart fruit en een romige afdronk.”

Alentejo,
Zuid-Portugal

De Morgenzon - Walvisch | 2016
Syrah, Mouvédre & Viognier

“Zuid-Afrikaanse wijn met een knipoog naar de Rhône. De wijn bevat hoofdzakelijk
Syrah en Mouvédre en wordt afgemaakt met een vleugje Viognier, geheel volgens Zuid-
Franse stijl. Dit maakt de wijn, naast vol en sappig, floraal en erg soepel.”

Stellenbosch,
Zuid- Zuid Afrika
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Cederberg | 2017
Merlot & Shiraz

“Deze rode Cederberg is een soepele blend van Merlot en Shiraz. Door de lichte
houtlagering zijn de smaken van kers en framboos genuanceerd. De afdronk is vol met
fluwelen zachte tannines.”

Cedergebergte,
Noordwest-Zuid Afrika

55

Salcheto Chianti | 2019
Sangiovese & Merlot

“In één van de mooiste gebieden van Italië ligt de Chianti streek, gedomineerd door de
Sangiovese druif. Hier maakt met biologische wijnen van topkwaliteit. De wijn zet
krachtig in, maar is tegelijkertijd ook zacht met tonen van jam. Na vergisting volgt een
jaar rijping op Amerikaans eiken, wat zorgt voor een prettige hint van vanille.
Toevoeging van wat Merlot maakt de wijn vriendelijk en goed doordrinkbaar. ”

Chianti, Toscane
Midden-Italië

34

Enira Bessa Valley | 2015
Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon & Petit Verdot

Bessa-Vallei, Sofia,
Midden-Bulgarije
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OFFICIAL AMBASSADOR - SINCE 2015

W H I T E

3.95
Fine White
“Blank gouden kleur, geur van rijpe druiven & amandelen. Heerlijk als aperitief of met
niet al te zoete desserts.”

R U B Y

3.95
Fine Ruby
“Robijnrood van kleur, rijpe fruit geuren van zwart & roodfruit, mooie combinatie met
harde kazen.”

5.95
Six Grapes Reserve
“Stevige body en een rijk parfum van rijpe pruimen en zwarte kersen, een volle smaak
met veel structuur. Een goede combinatie met een keur aan stevige uitgesproken
kaassoorten als de blauwschimmel Stilton, maar ook met chocolade. Lagering
gedurende 4 tot 5 jaar op eiken vaten.”

T A W N Y

3.95
Fine Tawny
“Licht verbruinde rode kleur, aroma 's van rijp & gedroogd fruit. Heerlijk bij belegen en
rijpere kaassoorten, dadels, vijgen. noten en chocolade.”

4.95
The Tawny
“Goud en amberkleurig, aroma's van geroosterde amandelen, sinaasappelschil en
kaneel. Mooi in combinatie met rijpe kazen, karamelpudding of notentaart.”

6.95
10 Years
“Fijne rood bruine kleur. De geur is rijp en complex met duidelijke aroma van noten,
honing en vijgen. Combineer deze port met blauwe kazen, noten en vijgen.”

9.95
20 Years
“Diepe amber en goudbruine kleur, Een mooi bouquet van noten (amandelen), honing,
marmelade, karamel, toffee, butterscotch en vijgen is karakteristiek. De smaak is rijk,
zacht en subtiel met een perfecte balans. Uitstekend bij noten, gedroogde vruchten en
fruitcake maar is ook heerlijk bij vanille ijs of crème brûlée.”

12.50
30 Years

“Mooie bruinrode wijn. Complexe neus met geuren van noten, karamel en chocolade.
Combineer deze wijn met oude Hollandse kazen.”

17.95
40 Years
“Lichtdonkere bruine kleur. Zeer aangename, complexe geur van zoethout, rozijnen,
drop en rijpe zwarte bessen. Deze port is een genot voor alle zintuigen.”

Beperkt Verkrijgbaar


