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Beste wijnvrienden,
Op 28 maart 2020 zouden wij u en uw familie, vrienden en kennissen persoonlijk 
hebben verwelkomd in de Gouwekerk te Gouda. Door de Coronacrisis kan dit helaas niet 
doorgaan. 

Via dit proefboekje willen we u toch graag de mogelijkheid bieden om, tegen de door 
ons beoogde proeverijkorting, uit ruim 100 geselecteerde wijnen een persoonlijk 
keuze te maken. Wij hebben elke wijn voorzien van een smaaknotitie, zodat de keuze 
gemakkelijker wordt. U kunt in één oogopslag zien om wat voor een soort, type en stijl 
wijn het gaat.

Wij hebben onze favoriete wijnen voorzien van een . Het zijn immers onze 
hartendieven! Er zijn ook wijnen waarvoor een spectaculaire aanbieding geldt, waar wij u 
met een  op attenderen. 

Als losse bijlage vindt u onze bestellijst, met daarin de prijs en natuurlijk de 
aanbiedingen. 

Wij hopen u in deze voor allen moeilijke tijden op comfortabele wijze van dienst te 
kunnen zijn. Zorg goed voor elkaar en geniet zo nu en dan van een smaakvol glas wijn.

Uiteraard voorzien wij u met plezier van persoonlijk advies. Dit kan telefonisch en per 
e-mail. Heeft u vragen of andere wensen? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen. 

Met -groeten, 

Job van Welie: 06 4188 09 54 - job@wijnhandelvanwelie.nl
René Persoon: 06 4088 42 21 - r.persoon@wijnhandelvanwelie.nl 
Martin Stavleu:  06 1562 33 04 - Martin@wijnhandelvanwelie.nl 
Winkel: 06 5755 20 43 - info@wijnhandelvanwelie.nl • www.wijnhandelvanwelie.nl
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Proeverijkortingen
In deze uitgave bieden wij u een speciale proeverijkorting aan. Bij afname van:
 • 12 fl. krijgt u een korting van 5%
 • 24 fl. krijgt u een korting van 6%
 • 36 fl. krijgt u een korting van 7%
 • 48 fl. krijgt u een korting van 8%
 • 60 fl. en meer krijgt u een korting van 10%
De proeverijkortingen zijn ook van toepassing op de speciale acties en aanbiedingen. 

Netto prijzen ( ) zijn hiervan uitgezonderd, maar tellen wel mee in het aantal flessen.

Krijg een gratis cadeaubon!
Wijnhandel Van Welie helpt graag in deze moeilijke tijden. Daarom steken wij collega 
ondernemers een  onder de riem. Bij besteding van € 500,- netto of meer, krijgt u een 
cadeaubon t.w.v. € 50,- om lokale horeca te ondersteunen. Helpt u u ook mee?

De volgende restaurants werken hier aan mee:
 • Restaurant L’ Angolo Divino, Gouda
 • Restaurant Bij Ons, Gouda
 • Restaurant Buiten eten + drinken, Gouda
 • Restaurant Unique, Gouda
 • Het Witte Hof, Haastrecht
 • Delta Hotel, Vlaardingen
 • Hotel Mitland, Utrecht
 • Restaurant Kasteel Heemstede, Houten

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

De aanbiedingen in dit boekje kunnen alléén verzilverd worden door gebruik van het 
bijgevoegde bestelformulier en zijn geldig tot 1 mei 2020.

De genoemde prijzen zijn bruto prijzen, dus inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. 

De verzendkosten bedragen € 7,50. Bij een bestelling van € 30,- of meer is de 
verzending gratis. Tekst en prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten.
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Legenda

,  en  Mousserende wijnen, van licht tot vol

,  en  Rosé wijnen, van licht tot vol

,  en  Witte wijnen, van licht tot vol

,  en  Rode wijnen, van licht tot vol

 Dagelijkse huiswijn. Soepele wijn om elke dag bij elke gelegenheid van te genieten

 Biologische wijnen

 Favorieten van onze wijnexperts Job van Welie en René Persoon

 Speciale aanbiedingen en aanbiedingen per doos

 Recepten. Deze recepten passen perfect bij uw wijn.

 Netto aanbiedingsprijs.
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••• Non-Alcohol ••• 

1. Fines Bulles Vendôme Mademoiselle Classic 0,0 
• fris • fruitig •

Door middel van een revolutionaire methode slaagt Vendôme erin om op basis 
van druivenmost van traditioneel vergiste wijn, een alcoholvrije en biologische, 
mousserende wijn te maken mét behoud van de wijnaroma’s. Dit is mogelijk dankzij 
verdamping op lage temperatuur, bij 45º C in plaats van de gebruikelijke 78º C. 
Het resultaat is een aantrekkelijke, mild droge, feestelijke schuimwijn op basis van 
airèn, het meest aangeplante witte druivenras in de Spaanse wijnregio La Mancha. 
Hij heeft aroma’s van limoen, peer, perzik en witte bloemen. Aanbevolen als aperitief 
en/of bij fruitdesserts. 
 € 7,95 

••• Witte wijnen ••• 

Hongarije

2. Vinceller Pinot blanc l Mátraaljai Minöségi Bor • 2018/2019 
• fris • fruitig •

Een vriendelijke, verrassende Hongaar. Bleekgeel van kleur en met vrolijke, fris-
opwekkende fruitsmaken van sappige peren, frisse appel en verse galiameloen. Met 
een subtiel gele kleur en een zacht toegankelijk mondgevoel. De perfecte huiswijn. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 / Serveertemperatuur: 10º C.

   Aanbevolen bij ontvangsten en bij meloen met ham, sandwich  
krabsalade, garnalencocktail, salade met asperges. 

 
€ 5,50  

Spanje

3. Finca Valdelagunde Verdejo Rueda D.O.• 2019 
• fris • fruitig • bloemig • 

De Finca Valdelagunde Verdejo komt uit Rueda D.O., gelegen in het noord-weste-
lijke deel van Galicië. Kenmerkend van de verdejo uit Rueda is het frisse, levendige 
karakter. De wijnen komen van een zanderige bodem met kalk en rolkeien. Valdela-
gunde is eigendom van Pedro Escudero, een echt familiebedrijf waar, bij het maken 
van deze wijn, kwaliteit bepalend is in alle facetten.

Neem nu deze Valdelagunde Rueda verdejo. De complete oogst word handmatig 
gedaan en enkel in de nacht. Door de koelte van de nacht blijft de kwaliteit van de 
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druiven op zijn best. De persing gebeurt zeer zorgvuldig zodat alleen het beste sap 
voor deze Valdelagunde wordt gebruikt. Deze witte Rueda van Valdelagunde heeft 
een goudgele kleur. De geur van vers gemaaid gras en kruidige nuances stuift het 
glas uit! Het is frisse, levendige wijn met een hint van wit fruit zoals peer en wilde 
perzik en subtiele hinten van citrus. In de smaak komen de geuren terug met als 
extraatje de verrukkelijke, oplopende kruidigheid in de afdronk! 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen bij l tapas l visgerechten l Serranoham l o.a. scheermesjes 
gegratineerd. 

  € 6,95 

4. Punctum Norte Sur Chardonnay l La Mancha • 2018  
• fris • fruitig • vol •

Dominio de Punctum betekent letterlijk ‘domein op de kruising’. Het wijnhuis is 
gesitueerd in Las Pedroñeras, op de kruising van de steden Cuenca, Ciudad Real 
en Albacete. Het werd in 2005 opgericht door de familie Fernández Cifuentes. 
Inmiddels is Dominio de Punctum het meest bekroonde biologische wijnhuis van 
Spanje. U vind in ons assortiment meer verrassende wijnen van deze familie. Deze 
chardonnay is afkomstig van twee biologische wijngaarden: Finca el Fabián en Las 
Pedroñeras, beide in La Mancha, Spanje. De wijnstokken zijn gemiddeld 10 jaar 
oud. Het is overdag heet en ‘s nachts koel in La Mancha, dat maakt het gebied zeer 
geschikt voor biologische wijnbouw. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 / Serveertemperatuur: 11º C. 

   Aanbevolen bij finger food l salades l groene bonen met geroosterde 
hazelnoten. 

€ 6,95  

Frankrijk

5. ‘Boerenwijn’ blanc par Jerom & Vic l  
Vin de France 1 ltr. • 2018
• fris • fruitig • bloemig • 

De aangename wijn voor elke dag werd samengesteld uit vermentino, chardonnay 
en grenache blanc. Het landgoed, met 390 hectare wijngaardareaal, ligt nabij Vias 
tussen Béziers en Agde, niet ver van de Middellandse Zee. De ondergrond bestaat 
voornamelijk uit basalt van vulkanische oorsprong, klei en kiezel. Dat betekent een 
arme voedingsbodem waarop de druivenstokken hard moeten werken om te kunnen 
overleven. Dit resulteert in relatief lage opbrengsten van druiven met uitstekende 
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kwaliteit en concentratie. Proefnotitie: bleekgeel van kleur, uitnodigende geuren van 
rijp geel fruit met levendige frisheid en lichte pareling op de tong! 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 / Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen bij gastvrije ontvangsten l visgerechten l charcuterie l  
o.a. buffet campagnard. 

 € 6,75 

Frankrijk • Sud-Ouest 

6. Tarani Sauvignon blanc l IGP Comté Tolosan • 2018  
• fris • fruitig •

Deze verrassende witte wijn is afkomstig van de samenwerkende wijnboeren 
in het zuidwesten van Frankrijk: Rabastens (Gaillac), Técou (Gaillac), Côtes d’Olt 
(Cahors) en Fronton. Zeer toegankelijke sauvignon blanc uit Frankrijk van het type 
‘huiswijn’. In de geur en smaak veel fruit: citrus, meloen en vooral exotisch fruit 
(mango, sterfruit). In de smaak subtiel, wat groen van buxus met een aangenaam 
zacht mondgevoel. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 / Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen bij ontvangsten en dagelijks genieten met o.a. gepocheerde 
vis l salades l vegetarische groenteschotels l geitenkaas.

€ 5,95  

7. Les Vignes Retrouvées blanc l Saint Mont • 2017/2018  
• fris • fruitig • bloemig •

De naam ‘Les Vignes Retrouvées blanc’ is een verwijzing naar de druiven in de 
regio Sud-Ouest, waar deze wijn uit bestaat. Het zijn de gros manseng, arrufiac en 
petit courbu. De befaamde wijncoöperatie Plaimont Producteurs maakte van deze 
herontdekte en nagenoeg vergeten druiven uit het herkomsgebied Saint Mont deze 
prachtige witte wijn. Een knisperende wijn met een mooie geelgroene, heldere kleur. 
In de geur intens fruit: citrus, zoals sinaasappel en grapefruit, witte perzik en wat 
bloesem. De smaak is fris en weelderig qua textuur en mondgevoel. Lange afdronk. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen voor o.a. rillettes d’oie l kruidige visbereidingen. 
€ 9,45
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Frankrijk • Loire

8. Domaine Gilbault Touraine Sauvignon • 2018 
• fris • fruitig •

Pascal Gibault is de derde generatie op dit familiedomein. Hij wordt bijgestaan 
door zijn vrouw Daniëlle en door zijn broer Bernard. Het domein is gelegen in het 
dorp Noyers sur Cher. De wijngaarden, met een oppervlakte van ca. 18 ha., liggen 
langs de oevers van de Cher, in het hart van de appellation Touraine. De bodem be-
staat uit kleigrond met kalk voor de rode druiven en uit zandgronden voor de witte 
druiven. De wijngaarden hebben een zuidelijke/zuidwestelijke expositie. De oogst 
geschiedt volledig handmatig en de druiven worden streng geselecteerd. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 / Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen als aperitief, bij visschotels, schaal – en schelpdieren, bij 
warme geitenkaas.

€ 9,45 

9. Henri Bourgeois, sancerre ‘Les Baronnes’ • 2018 
• fris • fruitig • rijk •

Deze wijn werd door Decanter Magazine verkozen tot beste sancerre. De wijn-
gaarden van deze met sauvignon blanc gemaakte wijn, bevinden zich op de steile 
zuidhellingen van het dorp Chavignol, met uitzicht op de stad Sancerre. De bodem 
bevat veel kalk, mergel, tufsteen en kiezel. Super fruitrijke, aromatische, droge, 
frisse wijn met veel complexiteit. De familie Bourgeois maakt uitzonderlijk mooie 
sancerrewijnen met terroire expressie. Een van de meest bijzondere is die van het 
Silex terroir. Proefnotitie: Fris en levendig met citrusfruit en een hint van kruisbes. 
Bleek, licht goudgeel van kleur. De oude druivenstokken van ruim 30 jaar, geven de 
wijn zijn concentratie. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 10º C. 

    Aanbevolen bij l oesters l visbereidingen l amuses met  
elegante texturen.

€ 23,95 

€ 21,95
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Frankrijk • Alsace

10. Domaine Paul Blanck Riesling l Alsace A.C. • 2014 
• fris • fruitig • rijk •

Domaine Paul Blanck bezit ruim 35 ha. aan wijngaarden, verspreid over het 
Kaiserbergdal. Deze Riesling is afkomstig uit de wijngaarden rond Kientzheim en 
komen van een bodem bestaande uit kalk en zandsteen. De stijl van Domaine Paul 
Blanck is rijk, weelderig en droog. De kleur is strogeel. In de geur herkent u rijp, 
geel fruit zoals peren, met subtiel kruidige nuances en enorme lengte in de afdronk. 
Deze Riesling werd gedurende 6 maanden op lie gerijpt met wekelijkse bâtonnage 
(=oproeren van de ‘lie’ om meer intensiteit en vetheid te verkrijgen). 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2025 / Serveertemperatuur: 10º C.

   Veel gastronomische mogelijkheden van klassieke Franse 
tot Aziatische gerechten l o.a. tempura van scampi’s  

Frankrijk • Bourgogne 

11. Daniel Dampt & Fils l Chablis • 2017 
• fris • rijk •

Daniel Dampt (1956) is van origine een biochemisch techneut. Samen met zijn 
twee zoons Vincent (1981) en Sébastien (1984) bezit hij een domein van zo’n 33 ha. 
in het gehucht Milly, een cuvette. De wijngaarden liggen rondom het dorp Chablis in 
het gelijknamige wijngebied. 

Daniel Dampt was kwam pas echt met wijn in aanraking via zijn schoonvader 
Jean Defaix. Defaix is inmiddels al jaren met pensioen en Dampt heeft zijn wijngaar-
den overgenomen. Eind 2011 heeft hij apparatuur aangeschaft die stikstof uit de 
lucht haalt, die hij bij de botteling van zijn wijnen gebruikt. Dampt maakt, naast een 
Petit Chab en chablis, vier Chablis Premiers Crus: Vaillons, Côte de Léchet, Beauroy 
en Fourchaume. 

In de Cablisstreek tref je de zo karakteristieke Kimmeridge-grondsoort, de kalk-
bodem, die zijn uitgesproken minerale karakter aan de wijnen geeft. Verder weg van 
Chablis wordt de Portlandian-limestone bodem dominant. Dit levert zwaardere en 
minder minerale en strakke wijnen op. 

Deze Chablis heeft een bleekgele kleur, heeft in geur een licht perzik hint en is 
knisperend droog met een vleugje brioche. De smaak is levendig, een tikkeltje ziltig 
met een finesserijk karakter en plezierige lengte.

 
Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 110 C. 

   Aanbevolen bij oesters l visbereidingen zoals scheermesjes 
met limoen.

€ 14,95

€ 12,95

€ 19,95

€ 14,95
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Frankrijk • Languedoc

12.  Les Romains Vignes Deux Soleils Chardonnay-Viognier l  
Pays d’Oc • 2018/2019 

fruitig • bloemig • vol

De wijngaarden van Vignes des Deux Soleils liggen op het drooggevallen eiland La 
Clape, voor de kust van Narbonne in het zuiden van Frankrijk. De stokken staan op 
een steile helling in een schilderachtige vallei, even boven de stad Montpellier. 

De bodem bestaat uit kalk en zandsteen, met een bovenlaag van rolkeien. Over-
dag schijnt de zon op de druiven en op deze witte keien, die de warmte absorberen 
en het licht reflecteren op de wijnstokken. ’s Nachts geven de nog warme keien een 
weldadige warmte af, waardoor de druiven tweemaal van de zonne-energie profi-
teren. Vandaar de naam: “Vignes des Deux Soleils”. De druiven worden ter voorko-
ming van droogte stress iets hoger van de grond geleid om een ideale rijpheid te 
bewerkstelligen. 

Deze zeer smaakvolle witte wijn werd samengesteld uit twee druivensoorten: 
chardonnay en viognier. De kleur is goudgeel, de geur heeft een verleidelijk aroma 
van perzik, abrikoos, een beetje vanille en bloemennuances. De smaak is meer dan 
de geur belooft, met mondvullend rijpe perzik en abrikoos en een vleugje vanille 
door de lichte houtrijping. In de finale krijgt de wijn een subtiele kruidigheid waar-
door hij extra lengte krijgt. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 12º C. 

   Aanbevolen bij schaaldieren o.a. scampi’s met knoflook en 
groene kruiden. 

13.  Domaine de La Baume Sauvignon blanc l  
Pays d’Oc IGP • 2018/2019

• fris • fruitig •

Het Domaine La Baume bestaat uit 176 ha. wijngaard tussen Béziers en Pézenas, 
met een bodem die bestaat uit klei en kalksteen. Dankzij de Atlantische kustwind 
aan het eind van de middag, hangt er een natuurlijke frisheid. De geur is een typisch 
herkenbare sauvignon blanc met wat buxus en wat kruisbessen. De smaak is leven-
dige door de smaak van citrusfruit en een vleugje kruidigheid in de afdronk. Zowel 
als aperitief als gastronomisch inzetbaar. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023. Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen bij o.a. l visamuses l gerookte vis l geitenkaas l 
frisse salades

€ 8,95

€ 9,95 

€ 8,95

11+1  
Gratis
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14. Dom. de la Baume Chardonnay | IGP Pays d’Oc • 2018 
• fruitig • vol • vettig •

Een heerlijke ‘ronde’ witte wijn, mooi glanzend goud van kleur. De geur is intens, 
met aroma’s van verse abrikoos en sappige witte perzik. Door de lichte houtrijping 
en de malolactische gisting, heeft de wijn ook wat aroma’s van geroosterde aman-
delen. Weelderig in smaak. De sappige fruittonen van abrikoos en perzik geven de 
wijnen een tropisch karakter. Fruitrijk, vol en krachtig, met geel fruit en een botertje.

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023. Serveren op: 10º C. 

   Aanbevolen bij o.a. Kip met suprême saus en crème van 
peterseliewortel. 

€ 8,95 

15. Domaine de la Baume Viognier l Pays d’Oc IGP • 2018 
• fruitig • bloemig • vol •

Domaine la Baume geeft haar visitekaartje af met deze uitzonderlijke wijn. 
Viognier kwam oorspronkelijk uit Condrieu, gelegen in het Noordelijk deel van de 
Rhône. Het geheim van deze viognier is niet alleen de techniek van de vinificatie, 
maar de herkomst van de druiven. Een klein deel van de wijngaarden ligt ten dele 
in de Limoux. Dit is niet zichtbaar in de herkomstbenaming, maar wel te proeven 
in het weelderige smaakpalet. Het parfum van abrikoos en bloesem nodigt uit, de 
smaak van sappige abrikoos en marsepein en de oplopende kruidigheid maakt deze 
smaakvolle wijn zeer begeerlijk. 

Op dronk:  u – houdbaar tot 2023. Serveertemperatuur: 12º C. 

   Aanbevolen bij l kreeft en schaaldieren l visbereidingen l  
o.a. krabcocktail. 

€ 8,95 

16.  Dom. de la Baume Elite d’Or Chardonnay/Roussanne |  
IGP Pays d’Oc • 2018

• rijk • vettig • vol

Elite d’Or is de Tête de Cuvée, ofwel de allerbeste, houtgerijpte chardonnaywijn 
van Domaine de la Baume. Haar naam komt voort uit het resultaat van de bereiding 
van deze fraaie goud gekleurde wijn. Chardonnaydruif, deels afkomstig uit de nabij 
gelegen Limoux met sinds 2017, een toevoeging van de roussannedruif. Deze druif 
geeft nog meer smaakintensiteit aan deze toch al weelderige, houtgerijpte wijn. De 
druivenstokken zijn gemiddeld 23 jaar oud en dragen bij aan de complexiteit. 

Deze Elite d’Or Chardonnay - Roussanne is zeer rijk betoond in geur van o.a. 

11+1  
Gratis

11+1  
Gratis
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geroosterde hazelnoten en vanille en een smaak van rijpe perzik en nectarine, door-
spekt met vanilletonen. Een lange finale maakt deze wijn helemaal af. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024. Serveertemperatuur: 12º C. 

   Aanbevolen bij o.a. Risotto met gamba’s l Gebraden kip  
met dragon. 

€ 14,95 

Duitsland

17. JG Riesling Kabinett l Nahe • 2018 
• fris • Zoet•

Dit is een rieslingwijn uit de Nahe, het gebied dat grenst aan de Ahr en tegen de 
Moezel ligt. Deze wijn heeft een vleugje ‘lieblichheid’ en bevat wat restzoet. Dit is 
altijd herkenbaar op het etiket, omdat er niet het woordje ‘trocken’ (droog) op staat. 
De kleur is licht bleek, het heeft geuren van honing en nectarine en in de smaak 
meloen, ietsje citrus en een zoete toets. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 100 C. 

   Aanbevolen bij ontvangsten en spooms met meloen. 
€ 6,95 

18.  Weinhaus Gebrüder Steffen ‘Steillage’ Riesling trocken l  
Mosel • 2018 

• fris • fruitig • vol •

Wijnhuis Gebrüder Steffen werd in 1794 opgericht door de ‘Steffen-Schmitt’ fa-
milie in Trittenheim, een dorpje in het Moezeldal in één van de beroemdste wijnge-
bieden van Europa. Deze riesling is afkomstig van de hooggelegen wijnpercelen van 
verschillende boeren waarmee wordt samengewerkt in de Moezel. Het directe en 
intense zonlicht produceert bijzonder rijke en fruitige wijnen. Alle werkzaamheden in 
de wijngaard, ook het oogsten, worden gedaan met de hand. De bodem op de hel-
lingen bestaat uit leisteen. Het is een droge, fruitige riesling. Mede door de ligging 
van de wijnpercelen, heeft deze wijn meer rijpheid van fruit, een delicaat parfum en 
een sappige smaak, met nuances van ananas, grapefruit en exotisch fruit. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2025 / Serveertemperatuur: 100 C. 

  Enorme gastronomische inzetbaarheid, zoals carpaccio van rauwe tonijn 
gemarineerd met soja en daslook.

€ 8,75

11+1  
Gratis
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Oostenrijk • Wien

19. Pfaffl Gemischter Satz Harmony l Wien • 2018 
• fris • bloemig •

Pfaffl is niet de eerste de beste wijnboer uit Oostenrijk. Sinds een aantal jaren is 
Romain Pfaffl, samen met zijn zus, verantwoordelijk voor het bedrijf. Deze jonge 
wijnboer wist binnen afzienbare tijd zijn naam te vestigen: Pfaffl werd in 2016 ver-
kozen tot beste wijnbedrijf van Europa! 

Deze Gemischter Satz Harmony is een bijzondere wijn met een traditionele 
achtergrond. In het verre verleden stonden er meerdere druivensoorten in één 
wijngaard aangeplant, in Oostenrijk “Gemischter Satz” genoemd. Heden ten dage 
passen sommige wijnboeren dit principe nog steeds toe, maar is men nu wel pre-
cies op de hoogte welke druivenrassen er aangeplant zijn. Er is orde in de wanorde 
geschept, maar het karakter is gebleven. De verschillende druiven in deze wijn zijn 
o.a. grüner veltliner, riesling, pinot blanc en chardonnay. Zij zijn afkomstig van ver-
schillende percelen, met bodemsamenstelling variërend van kalksteen tot graniet. 
Het resultaat is een frisse, fruitvolle, licht kruidige wijn, met een levendige vulling en 
aangename lengte. De regio, waar deze wijn vandaan komt, is de wijnregio Wien. 
Beslist de moeite waard en veelvuldig gastronomisch inzetbaar. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023. Serveertemperatuur: 100 C.

   Aanbevolen l beenham l kruidige gerechten l hartige taarten l salades 
met vinaigrette. 

€ 9,95 

Oostenrijk • Wagram

20. Gudrun Grill Roter Veltliner l Wagram • 2018 
• fris • fruitig • rijk •

Wagram ligt bij Fels in de lager gelegen Oostenrijkse wijnregio Wagram (Donnau-
land). Roter veltliner is een geheimzinnige, Oostenrijkse druif die het uitzonderlijk 
goed doet op een vettere bodem (löss). Deze roter veltliner heeft niets van doen met 
de grüner veltliner. Het is een unieke druif die deze wijn een aromatisch karakter 
geeft, levendige frisse zuren en een ragfijne kruidigheid in de finale. Gegarandeerd 
veel wijnplezier! Door de onbekendheid nog niet op de juiste waarde geschat en 
daarom een ware ontdekking. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur:10º C. 

   Aanbevolen bij o.a. charcuterie l groene salades met  
kruiden l coquilles St. Jacques 

€ 14,95

€ 12,95
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21.  Gudrun Grill Grüner Veltliner Ried ‘Scheiben’ l  
Wagram • 2018

• fris • fruitig • rijk •

Het familiebedrijf van Gudrun Grill ligt in het wijngebied Donauland, in het dorp 
Fels aan de voet van de Wagram. Wagram is een grote lösswal waarop zich de 
10 ha. druivenstokken van de familie Grill bevinden. Men heeft als druivensoorten 
grüner en roter veltliner aangeplant, alsmede weißburgunder, riesling en zwei-
gelt. Bij de familie Grill komt het nastreven van kwaliteit op de eerste plaats en de 
wijngaard neemt bij dit streven de belangrijkste positie in. Men vindt dat het maken 
van mooie wijnen hier begint. Hun wijngaarden bevatten verschillende bodems 
zoals bij de Ried (=wijnperceel) ‘Scheiben’ met een verweerde löss-bodem. Deze 
grüner veltliner is intens weelderig, wat rijker dan menig jaar en heeft ragfijne frisse 
‘Granny Smith appel’-nuances en oplopende kruidigheid in de finale. Ongekend 
fraaie klasse! 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2025 / Serveertemperatuur: 10º C.

   Aanbevolen bij warme gerookte forel met mieriks-
wortelcrème l groene geratineerde asperges kruiden. 

Italië • Alto Adige/ Südtirol

22. Tramin Unterebner Pinot Grigio, Alto Adige/Südtirol • 2017 
• fruitig • rijk • vettig •

De Unterebnerwijngaard met bijzonder goede ventilatie (Borawind vanuit de 
Dolomieten ), ligt bij Sella, op 450 meter hoogte. De wijngaarden zijn grotendeels 
gepositioneerd op het zuidwesten. Zowel de vinificatie als de rijping vindt plaats 
op hout (op Franse barriques en op grotere foeders). De gemiddelde leeftijd van de 
wijnstokken bedraagt 20 jaar en het rendement bedraagt 50 hl. / ha.. Deze gelimi-
teerde Tramin Unterebner Pinot Grigio (slechts 29.000 flessen!) behoort tot één van 
de beste wijnen van Italië in deze categorie. De kleur is 14 karaat goud. De smaak 
is fris, elegant met rijp wit fruit (peer) en een door de houtrijping, subtiele aanvulling 
van boter en vanille impressie, en een finesserijke minerale ondertoon. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2027 / Serveertemperatuur: 12º C. 

   Aanbevolen met o.a. Kasnocken (kaasknoedels) een van de typische 
Alpengerechten. 

€ 27,50

€ 14,95

€ 12,95
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Italië • Veneto 

23. Soave Classico Montesei Le Battistelle • 2018 
• fris • bloemig • rijk •

Deze Soave van Le Battistelle wordt gekenmerkt door de intensiteit en elegante 
mineraliteit. De Montisei is gemaakt van druiven afkomstig van kleine wijnpercelen 
in het historische Soave Classico gebied. Hier is het onmogelijk om met machines 
de oude stokken te oogsten. De bodem is vulkanisch en rijk aan klei en tufsteen. 
De garganegadruif groeit hier al vele decennia en de Soave Montisei is een mooie 
representant van de soave van dit gebied. Na de vinificatie vindt de rijping plaats op 
rvs cuvée, gedurende 6 à 8 maanden met regelmatige bâtonnage. Het is een verlei-
delijk, aromatisch glas wijn met florale nuances, fijne kruidigheden, wat citrus en is 
krachtig van smaak met fraaie zoet/zuur balans, mineraliteit en structuur. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen met o.a. Baccalà alla Vincentina– De kabeljauw alla Vincenti-
na is een van de meest traditionele gerechten uit de Venetiaanse keuken.

€ 12,95  

Italië • Umbrië

24. Bigi Orvieto Torricella, Umbrië DOC • 2018 
• fris • fruitig • bloemig •

Massimo Panattoni is bij Bigi de meester wijnmaker. Deze man ziet kans om zijn 
wijnen steeds meer elan en finesse te geven, elke oogst weer. Deze witte Orvieto 
‘Torricella’wordt gemaakt van de trebbiano Toscana. Het zijn kerngezonde wijnen 
met een loep zuivere smaak – fantastisch mooi! 

Tachtig procent van alle wijnen van Bigi vindt trouwens hun weg naar ruim 
vierhonderd Romaanse restaurants en trattoria’s(!) in Rome. Proefnotitie: Helder, 
bleekgeel van kleur. In de geur bloemen en citroenbloesem en zachte tonen van 
exotisch fruit. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 11º C. 

   Aanbevolen bij o.a. op de huid gebakken Dorade met mousselinesaus l 
Cannelloni gevuld met zalm. 

 € 8,50
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Italië • Litium/Lazio

25.  Santa Teresa Frascati Superiore DOCG |   
Fontana Candida • 2018

• fris • fruitig • rijk •

Vigneto Santa Teresa heeft een wijngaard van slechts 10 hectare en ligt op 300 
meter hoogte op een vulkanische ondergrond. De zuidwest positie en de zeewind 
zorgen ervoor dat de druiven tijdens de warme zomers worden afgekoeld. De 
fysieke rijpheid van de druiven - 30% trebbiano (twee soorten klonen) en 70% witte 
malvasia - geven de wijn een mooie uitgebalanceerde zuurgraad. Proefnotitie: een 
heerlijk geur van vers rijp fruit zoals perzik en abrikozen. Levendige, mondvullende, 
smaakvolle, frisse wijn met karakter! 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen bij o.a. op de huid gebakken Dorade l salade met  
schaaldieren. 

 € 8,95  

Italië • Campania

26.  Tenuta San Francesco Per Eva l   
Costa d’Amalfi Campania • 2016

• fris • bloemig • rijk •

Tenuta San Francesco, gevestigd in Campania tussen Pompeji en Cava de Tirreni. 
Eigenaar Gaetano Bovi vernoemde zijn mooiste wijn, de Per Eva, naar zijn vrouw. 
Deze Per Eva wordt gemaakt van drie bijzondere druiven: de falanghina, de pepella 
en de ginestra. De laatste twee druiven komen nog voor op het kleine stukje grond 
tussen Maiori en Ravello. Een werkelijk heerlijke wijn. Veel sap, hoog in mineraliteit, 
citrus, floraal, jeneverbes en mediterrane kruidigheid. 

 
Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 12º C. 

   Aanbevolen bij vis l groenten o.a. frittata (gefrituurde groenten 
courgettes, broccoli en aubergines. 

 € 24,95 

Italië • Sardinië

27. Santadi Villa Solais Vermentino l Sardinië • 2018/2019 
• fris • fruitig •

De Villa Solais Vermentino wordt gemaakt door Santadi, één van de betere coö-
peraties van het eiland. De wijn is een blend van 70% vermentinodruibven en 30% 
nuragus. De geur is expressief. Veel fruit en wat deze wijn echt bijzonder maakt 
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is dat hij een beetje ziltig en mineralig is. Denk aan Sardinië, de zee, de zon en de 
warmte, en je verlangt naar deze wijn! De hoge verwachtingen van de geur worden 
ook in de smaak waar gemaakt: intens, veel fruit en heerlijk fris!

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen bij vis o.a. carpaccio van verse inktvis met olijfolie 
en zwarte peper. 

 € 9,50 

Italië • Sicilië

28. Firriato Branciforte Cattaratto l IGT Sicilië • 2018/2019 
• fris • fruitig • bloemig •

Goudgeel, ingetogen neus met bloesem en citrustonen. Mondvullend, heerlijk geel 
fruit met mooie zuren. Deze frisse witte wijn is evenwichtig met beklijvende smaak 
en een tikkeltje kruidig in de finale. De catarratto is een witte druif die hoofdzakelijk 
terug te vinden is rond Trapani, in het westen van Sicilië en vroeger werd gebruikt 
voor de marsala. 

Op dronk: nu – houdbaar tot 2023. Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen bij o.a. Pesce Spada alla Siciliana  

29. Tenuta Rapitalà Grand Cru Chardonnay l Sicilië IGT • 2018 
• fruitig • vettig • vol •

Tenuta Rapitalà omvat 225 hectare wijngaarden en is gelegen in het hart van Sici-
lië. Hier waren het de ouders van de huidige eigenaar, graaf Laurent Bernard De La 
Gatinais, die in 1968 het wijnhuis startten. Dankzij de Franse wortels van de vader 
van de graaf, was Rapitalà het eerste Siciliaanse wijnhuis dat internationale druiven 
aanplantte. 

Tegenwoordig staat het wijnhuis bekend om zijn hoge kwaliteit en diversiteit aan 
wijnen, waarbij traditie en vernieuwing hand in hand gaan. Wijnmaker Silvio Centon-
ze is verantwoordelijk is voor de kelder. Landbouwkundige Ignazio Arena werkt in de 
wijngaarden. Beiden willen zo milieuvriendelijk mogelijk te werk gaan. 

Om dit te bereiken, wordt er gebruik gemaakt van hernieuwbare energie, afkom-
stig van windmolens die zich bevinden op de top van de heuvels rondom het huis. 
De naam Rapitalà is afgeleid uit het Arabisch en betekent: “Land van God”. Arabi-
sche teksten en architectuur zijn nog veel te vinden op Sicilië, doordat het eiland in 
het verleden Saraceens is geweest. 

€ 8,95 

€ 7,75



Voorjaarswijnen • lente 2020 • Wijnhandel Van Welie | 19

Deze chardonnay heeft 10 maanden lang houtrijping gehad. In het glas heeft 
de Rapitalà Grand Cru Chardonnay een goudgele kleur. In de neus heeft deze 
fraaie witte wijn een bouquet van rijp, geel fruit en geroosterd brood. In smaak het 
typische botertje en het fruitrijke chardonnay karakter, met roostertonen van de 
houtrijping. Het is een prachtige, geconcentreerde, evenwichtige en gastronomische 
chardonnay. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 12º C. 

   Aanbevolen bij o.a. Pasta con le sarde. 
€ 22,50 

Portugal

30. A & D Wines Avesso Monólogo, Vinho Verde • 2018/2019  
• fris • rijk • rijk •

Afkomstig uit Minho, het noordelijkste deel van Portugel, komt deze opwekkende, 
bleekgele wijn. Veel aroma met rijp wit fruit en minerale accenten. Volrijpe, fruitige 
smaak met veel body. De avessodruif is afkomstig van Quinta de Santa Teresa, 
een wijngaard op granietbodem op 200 meter hoogte. P67 is het nummer van het 
specifieke perceel. 

Er wordt enkel organische meststof gebruikt en geen herbiciden of pesticiden. 
Avesso is de druif die in vinho verde doorgaans gebruikt wordt om de wijn meer 
body en alcohol te geven. Er is ongeveer 750 ha. van aangeplant in de regio. Alle 
handelingen dragen bij aan verfijning. Zo worden de druiven, ter voorkoming van 
beschadiging, handmatig geoogst en worden ze in kleine bakjes naar de kelder 
gebracht. Daar worden de druiven ontsteeld en gekneusd. In de pers weken de 
druiven een eerst paar uur alvorens ze geperst worden. De gisting gebeurt bij lage 
temperatuur en in rvs. De melkzure gisting (2e gisting) wordt voorkomen zodat de 
wijn voldoende frisheid behoudt. Na een klaring en filtering, wordt de wijn gebotteld. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 100 C. 

   Aanbevolen bij o.a. l groenten l vis l , gerookt, vis, gepocheerd, vis, 
gegrild of gebakken, vis in saus.

€ 11,95
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31. Proeza Arinto-Chardonnay, Regional de Setúbal • 2018  
• fruitig • vol •

De wijngaarden zijn gelegen ten zuiden van Lissabon. Deze wijn heeft, door de 
combinatie van de inheemse arintodruif en de internationale chardonnaydruif, een 
kosmopolitisch karakter. Weelderig in het fruit, vanille van fraai gedoseerd hout, 
mondvullend en verrassend voor zijn prijs! 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 120 C. 

   Aanbevolen bij o.a. l gepocheerde wijting met Hollandaisesaus l  
Kipgerechten. 

€ 7,50 

Spanje • Jerez 

32. Manzanilla Pasada ‘La Goya’ Delgado Zuleta 
• fris • rijk •

Manzanilla is de naam van een Vino de Jerez die uitsluitend afkomstig is uit 
Sanlúcar de Barrameda, een klein plaatsje aan de kust van Andalusië. Het is een 
beendroge sherry van het type fino. Deze Manzanilla Pasada is lichter dan de fino 
sherry’s in het algemeen en heeft meer complexiteit en intensiteit dan menige 
gewone Manzanilla. Delgado Zuleta maakt uitsluitend de Manzanilla Pasada variant 
die wordt gebotteld als de ‘flor’ en is gemiddeld 6 jaar gerijpt in het fust. Het is dus 
de in het fust geëvalueerde (leés door oudering ontstane) versie van Manzanilla. 
De naam ‘La Goya’ is ontleend aan een befaamde flamenco zanger Aurora Jauffre, 
bijgenaamd: La Goya. 

Deze Manzanilla Pasada ‘La Goya‘ van Delgado Zuleta is beroemd om zijn 
complexiteit en grote verfijning. Het alcoholgehalte van deze witte wijn bedraagt 
niet meer dan 15%. Proefnotitie: 14 karaat gouden kleur met glans. In de neus een 
complexe hoeveelheid aan aromatische impressies o.a. wat ziltig, oesterschelpen, 
‘flor’ tonen, kamille, citroenschil, een vleugje amandelen en iets hout. De smaak is 
droog en heeft ietsje gerijpte ziltige tonen, kruidige nuances van kamille, citroen-
schil, ietsje amandelen en fijne bittertjes in de finale! Specialiteit onder de wijnen uit 
het Sherrygebied! 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen bij tapas en pincho’s o.a. vis, schaaldieren,  
Serano de pata negro, Chorizo en eindeloos veel  
smaakrijke hapjes! 

€ 13,95 

€ 9,95
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Spanje • Castilla-La Mancha

33.  Felix Solís, The Guv’nor blanco, Castilla-La Mancha  
• 2018/2019

• fris • fruitig •

Het wijngebied Castilla-La Mancha is gelegen op het centrale plateau van het 
Iberisch schiereiland en is de grootste wijngaard ter wereld. In deze wijn wordt niet 
de veel voorkomende aìren gebruikt, maar een prachtige blend van verdejo, sauvig-
non blanc en chardonnay. De chardonnaydruiven hebben 3 maanden op fust gerijpt 
en geven een twist aan deze ‘eenvoudige’ wijn. The Guv’nor blanco is lichtgeel van 
kleur en heeft tropisch fruit in de geur. De smaak heeft ook wat citrus en vanille met 
een weelderig vleugje cremigheid. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 / Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen bij o.a. paella l tapas l Gegrilde zalm met sticky  
tamarindesaus

 € 7,45  

34. Punctum Viento Aliseo Viognier l La Mancha • 2018 
• fris • fruitig • bloemig •

Dominio de Punctum betekent letterlijk ‘domein op de kruising’. Het wijnhuis is 
gesitueerd in Las Pedroñeras, op de kruising van de steden Cuenca, Ciudad Real 
en Albacete. In 2005 wordt het opgericht door de familie Fernández Cifuentes. De 
Punctum Viento Aliseo Viognier is afkomstig van twee biologische wijngaarden in La 
Mancha, Spanje, namelijk Finca el Fabián en Las Pedroñeras. De wijnstokken zijn 
10 jaar oud. De kleur is lichtgeel met een tintje groen. De geur is uitnodigend met 
iets van bloesem en in de smaak zitten hints van abrikoos, peer en perzik met een 
subtiele kruidigheid in de finale. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 12º C. 

   Aanbevolen bij visgerechten l schaaldieren o.a. scampi’s met  
avocadocrème en gember. 

 € 8,25 

Spanje • Castilla Y Leon/ Rueda:

35.  Bodegas Pedro Escudero Valdelagunde Sauvignon blanc,  
Castilla y León • 2019

• fris • fruitig •

Nieuw: Pedro Escudero introduceert een fantastische sauvignon blanc van Valde-
lagunde. Deze rijke en vooral stuivende wijn heeft unieke geuren en smaken.  
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Het begon allemaal een jaar of tien geleden. Zijn liefde voor de sauvignon blanc 
druif was groot, en daarom ging hij opzoek naar de allerbeste variëteit onder de klo-
nen. In de regio had hij hiervoor al snel een prachtige wijngaard op het oog. De rijke 
bodem bestaande uit kalk, kiezels en graniet dragen bij aan de ontwikkeling van de 
druiven. Het microklimaat is uniek en geweldig voor deze sauvignon blanc. De kleur 
is lichtgeel met groene glans, de geur van groene appel en iets van vers gemaaid 
gras. Ook de smaak is fris, vol limoen en knisperend droog met fijne afdronk! 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 / Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen bij o.a. gebakken coquilles afgeblust met limoen.  

36.  Bodegas Pedro Escudero Valdelagunde Cuvée  
Especial Verdejo, Castilla y León • 2019

• fruitig • bloemig • vol •

Bodegas Pedro Escudero, vernoemd naar de oprichter, is intussen uitgegroeid tot 
een bloeiend familiebedrijf met wijngaarden in en om Rueda met oude wijnstokken. 
Het geheim van deze wijn is de langere inweking van de druiven op de schillen en 
de bâtonnage. Hierdoor is deze verdejo rijker en intenser van smaak. De verdejo-
druif lijkt in het algemeen veel op de sauvignondruif maar is kruidiger en gepronon-
ceerder van smaak en dat is te proeven. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 100 C. 

   Aanbevolen bij o.a. l frisse salades l tapas l gerookte zalm. 
 € 8,95  

37. Bodegas Pedro Escudero The Maker Verdejo l   
Tierra Castilla y León • 2018
• fris • fruitig • bloemig •

De druiven komen uit de wijngaard ‘Pago de Fuente Elvira’ in La Seca en is volledig 
vrij van chemicaliën. De wijnstokken zijn 50 jaar oud. De bodem bestaat uit rotsen en 
een onderlaag van klei. De druiven vergisten met wilde gisten in kleine stalen vaten 
in een gekoelde ruimte bij een temperatuur van 13-14 graden. De wijn rijpt vervol-
gens nog 3 maanden op de lies en rust 3 maanden op de fles. 

Bodegas Pedro Escudero heeft zich in minder dan 20 jaar tijd gemanifesteerd als 
één van de trendsetters uit de Rueda-streek. Met verschillende stijlen verdejo wijnen, 
heeft de Escudero-familie in korte tijd vele verdejoharten gestolen. De kleur is licht-
geel. De geur intense: jasmijn, ananas, perzik en sinaasappelschil. De smaak is loep 
zuiver met bijzonder zachte zuren. Elegante en delicate expressie van Verdejo. 

€ 9,50 

€ 8,50

12 +1  
Gratis 

Magnum
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Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen bij visgerechten l schaaldieren l charcuterie o.a. Tempura 
van Oedang garnalen met citroen-gembersaus. 

 € 17,50 

38. Belondrade Quinta Apolonia l Castilla y León • 2018 
• bloemig • vol • rijk •

In 1992 werd de Fransman Didier Belondrade verliefd op de streek na een bezoek 
Rueda. Hij ontdekte de potentie van de verdejodruif en omdat hij een liefhebber was 
van Chassagne-Montrachet, wilde hij een wijn maken in deze weelderige stijl. Bel-
ondrade Quinta Apolonia is de 2e wijn naast de zeldzame Belondrade y Lurton. Voor 
de Belondrade Quinta Apolonia wordt gedurende de 3 maanden rijping, uitsluitend 
Allier eik gebruikt. De druiven zijn afkomstig van gemiddeld 30 jaar oude wijnstok-
ken. Ter vergelijking: de Belondrade y Lurton wordt vergist, rijpt op uitsluitend Allier 
eik en is afkomstig van gemiddeld 70 jaar oude wijnstokken. De kleur van Belondra-
de Quinta Apolonia is strogeel, de geur van rijp geel fruit, zoals moerbei, mirabellen 
en perzik is doorspekt met iets vanille, met ‘richeness’ (rijk en weelderig) in de 
smaak. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 12º C. 

   Aanbevolen bij o.a. paella l tapas l octopus wordt gekookt 
en geserveerd in dunne plakjes, met een scheutje olijfolie, 
grof zout en paprika. 

Spanje • Somontano

39. Enate Chardonnay 234 l Somontano D.O. • 2018 
• fruitig • vol • rijk •

Wijn en kunst gaan samen bij Enate. In Somontano (Noord-Spanje) aan de voet 
van de Pyreneeën vindt u, naast prachtige wijnen, ook een indrukwekkende collectie 
moderne kunst. De topstukken komen terug op de etiketten van de wijnen. De wijn-
gaarden liggen op 350 tot 650 meter hoogte, circa 280 kilometer ten westen van de 
Spaanse Middellandse Zeekust. In deze regio verschillen de dag- en nachttempera-
turen aanzienlijk, waardoor aromatische wijnen ontstaan. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 120 C. 

  Aanbevolen bij visgerechten l schaaldieren o.a.  
Noordzee krabcocktail. 

 €12,50 

€ 16,95

€ 13,95
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Nieuw-Zeeland

40. The Ned Sauvignon blanc l Marlborough • 2019 
• fris • fruitig •

Deze sauvignon is afkomstig van de hoogst gelegen wijngaard in New Zeeland: 
902 meter boven de zeespiegel. De delicate frisheid, het aroma en de sappigheid 
van kruisbessen en knisperende frisheid nemen hierdoor aanzienlijk toe en dat is 
ook proefbaar. Gemaakt door Brent Marris, een klasse apart! 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 / Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen bij o.a. l Gebakken botervis afgeblust met limoen l frisse 
salades met fêtakaas. 

€ 11,95 

Australië

41. Yalumba Y Series Riesling l South Australia • 2018/2019 
• fris • fruitig • bloemig •

De ruiven voor deze wijn komen deels uit de koele klimaatzone Eden Valley, een 
subregio binnen de Barossa. Al vele jaren brengen deze wijnstokken een fijne, 
fruitvolle Riesling voort uit de verschillende bodemtypes van het Barossa gebied. Het 
is een aromatische riesling, vol oranjebloesem, honingdauw en meloen. De smaak 
is sappig en vol, met appel en tropisch fruit. In de afdronk zelfs wat krijtachtige 
mineralen en veel fruitnuances. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen bij o.a. l Rivierkreeft met een crème van  
avocado l frisse salades met kwarteleitjes en haringkuit. 

42. Yalumba Y Series Viognier l South Australië • 2018/2019 
• fruitig • bloemig •

Deze viognierwijn wordt al 170 jaar verbouwd op het familiebedrijf van Robert 
Hill-Smith. Yalumba is daarmee het oudste wijnbedrijf van Australië. Deze wijn be-
hoort tot de moderne klassiekers. De wijngaarden liggen voornamelijk in het koele 
deel van de Barossa. De kleur is bleekgeel, de geur heeft iets van jasmijn en fijne 
abrikozennuances. In de smaak komt dit terug met een vleugje mint en amandel-
spijs. Raffinement en verfijning, ook dat kunt u ontdekken in Australië. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen bij l o.a. Krab saffraan en riz Pilaf

€ 9,95 

€ 8,49

€ 9,95 

€ 8,49
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43. The Heggies Vineyards Chardonnay l Eden Valley • 2018 
• rijk • fruitig • vol •

Deze bijzondere chardonnaywijn is afkomstig uit de Eden Valley een subzone van 
de Barossa Valley met een koel klimaat. De Heggies Vineyards is eigendom van de 
familie Hill-Smith en maakt deel uit van het wijnbedrijf Yalumba. De wijngaard is 
omzoomd met eucalyptusstruiken. Door de enorme schommelingen in temperatuur, 
met zelfs vorst in het voorjaar en de warme temperaturen van 25º tot 30º C in het 
greoiseizoen en ’s-avonds 10º à 15º C, hebben de wijnen veel aroma en complexi-
teit. Gedurende tien maanden gerijpt op Franse fusten na vergisting op fust. De kleur 
is lichtgeel, in de geur iets mint, rijp geel fruit zoals perzik en vanille, geroosterde 
hazelnoten en fijne kruidigheden. Unieke wijn met grote verfijning! 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2026 / Serveertemperatuur: 12º C. 

   Aanbevolen bij l schaaldieren l visgerechten l Aziatische 
keuken l o.a. Ravioli van Noordzee krab en zalmkaviaar.  

Zuid-Afrika 

44.  Alvi’s Drift 221 Chenin Blanc l W.O. Western Cape  
• 2018/2019

• fruitig • vol •

Om de kwaliteit en frisheid van de druif optimaal te houden, worden  de rijpe 
chenin blancdruiven in de vroege ochtend met de hand geplukt. De druiven worden 
ontsteeld en voorzichtig gekneusd, waarna de vergisting met wilde gist volgt. 60% 
van het sap vergist in vaten van Frans eiken, waarbij de fijne ‘lie’ regelmatig wordt 
opgeroerd (bâtonnnage). Dat geeft de wijn extra weelde en complexiteit. Vervolgens 
wordt de wijn geblend met de overige 40% die niet op hout is vergist en gerijpt. Dat 
zorgt voor de verrukkelijke frisheid die zo kenmerkend is voor Alvi’s Drift wijnen. 
De wijn heeft een lichte en heldere strogele kleur. In het glas reflecteert de wijn als 
helder kristal. De geur is complex en wordt gedomineerd door nectarine en perzik, 
aangevuld met mooi geïntegreerde aroma’s van peer, appelbloesem en vanille. De 
wijn zorgt voor een vol en filmend mondgevoel, de smaak is elegant en romig met 
een lange afdronk. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 11º C

   Aanbevolen bij l salades l visgerechten o.a. gefermenteerde 
koolvis met crème van avocado en haringkuit. 

€ 10,95 

€ 9,95

€ 27,95

€ 24,95
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45.  Bon Courage Chardonnay Cuvée Prestige l W.O. Robertson  
• 2018

• fruitig • vol • vettig •

Op 150 km van Kaapstad ligt, aan de Breederivier, het wijngebied Robertson (ook 
bekend om de rozen en zijn heuvels). Dit gebied is bekend om zijn fruitrijke wijnen 
met veel diepte, complexiteit en karakter. Het Estate Bon Courage is sinds 1818 van 
de familie Bruwer en ligt net buiten de stad Robertson, daar waar de Breederivier 
twee kleinere riviertjes ontmoet. De dagelijkse leiding is in handen van André en 
zijn zoon Jacques, de derde generatie. De wijn is gedurende 8 maanden opgevoed,  
in 2e en 3e jaars eiken fusten. Aroma van citrus, vanille en perzik en intens mond-
gevoel met smaken van citrus, vanille en ‘butterscotch’ met een weelderige, licht 
kruidige afdronk. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 12º C.

   Aanbevolen bij l kipgerechten l visgerechten l kalfsvlees o.a.  
kalfsvleespastei. 

 € 9,95 

USA / Californië 

46. Wente Chardonnay Morning Fog, Livermore Valley • 2018 
• rijk • vol • vettig •

De naam Morning Fog dankt de wijn aan de mistbanken die in de zomer dagelijks 
in de wijngaarden ‘hangen’. De mistbanken ontstaan in de baai bij San Francisco 
en drijven als het ware de wijngaarden in. Dit fenomeen is dusdanig uniek, dat de 
wijn ernaar vernoemd is. De warme dagen, koele nachten en de gravelachtige grond 
in de Livermore Valley, is een ideale basis voor het maken van wijn. Wente is het 
oudste wijnbedrijf in de V.S. die continu onder het beheer was van dezelfde fami-
lie. Deze wijn is voor 50% gegist in eiken vaten, de andere helft op roestvrij stalen 
tanks. Wente Morning Fog Chardonnay heeft een goudgele kleur en de aroma’s van 
appel, vanille en mooi geïntegreerde houttoetsen, waarbij tevens de citrus en het 
tropisch fruit op vallen. In de mond een hint van appel, getoast brood, boter en sub-
tiel hout. Deze chardonnay is mondvullend met een halflange, verfrissende afdronk.

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2025 / Serveertemperatuur: 12º C. 

   Aanbevolen bij kip l visgerechten l schaaldieren l o.a. .smaakvolle Clam 
chowder 

 € 12,95
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Chili

47.  Errázuriz Chardonnay-Sauvignon blanc, Aconcagua Valley   
• 2019

• fruitig • vol •

Kennismaken met het duurzaam werkende familiebedrijf Errázuriz begint meest-
al met deze verrassende ‘blend’ wijn, bestaande uit chardonnay afkomstig uit de 
relatief warme klimaatzone in Curicó en de sauvignon blanc uit de relatief koele 
Manzanar wijngaarden in Casablanca Valley. Beiden klimaatzones maken deel uit 
van de Aconcagua Valley. Het is een smaakvolle wijn met tropisch fruit impressies 
en is weelderig van textuur met delicate frisheid. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen bij al uw ontvangsten l salades l vegetarisch l 
visbereiding o.a. empanadas gevuld met visragout.  

48.  Errázuriz Sauvignon blanc Estates Series l  
Aconcagua Valley • 2019

• fris • fruitig •

Chili verdient bijzondere aandacht. Voor deze sauvignon werd een deel van de 
druiven, afkomstig van de aan de kust gelegen Manzanar wijngaard, toegevoegd 
aan de druiven van de Aconcagua Valley. Hieraan ontleent deze wijn zijn delicate 
frisheid, tropisch fruit zoals lychees en nectarines en zijn textuur. Wijnmaker Fran-
cisco Beattig is er in geslaagd om er een fraai glas wijn van te maken. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 / Serveertemperatuur: 10ºC. 

   Aanbevolen bij o.a. l Gefrituurde heek met remouladesaus l Zalmlasagne.

  € 9,95 

49.  Errázuriz Chardonnay Estates Series l  
Aconcagua Valley • 2019

• fruitig • vol •

De druiven voor deze chardonnaywijn komen uit de koele klimaatzone Casablan-
ca Valley, ten noordwesten van Santiago en minder dan 30 kilometer van de Stille 
oceaan. Hierdoor heeft deze wijn aangenaam tropisch fruit in zowel geur als in 
smaak o.a. mango, ananas en perzik. Fruitrijke chardonnay met elegantie en brede 
inzetbaarheid. 

€ 8,95 

€ 7,95
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Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 11º C. 

   Aanbevolen bij l gerookte zalm l visbereidingen l  
kip o.a. gegrilde kip van het spit met ananas. 

 € 9,95  

Argentinië

50.  Salentein Selection Sauvignon blanc,  
Valle de Uco • 2018/2019

• fris • fruitig •

De wijngaarden voor deze wijn zijn gelegen in Alto Valle de Uco, Tunuyán, Men-
doza, bijna 1300 meter boven de zeespiegel. De bodem bestaat uit grof gesteente, 
wat een perfecte waterdrainage geeft. De nachten zijn koel en de dagen zonnig 
en warm. Dit geeft de wijn z’n unieke karakteristieken. De wijn krijgt een rijping 
van 3 maanden op zijn eigen gist (lie), wat de wijn zijn florale toets geeft. Om het 
frisse karakter te behouden, wordt in de koelte van de nacht geoogst. De Salentein 
Selection Sauvignon Blanc heeft een lichte, bleekgele kleur met een intense aroma 
en smaak van limoen, kruisbessen en buxus. De smaak van de wijn is levendig en 
sappig, met een in smaak oplopende kruidigheid. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 / : 10º C. 

   Aanbevolen bij l schelpdieren l visgerechten l salades  
o.a. botervis met limoen.  

51.  Salentein Barrel Selection Chardonnay,  
Valle de Uco • 2018/2019

• fruitig • vol •

De wijngaarden liggen in het hart van Alto Valle de Uco, Argentinië, meer dan 1200 
meter boven de zeespiegel. De bodem bestaat uit grof gesteente, wat een goede 
drainage geeft. De nachten zijn koel door afdalende lucht uit de Andes en de dagen 
zonnig en warm. Dit alles geeft de wijn z’n unieke fruitige en rijpe karakteristieken. 
De druiven worden na selectie ontsteeld en door middel van zwaartekracht vervoerd 
naar de lager gelegen wijnkelder. Hier vergist de pulp gedurende 13 dagen bij een 
temperatuur van 27 graden. Na 6 maanden opvoeding op eikenhouten vaten geeft 
deze wijn zijn verfijnde smaak van geel fruit verweven met houtnuances van o.a. 
vanille en geroosterde noten. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / : 12º C. 

   Aanbevolen bij l kipgerechten l visbereidingen o.a.  
gegratineerde coquilles met saus Mornay. 

€ 14,95

€ 11,99

€ 14,95

€ 11,99
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••• Rosé wijnen ••• 

Roemenië

52. Calusari Pinot Grigio Rosé l Roemenië • 2019 
• fris • fruitig •

Calusari is de naam van de wijn en Cramele Recas is het wijnbedrijf. De wijn-
gaarden, 1100 hectare groot, zijn aan het begin van de 21e eeuw herplant. De 
vinificatie ruimtes zijn modern en efficiënt. Het team van wijnmakers staat onder 
leiding van de Australische Hartley Smithers en de Spaanse Nora Iriate. De geur is 
fruitrijk met fris inzet van smaak, met zacht rood fruit zoals aardbeien en een tikje 
kruidigheid in de afdronk. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2022 / : 10º C. 

   Aanbevolen bij ontvangsten l finger food l salades l charcuterie. 
€ 5,50  

Italië

53. Bigi Vipra Rosato l Umbrië IGT • 2018/2019 
• fris • vol • fruitig •

Deze 100% sangiovese rosé is afkomstig uit Umbrië. Deze Bigi Vipra Rosato heeft 
een typisch mediterraan karakter, uitnodigend zacht rood fruit, tikje zwoel, iets 
kruidig in de finale en verleidelijk. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 10º C. 

  Aanbevolen bij o.a. l ravioli met spinazie en kaas l antipasti l 
 € 7,75 

54. Fosso Corno’s Cima-Rosa l Cerasuolo d’Abruzzo • 2019 
• fris • vol • fruitig •

Fosso Corno is een jong wijnbedrijf in het hart van de Abruzzen, in handen van 
broer en zus Marco en Sabrina Biscardo. Fosso Corno is opgericht in 2001 met als 
uitgangspunt het maken van mooie wijnen op basis van de druif montepulciano. 
Het huis maakt diverse stijlen Montepulciano d’Abruzzo: van soepel en toegankelijk 
tot rijk en krachtig, waarbij Frans eikenhout wordt gebruikt. De 30 hectare groot 
wijngaard ligt op één heuvel in de Abruzzen, met uitzicht over de Adriatische Zee. 
Opvallende rosé, sappig, smaakvol, levendig waarin kersen met delicate lichte 
kruidigheid de hoofdrol spelen! 
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Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen bij ontvangsten l finger food l salades l visbereidingen o.a. 
gegrilde heek met citroenmayonaise. 

€ 10,95 

55. Lapone ‘Ramato’ Pinot Grigio l Umbrië IGT • 2018 / 2019 
• fris • fruitig • rijk •

Let op: dit is géén rosato, maar een hele bijzondere Pinot Grigio! De eigenaar van 
Cantina Lapone noemde hem terecht ‘RAMATO’, koperkleurig is de enige juiste term 
voor de kleur van deze wijn. 

Niet alleen een bijzondere kleur, maar ook heel bijzonder van smaak. Wij vielen er 
als een blok voor, op het terras van de sympathieke Piero en Ramona Cantarelli, in 
de heuvels vlak buiten de stad Orvieto. Het echtpaar verliet het chaotische zakenle-
ven van Milaan voor een totaal ander leven op het platteland en besloten wijndrui-
ven te gaan verbouwen. Piero produceert slechts een klein aantal wijnen op een 
landgoed van totaal 20 hectare. Hij gelooft sterk in kwaliteit boven kwantiteit, en 
vertelt ons trots hoe hij soms 1/3 van zijn druivenopbrengst ‘groen’ oogst, zodat de 
overgebleven stokken krachtiger kunnen worden en dus mooiere wijnen opleveren. 

De eerste stokken voor deze Pinot Grigio werden in 2003 gepland, op een kleine 3 
hectare grond. In 2011 werd de eerste fles RAMATO ‘geboren’. Per jaar wordt er een 
bescheiden hoeveelheid van intussen 3.000 flessen van geproduceerd. De druiven 
worden eind augustus, begin september geoogst. De schillen van de druiven spelen 
een belangrijke rol: gedurende een paar uur tijdens de maceratie krijgen ze de tijd 
om de wijn zijn bijzondere kleur mee te geven.

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 11º C.

   Aanbevolen bij ontvangsten salades l visbereidingen o.a. gegrilde zalm 
met dragonsaus. 

€ 14,95  

Frankrijk

56. ‘Boerenwijn’ Rosé par Jerome & Vic l Vin de France • 2018  
• fris • fruitig •

Deze ‘boerenwijn’ komt van Jerom & Vic. Deze herenboeren maken deze boeren-
rosé van cinsault- (fruit en souplesse), grenache noir (levendigheid en kruidigheid) 
en syrahdruiven (intensiteit en kracht). De kleur is charmant lichtroze. De geur is 
aanlokkelijk, met nuances van rood fruit als frambozen, rijpe kersen en aardbeien. 
Smaakvolle, fruitige wijn met karakter en beklijvende doordrinkbaarheid! 
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Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 10º C.

   Aanbevolen bij talrijke ontvangsten ook lekker bij salades en  
bij de picknick!

€ 6,75  

57.  Les Romains Rosé Vignes Des Deux Soleils, Pays d’Oc  
• 2019 

• fris • vol • fruitig •

Les Romains Rosé, is een frisse, levendige rosé met knisperend fruit en wordt 
gemaakt van gemiddeld 30 jaar oude wijnstokken van cabernet sauvignon, merlot, 
syrah en grenache noir. De vergisting vindt plaats op lage temperatuur met behoud 
van de ‘lies’ (-schillen en gisten). Hierdoor is de subtiliteit toegenomen en door de 
samenstelling van deze ‘blend’ resulteert de balans van fruit en kruidigheid in uiterst 
smaakvolle rosé! Zalmroze met glinstering van kleur. In de geur zacht rood fruit als 
aardbeien, frambozen en bessen, met een hintje kruidigheid. De smaak is levendig, 
opwekkend, met knisperend fruit, fijne kruidigheid. Feestelijk glas rosé met karakter! 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen bij vis en salades o.a. groene salade met  
gerookte zalm en (eetbare) bloemen.  

58. Pigoudet Classic Rosé l AOP Aix-en-Provence • 2018/2019 
• fris • fruitig •

Deze ragfijne rosé uit Aix-en-Provence werd gemaakt van grenache (67%) en cin-
sault (33%). Het domaine ligt op 40 kilometer ten noordoosten van de prachtige stad 
Aix-en-Provence. De wijnbergen liggen op een hoogte van 400 meter. Het domaine 
wordt van de koudere noordenwinden afgeschermd door de Montagne Vautubiè-
re en in het zuiden door de beroemde Montagne Saint Victoire (vaak geschilderd 
door Paul Cézanne). Van de 110 hectare land, zijn er 40 met wijnstokken beplant. 
Toegestane witte druivensoorten zijn: sauvignon, rolle en grenache blanc. Rode 
druivensoorten: cabernet sauvignon, syrah, grenache en cinsault. De bodem is hier 
sterk kalkhoudend met veel kleine stenen en alle wijngaarden zijn zuidelijk gelegen 
met een hellingsgraad van 15 graden en zijn uitermate goed waterdoorlatend. Sinds 
1998 is het domaine in handen van de familie Rabe, die kosten noch moeite hebben 
gespaard om er knappe wijnen te maken. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen bij schelp en schaaldieren l vis l salades o.a. Caesar Salade. 

€ 12,50

€ 9,95 

€ 8,95
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Spanje

59.  Dominio de Punctum Norte Sur Rosé l  
Castilla-La Mancha • 2018/2019 

• fruitig •

Afkomstig van twee biologische wijngaarden, Finca el Fabián en Las Pedroñeras, 
in La Mancha, Spanje. De 100% garnacha, c.q. grenache noir wijnstokken, zijn 10 
jaar oud. Het is heet en koel in La Mancha, dat maakt het gebied zeer geschikt voor 
biologische wijnbouw. De kleur is zalmroze, fruitrijke geur van aardbeien en frambo-
zen, in de smaak sappig, en fruitrijk! Verrassend glas rosé boordevol zongerijpt fruit! 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 10º C. 

   Aanbevolen bij tapas l paella l pittige warme gehaktballetjes l salades 
o.a. hartige taart met spinazie en ansjovisfilets. 

€ 6,95 

60. Ramon Bilbao Lalomba Rosado l Rioja • 2017  
• fris • vol • rijk •

Ramón Bilbao is een Spaans wijnhuis met een historie, die teruggaat tot begin 
vorige eeuw. Jarenlang wordt hier al gewerkt aan de hoogst haalbare kwaliteit voor 
rode en witte wijnen. Voor hun rode wijnen vormt de tempranillodruif de basis van 
hun kwaliteit rioja’s. Ze maken hun wijnen op moderne wijze met respect voor de 
oude Spaanse tradities. Van heerlijk fruitige, frisse wijnen met een moderne stijl, tot 
aan de klassieke rijpe, naar vanille en hout geurende Gran Reserva’s. De Bodega 
heeft wijnbezittingen op de beste plekken in de Riojastreek, waar de warme wind 
uit de droge Sierra de Cantabria tegen de koelere mediterrane wind aanbotst. Daar 
worden de druiven perfect rijp en krijgen ze ’s nachts voldoende koeling om frisheid 
in de wijn te krijgen. Lalomba, de parel rosé van Ramon Bilbao, is hun prestige 
rosé. In een kleine boerderij naast de Monte Yerga is Lalomba - “een diamant die 
uit de aarde stijgt en naar de hemel gaat” - geboren. De roséwijn is vernoemd naar 
de wijngaard. Het is een zalmroze rosé in Provençaalse stijl , delicaat, elegant en 
verfijnd. Bloemig en subtiel, met een hint van romig, zacht fruit en lengte! 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 120 C. 

   Aanbevolen Aziatische keuken l BBQ kip l vis l salades  
o.a. Gerookte Langoustines met daslookmayonaise. 

€ 21,95

€ 19,95
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••• Rode wijnen ••• 

61. Calusari Pinot Noir l Transylvanie, Bonat, Roemenië • 2018 
• fruitig • sappig •

Hoewel de pinot noir druif oorspronkelijk uit de Bourgogne komt, zult u verrast 
worden met deze Roemeense wijn, gemaakt in Transsylvanië, door de Australische 
Hartley Smithers en de Spaanse Nora Iriate. De kleur is lichtrood en de geur typisch 
pinot noir, met zacht, rood fruit en dito smaak met ietsje karamel. Knap gemaakt 
voor zijn prijs! 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 17º C. 

   Aanbevolen bij kip l rode biet l krootjes o.a. rode biet gegaard in zout-
korst (Alain Poussard). 

 € 5,50 

62.  ‘Boerenwijn’ rood par Jerome & Vic l Vin de France • 2018 
• sappig • fruitig • kruidig •

‘Boerenwijn’, letterlijk ‘van de boer’. Het landgoed van Jerome en Vic, bestaande 
uit 390 hectare wijngaardareaal, ligt nabij Vias tussen Béziers en Agde, niet ver van 
de Middellandse Zee. De ondergrond bestaat voornamelijk uit basalt van vulkani-
sche oorsprong, klei en kiezel. Dit maakt het een arme voedingsbodem, waarop 
de druivenstokken hard moeten werken om te kunnen overleven. Het resulteert in 
relatief lage druiven opbrengsten, maar met uitstekende kwaliteit en concentra-
tie. Deze wijn werd samengesteld uit carignan-, cinsault-, grenache-, merlot- en 
syrahdruiven. De kleur is kersenrood. In de geur geniet u van gul, rood fruit als 
kersen, bessen en bramen! De smaak is fruitvol, aangenaam bosfruit met wat grip 
en verrassende lengte in de afdronk. ‘Grande classe’ voor een prikkie! 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023. Serveertemperatuur: 17º C.

   Aanbevolen ieder ontvangst l buffet froid l kip l salades l BBQ l  
stamppot o.a. stamppot met rucola, kaatjes spek en opperdoezen  
met uitgebakken spek van het Livarvarken. 

€ 6,75
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63. Tarani Malbec l IGP Comté Tolosan • 2018 
• vol • Zacht • fruitig •

Een zeer geliefde wijn van de klassieke bordeauxdruif Malbec. In twee woorden 
te omschrijven als zwoel en zacht. Met een donkere paarsrode kleur. In de geur bak-
ken met rijp fruit: pruimen, kersen en bramen. Daarnaast ook wat zoete specerijen 
als zoethout en vanille. Fijne zuren, zachte tannine en medium vol. Afkomstig uit de 
regio Gaillac, het groene hart van Frankrijk. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 17º C. 

   Aanbevolen bij stamppotten l slow food gerechten o.a. gekonfijte  
kalfswangetjes met linzen uit Puy. 

€ 5,95  

Spanje • Castilla-La Mancha

64.  Dominio de Punctum Norte Sur Cab. Sauv. /  
Tempranillo l Castilla-La Mancha • 2019

• fruitig • kruidig •

Afkomstig van de twee biologische wijngaarden Finca el Fabián en Las Pe-
droñeras in Castilla, La Mancha. We zien hier technieken die buiten Europa al jaren 
gemeengoed zijn. Er wordt ’s nachts geoogst. De verwerking en vinificatie zijn slim 
en doordacht, het resultaat is een fruitrijke wijn, met uitstekende vulling door de 
rijpe cabernet sauvignon en de kruidige toets van de tempranillo.

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 17º C. 

   Aanbevolen bij tapas en natuurlijk ‘Duelos y Quebrantos’ typische  
La Mancha keuken uit de tijd van Don Quichot met roerei, worstjes  
en buikspek.

€ 6,95 

65.  Punctum Viente Aliseo Graciano/Cabernet Sauvignon l  
Castilla-La Mancha • 2019

• fruitig • houtgerijpt • Zacht •

In 2005 begon de familie Fernández Cifuentes op biodynamische wijze hun 
wijnen te verbouwen. Deze Punctum Viente Aliseo Graciano/Cabernet Sauvignon 
wordt samengesteld uit gracianodruiven die een wat ferme, rustieke wijn geeft en 
de cabernet sauvignon die kracht en intensiteit toevoegt. Vervolgens wordt de wijn 
12 maanden gerijpt op fust. In kleur donkerrood, in geur bosvruchten o.a. bramen 
en pruimen in combinatie met kruiden en vanille. In smaak is het soepele wijn met 
zachte tannines, boordevol zwart fruit (pruimen, bramen) met een lange afdronk. 
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Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 18º C. 
    Aanbevolen bij het streekgerecht arroz amb fessols i nap 

(rijst met bonen, rapen gekookt in kookvocht) met 
gekonfijte varkenspootjes ‘oros y bastos’.  

66. Punctum Isabella Bobal l Ribera del Júcar • 2018 
• vol • fruitig • krachtig •

“Oostelijk van de Spaanse Hoogvlakte, ontving het gebied Ribera del Júcar in 
2003 zijn eigen herkomstbenaming. In de 9000 à 10.000 hectare tellende streek is 
o.a. Dominio de Punctum actief dat zelf op de Hoogvlakte ligt en in totaal beschikt 
over 200 hectare met druivenstokken, alle organisch gecultiveerd. Het domein wordt 
geleid door Jesús Fernández, terwijl diens zuster Ruth als wijnmaker fungeert. 
Van de blauwe bobal wist ze een volle, gespierde, donkerrode wijn te maken die 
trakteert op dik fruit, zwart en mild gekruid. Op koude dagen breng je er Spaanse 
zonnewarmte mee op tafel.” – Hubrecht Duijker. Kersenrood met een paarse rand, 
in geur rood fruit o.a. aardbeien en kersen. De smaak is, mede door zes maanden 
rijping op Amerikaans eiken, rijp en vol met vanille, roostertonen en zelfs iets spece-
rijen en laurierdrop. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 18º C. 
    Aanbevolen bij l kalfsvlees l lamsvlees l klein wild o.a. paella met chorizo 

en konijn. 
 € 9,95  

Oostenrijk

67. Pfaffl Zweigelt vom Haus l Wien • 2018 
• fruitig • Zacht •

In 1978 worden Roman en Adelheid Pfaffl eigenaar van Weingut Pfaffl in Stetten, 
een dorpje in de regio Weinviertel, net ten noorden van Wenen. Voor 1978 verbouw-
de boerderij Pfaffl granen, aardappels en hield het koeien en varkens. Tegenwoordig 
staat Pfaffl internationaal symbool voor grüner veltliner. Ze zijn door Wine Enthusi-
ast verkozen tot European Winery of the Year. Niederösterreich is de regio rond de 
hoofdstad Wenen en is het grootste wijngebied van Oostenrijk. Lössgronden, warme 
dagen en koele nachten. Ideaal voor zweigelt, de belangrijkste blauwe druif van 
Oostenrijk. De bodem bestaat uit kalk- en zandsteen en Flyschzone. De wijnstokken 
zijn tenminste 23 jaar oud en hebben een ideale fysieke rijpheid op het oogstmo-
ment. De toegankelijkheid van deze wijn komt o.a. doordat slechts 20% van de wijn 
gedurende drie maanden op gebruikte fusten heeft gerijpt. Deze diep rood gekleur-
de wijn heeft een mondvullende smaak van rijp roodfruit als bosbessen, aardbeien, 
zwarte bessen, met nuance specerijen. 

€ 11,50 

€ 9,95
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Er wordt gewerkt op biologische wijze, maar ze zijn nog niet gecertificeerd bij 
Demeter. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 17º C.
    Aanbevolen bij: o.a. l Tonijn van de grill l Goulash met noe-

dels l Jong belegen Goudse kaas. 

68. Pfaffl Wien 2 Zweigelt/Pinot Noir l Wien • 2018 
• fruitig • sappig • vol •

Pfaffl uit de regio Wien, maakt een uiterst aantrekkelijke rode wijn, samengesteld 
uit zweigelt en pinot noir afkomstig van twee ‘terroirs’ namelijk ‘Herrenholz’ en 
‘Praschen’. Beide zijn gelegen op een hooggelegen plateau met een prachtig uitzicht 
op Wenen. De bodem bestaat uit kalk- en zandsteen en Flyschzone (= verweerde 
alpensteen). De wijnstokken zijn tenminste 23 jaar oud en hebben een ideale fy-
sieke rijpheid op het oogstmoment. De oogst van 2018 was goed geslaagd, fruitrijk 
en intens. De toegankelijkheid van deze wijn is mede bereikt doordat slechts 20% 
van de wijn gedurende 3 maanden op gebruikte fusten heeft gerijpt. Deze dieprood 
gekleurde wijn heeft een mondvullende smaak van rijp rood fruit o.a. bosbessen, 
aardbeien, zwarte bessen, met nuance specerijen. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 17º C. 
    Aanbevolen bij: o.a. l Tonijn van de grill l Goulash met 

noedels l Jong belegen Goudse kaas 

Duitsland 

69. Spätburgunder trocken Ellermann-Spiegel l Pfalz • 2018 
• fruitig • sappig • kruidig •

Het Weingut Ellermann-Spiegel uit de Pfalz in Kleinfischingen wordt succesvol 
bestierd door Frank Spiegel. Sinds zijn komst maakt het wijngoed serieuze wijnen. 
Voor deze spätburgunder werd de Duitse pinot noir kloon gebruikt voor de aanplant. 
Deze spätburgunder onderscheid zich van de Bourgogne pinot noir kloon, door zijn 
fraîcheur en karamelachtige nuance, naast het zachte rode fruit en fijne specerijen 
in geur en smaak. Na vinificatie op rvs volgde 12 maanden rijping op fust. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 17º C. 
    Aanbevolen bij l haas o.a. hazenpeper l patrijs l kip l 

Indische keuken. 

€ 9,95 

€ 9,25

€ 11,95

€ 10,95

€ 13,95

€ 12,95
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Frankrijk • Loire

70. Domaine Langlois-Château l Saumur-Champigny • 2016 
• fruitig • sappig • kruidig •

Deze Saumur-Champigny is afkomstig van 11 ha. wijngaarden nabij Dampierre 
sur Loire. In deze regio vind je de meest delicate en finesserijke uit cabernet franc 
gemaakte wijnen in de Loire. De bodem bestaat uit keien en mergel- en kalksteen. 
Hierdoor is het bouquet stuivender, fruitrijker en eleganter. Ondergewaardeerde wijn 
met het karakter van verfijnde bordeaux en de frivoliteit van beaujolais Deze wijn 
verdient beslist uw aandacht! 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023.. Serveertemperatuur: 15º C. 
    Aanbevolen bij l patrijs l kip l vis o.a. gelakte snoekbaars en peterselie-

wortelcrème. 
€ 14,95  

Frankrijk • Bordeaux

71. Château Toutigeac l Bordeaux • 2016 
• fruitig • kruidig • Zacht •

Château Toutigeac is gelegen in de gemeente Targon, in het midden van de Ent-
re-Deux-Mers, op de rechteroever van de Garonne in het Bordeaux-gebied en heeft 
de meest kalkhoudende bodem.  

Het wijngoed Toutigeac is door grootvader René Mazeau gekocht in 1956 ná ver-
koop van Chateau Lascombes - een tweede Grand Cru Classé - in Margaux. Destijds 
was er geen geld te verdienen voor deze grote namen van nu, terwijl juist de halfzoet 
witte Entre-Deux-Mers wijnen bijzonder in trek waren. 

Nu, bijna 65 jaar later, runnen Philippe en Oriane Mazeau het château met 40 ha. 
aan wijngaarden. Philippe maakt voortreffelijke rode en witte wijn. Deze bordeaux 
werd gemaakt van cabernet franc, cabernet sauvignon en merlot. Hierbij werden de 
schillen van de druiven kort meegegist. 

In het grote jaar 2016 werd er nauwelijks thermofinificatie toegepast. Dit zorgt voor 
meer extractie van kleurstoffen uit de schillen, terwijl harde tannines juist veel min-
der in de wijn terechtkwamen. Château Toutigeac heeft een heerlijk romige smaak, is 
nooit hard of nukkig en was daarom ook goed van smaak direct na botteling. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 17º C. 
     Aanbevolen bij l kalfsvlees l eend l kalkoen l  

gekonfijte eendenbout. 
 € 7,50

10+2  
Gratis
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Frankrijk • Languedoc

72.  Bastion de Garille Cabernet Sauvignon Cuvée Fruitér l  
Pays d’Oc • 2016

• fruitig • kruidig • Zacht •

De zongerijpte druiven voor deze smaakvolle, soepele wijn worden geoogst uit de 
wijngaarden ten zuiden van de Languedoc, in de omgeving van Narbonne. Het fruit-
volle karakter van deze wordt wijn mede bereikt door de wijze van vinificatie. Door 
iets langere inweking van de druiven neemt de fruitintensiteit en sappigheid toe. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 17º C. 
    Aanbevolen bij fingerfood l BBQ l gegrilde sirloinsteak met 

kruidenboter.  

73. Envyfol GSM l Pay d’Oc • 2018 
• vol • fruitig • kruidig •

Deze GSM, een blend van grenache, syrah en mourvèdre afkomstig uit de Pays 
d’Oc, is in feite een blend van druivenrassen uit de Rhône. Het is een smaakvolle 
wijn met zongerijpt fruit, aangename kruidigheid en vriendelijke tannines. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 17º C. 
    Aanbevolen bij de BBQ l stoofvlees o.a. gestoofd sukadelapje  

met sjalotten en knoflook. 
€ 8,25 

74.  Domaine La Baume ‘Grand Chataignier’ Merlot l  
Pays d’Oc • 2018

• fruitig • vol •

Deze fruitrijke merlot met kenmerkend zacht rood fruit als zwarte bessen, is ook 
in de smaak zeer intens met verleidelijke sappigheid, heeft een vleugje cederhout 
en een aangenaam mondgevoel. Afkomstig uit de wijngaarden nabij Béziers en Pé-
zenas met een bodem die bestaat uit klei en kalksteen. De opvoeding vond deels op 
Frans eiken plaats. Er wordt ’s nachts geoogst, waardoor de frisheid en het fruitvolle 
karakter van deze wijn opvallend is en proefbaar in de smaakbeleving.

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 17º C. 
    Aanbevolen bij l rundvlees l kalfsvlees l pastabereidingen  

zie I love Food & Wine. 
 € 8,95 

€ 6,95 

€ 5,95

11+1  
Gratis

https://ilovefoodwine.nl
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75. Domaine La Baume ‘La Jeunesse’ Syrah l Pays d’Oc • 2018 
• kruidig • vol • fruitig •

Deze syrah heeft overweldigende geuren van zwart fruit zoals bramen, bosbessen 
en zwarte bessen, ook in de smaak met als extra fijne specerijen o.a. vanille en ce-
derhout en een lange, mondvullende afdronk. De syrah is afkomstig uit de wijngaar-
den met een bodem die bestaat uit klei en kalksteen, nabij Béziers en Pézenas.  
De opvoeding vond plaats op Frans eiken. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 18º C. 
    Aanbevolen bij l (groot) wild l rundvlees l stoofgerechten

 € 8,95 

76.  Domaine La Baume ‘Les Thermes’ Cabernet Sauvignon l  
Pays d’Oc • 2018

• fruitig • kruidig • vol •

De cabernet sauvignon van Domaine la Baume is een krachtige wijn met uitnodi-
gende geuren van o.a. zwarte bessen en bosbessen met een vleugje cederhout. Ook 
in de volle, krachtige smaak keren deze geuren terug met een lange kruidige finale 
vol rijpe tannines. Afkomstig uit de wijngaarden met een bodem die bestaat uit klei 
en kalksteen, nabij Béziers en Pézenas. De opvoeding vond deels op Frans eiken 
plaats en dat is proefbaar!

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveertemperatuur: 18º C. 
    Aanbevolen bij l rundvlees l wild l stoofgerechten o.a.  

hachée met rode kool en appel. 
 € 8,95 

77. Les Romains rouge Vignes Deux Soleils l Pays d’Oc • 2018 
• fruitig • kruidig • houtgerijpt •

De wijngaarden van deze fraaie wijn komt uit de heuvels van La Clape. Vooral de 
laat rijpende cabernet sauvignon en de vroeg geoogste merlotdruif gedijen goed in 
deze wijngaard, rijk aan kalksteen en rolkeien. Er worden verschillende fraaie wij-
nen gemaakt op het domein. De meest aantrekkelijke wijn is misschien wel de Les 
Romains,  gemaakt van 95% merlot en 5% cabernet sauvignon die ook nog eens 12 
maanden rijping op fust kreeg. Hierdoor lijkt deze wijn veel op een Saint-Emilion. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2025 / Serveertemperatuur: 17º C. 
    Aanbevolen bij stoofschotels o.a. boerenkool met worst 

 € 8,95

11+1  
Gratis

11+1  
Gratis
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78.  Les Romains Cuvée Reserve Vignes Deux Soleils l  
Pays d’Oc • 2016 

• vol • krachtig • houtgerijpt •

In het hoogst gelegen deel van de wijngaarden nabij La Clape, maakt men deze 
voortreffelijke Les Romains Cuvée Reserve, bestaande uit 95% cabernet sauvignon 
en 5% merlot. Hij kreeg een fustrijping van 12 maanden. Het is krachtige, volle Lan-
guedocwijn die grote overeenkomst heeft met een wijn uit Pauillac in Bordeaux. Het 
verdient aanbeveling om deze wijn te karafferen (beluchten). De kleur is intens diep 
donker rood, de geur iets rokerig, boordevol zwarte bessen en kruidigheden, ook in 
de smaak. De wijn heeft een lang aanhoudende afdronk. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2027 / Serveertemperatuur: 17º C. 
    Aanbevolen bij rundvlees l groot wild l o.a. Rosbief a la  

Wellington. 
€ 11,95 

79.  Les Mattes Vielles Vignes Eleve en Fûte de Chêne l  
Pays d’Oc • 2016

• vol • krachtig • houtgerijpt •

De stokken van deze Les Mattes de ‘tête de cuvée’, staan op een steile helling 
in een schilderachtige vallei, even boven de stad Montpellier. Frédérique Quermel 
maakt deze wijn sinds de oogst van 2001. 

Hij is ook de wijnmaker van Les Romains Deux Soleils. Deze topwijn is verfijnd en 
elegant. Hij wordt gemaakt van de beste druiven: cabernet sauvignon en merlot. De 
wijngaard ligt vol kleine kiezels, die overdag de warmte van de zon absorberen, om 
die ‘s nachts weer op de wijnstokken uit te stralen. De wijn heeft een goede balans, 
een rijke vulling, is complex, vol en compact. De 18 maanden durende rijping vond 
plaats op Frans eiken. Het is een wijn voor wijnliefhebbers, die u niet mag missen! 

 
Op dronk: Nu – houdbaar tot 2027 / Serveertemperatuur: 17º C. 
    Aanbevolen bij rundvlees l groot wild l o.a. Entrecôte double met 

Choronsaus. 
 € 15,95 

5+1  
Gratis
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Frankrijk • Rhône
80.  Domaine Le Grand Retour –  

Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu • 2016 
• vol • rijp • kruidig •

Domaine Le Grand Retour is een wat minder bekend gebiedje in de Rhône. De 
wijngaarden strekken zich uit over vier gemeenten: Camaret-sur-Aigues, Jonquiè-
res, Travaillan en Violès in de Vaucluse. De druiven die werden gebruikt zijn grena-
che (minimaal 50%), syrah en mourvèdre. 

Het is een stevige, krachtige Rhônewijn met veel karakter. Intens rode, geconcen-
treerde kleur, uitnodigende geuren van kersen, bramen en kruidigheden en robuuste 
fruitvolle smaak met lange finale. 

 Op dronk: Nu – houdbaar tot 2025 / Serveertemperatuur: 170 C. 
     Aanbevolen bij l rundvlees l groot wild o.a. reebok met 

portsaus.   

81. Domaine André Aubert l Visan • 2016 
• vol • rijp • kruidig •

Deze Côte du Rhône Villages ‘Visan’ bestaande uit 80% grenache en 20% syrah, 
uit het plaatsje Visan, behoort tot de betere Villages en werd gemaakt van gemid-
deld 90 jaar oude stokken. De bodem bevat hier zand- en kalksteen. Het is een 
stevige, karaktervolle wijn gemaakt door de familie Aubert. De rijping vond plaats op 
betonnen cuvée, die weer herontdekt zijn in deze tijd vanwege de uitstekende ont-
wikkeling. De kleur is mooi granaatrood, in de neus treft u zwart fruit, zoals kersen, 
zwarte bessen en bramen aan. In smaak vol met souplesse, veel fruit, kruidigheden 
en diepgang. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2025.. Serveertemperatuur: 17º C. 
    Aanbevolen bij l rundvlees l duif l lamsvlees o.a. Lamsbout op provinci-

aalse wijze. 
 € 9,95  

Portugal

82. Proeza Dâo • 2018 
• fruitig • kruidig • Zacht •

Deze verrassende wijn van Barão de Vilar is samengesteld uit touriga nacional, 
tinta roriz en alfrocheiro en werd gemaakt door Álvaro en Cristiano van Zeller en 
Nuno Cancella de Abreu. De wijngaarden hebben een bodemgesteldheid van zand 
en graniet. Deze Dão Tinto komt uit het ruige binnenland van Portugal aan de Dão 

€ 9,95 

€ 8,95
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rivier. De gisting met schilcontact, geeft de mooie dieprode kleur en de volle, stevige 
smaak. Deze wijn kreeg zes maanden rijping op gebruikt Frans eiken en heeft hier-
door, naast een flinke dosis rood fruit, ook licht kruidige impressies van o.a. ceder, 
laurier en ietsje foelie. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024. Serveertemperatuur: 18º C. 
    Aanbevolen bij: o.a. l Empadão de Carne (= oven schotel) l Calibrito 

Assado no Forno (= gebraden geitenbout) uit Beira Alto l  
2 jaar overjarige Goudse kaas

 € 7,75  

83. Terra d’Alter Alicante Bouchet • 2018 
• fruitig • vol • kruidig •

Terras de Alter, is de adega bij Alter do Chão, in het noordoosten van de Alentejo 
en maakt verschillende wijnen. De aangeplante druiven zijn overwegend traditio-
nele Portugese druivenrassen. Peter Bright, de wijnmaker, komt oorspronkelijk uit 
Australië en maakte wijn in Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en Australië. Sinds vele jaren 
werkt en woont hij in Portugal. Deze van 100% Alicante bouschetdruiven gemaakte 
wijn, werd koel vergist en kreeg 14 maanden fustrijping op eikenhouten vaten. De 
kleur is dieprood met een intens aroma van donker fruit en kruiden. De smaak is vol 
en fruitrijk met een goede structuur en zachte tannines. De afdronk is zeer lang met 
tonen van chocolade. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024. Serveertemperatuur: 18º C. 
    Aanbevolen bij wild l rundvlees l lamsvlees l varkensvlees l kruidige 

gerechten o.a. Portugees stoofpotje uit Alentejo.
 € 8,75 

Italië • Veneto

84.  Corte Alta l Valpolicella Classico DOC San Zeno l  
Veneto • 2018

• fruitig • vol • kruidig •

De wijngaarden van de nieuwe Cantina Corte Alta van Stefano Accordini bevinden 
zich op ruim 600 meter (dus met alle voordelen van dien) boven Fumane bij Cavalo 
di Fumane. Dit zijn de hoogste wijngaarden in de streek Valpolicella en zijn gericht 
op de toekomst, mocht het warmer gaan worden in de Veneto. De wijnen van deze 
twintig jaar oude wijngaarden worden elk jaar beter en zijn inmiddels perfect in 
balans. Voor deze wijn zijn de veel voorkomende druiven corvina en rondinella 
gebruikt, aangevuld met een beetje molinara. Fruitrijke Valpolicella met vulling en 
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tegelijk prima frisheid. Intense en volle smaak van bessen en frambozen met een 
lichte kruidigheid. De finale is verfijnd met een kleine ziltige twist, die de wijn extra 
spanning geeft. 

Op dronk:  Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 16º C (licht 
gekoeld). 

    Aanbevolen o.a. bij rode biet met Pancetta l Pasta met kip 
en pesto.  

85. Corte Alta Tornidora l Valpolicella Ripasso DOC • 2017 
• vol • rijp • Zacht •

Aroma’s van rijp zoet rood fruit en Aziatische kruiden. In de smaak komen deze 
elementen ook naar voren. Natuurlijk een stevige structuur maar tegelijk een uitste-
kende frisheid vanwege de hoge ligging van de wijngaarden van 600 meter. Perfect 
in balans met een zijdezachte afdronk. Zeker niet te zoetig, zoals we wel eens 
merken bij commerciële “ripasso”…

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 17º C. 
    Aanbevolen bij o.a. Ideale begeleiding bij kruidige vleesgerechten en 

Pecorinokaas.
 € 17,95 

86. Corte Alta l Valpolicella della Amarone DOC • 2016  
• krachtig • rijp • vol •

Stefano Accordini kocht voor Corte Alta op 400 - 600 meter attitude een aantal 
jaren geleden grond voor de aanplant van druivenstokken voor zijn Valpolicella en 
Amarone wijnen. Corte Alta is de hoogst gelegen wijngaard van de hele Valpolicella 
Classico, van deze DOC appellatie! Mooie balans tussen de kracht van een Amarone 
en de grote verfijning. Subtiel, zwoel met zachte fijne tannines en goede essenti-
ele zuren die tegenspel bieden aan het zoetgehalte van deze Amarone. Kruidig, en 
onder meer kersen en tabak nuances. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2032 / Serveertemperatuur: 17º C . 
    Aanbevolen bij l kalfsvlees l klein wild l o.a. Ideale  

begeleiding bij Ossebucco a la Milanese .

€ 11,95 

€ 9,95

€ 39,95

€ 29,95
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87. Corte Alta Valpolicella dell Amarone Recioto DOC • 2016 
• vol • Zoet • rijp •

Deze Recioto is een zoetere Amarone van bijzondere kwaliteit. Hierbij is, door een 
deel van de gistende wijn eerder te scheiden van de schillen en de temperatuur te 
verlagen, de gisting gestopt en blijft er onvergist restsuiker achter. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2026 / Serveertempratuur: 15º C. 
    Aanbevolen bij chocolade gerechten met 70% à 80% cacao en met een 

plakje ganzenlever met warme Amorenenkersen. 
 € 28,95 

Italië • Apulië

88. Làmia Primitivo l Puglia • 2017/2018 
• rijp • kruidig • vol •

Gemaakt op het landgoed van Alberto Longo, gelegen in de stad Lucera, net ten 
noorden van Puglia, waar de familie Longo al meer dan drie generaties werkzaam 
is. Alberto Longo, die momenteel de touwtjes in handen heeft, werkte als jonge jon-
gen met zijn gezin op het land en verliet de regio voor studie, om terug te keren voor 
zijn liefde en passie voor wijn. Deze primitivo heeft alle smaak die je mag verwach-
ten van het zonovergoten Puglia: veel zacht gekruid donker kersenfruit en hints van 
kruiden, zonder zwoelheid en confituur te bevatten. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2023 / Serveren: 17º C. 
    Aanbevolen bij kalfsvlees l klein wild l varkensvlees l  

vegetarisch l o.a. Panzerotto (kleine pasteitjes).  

Italië • Sicilië

89. Firriato Branciforti Nero d’Avola l IGT Sicilië • 2018 
• fruitig • kruidig • vol •

De fruitigheid van zwarte kersen met wat exotische kruidigheid van de Nero 
d’Avola. Deze druif blijft boeien dankzij het karakter van de nero d’avola en goede 
frisheid. Firriato heeft zich altijd een meester getoond in het combineren van zuren 
en zwoele kruidigheid met het fruit van de nero d’avola. 

Harold Hamersma in de ‘Grote Hamersma’: “Siciliaanse lieveling, deze nero d’avo-
la. Vol in het fruit. Modern gemaakt rood. Donkere kersen, ietsje bramen en bessen. 
Heerlijke doordrinkzuren. Soepel zonder vlak te worden”. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 17º C. 
    Aanbevolen bij o.a. gevulde paddenstoelen l Stoofschotels.

€ 10,95 

€ 9,95

€ 9,95 

€ 8,50
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90. Firriato Bayamore Rosso l IGT Sicilië • 2016 
• vol • rijp • kruidig •

Deze Bayamore is niet alleen gemaakt met veel liefde, maar is ook nog wat zon-
gerijpter geoogst. De druiven frappato, merlot en syrah hebben daarnaast bovendien 
nog een langere inweking op de schillen, wat zorgt voor nog meer smaakextractie. 
Kortom de Siciliaanse versie van Amarone, maar dan anders! Boordevol smeuïg 
kersenfruit, bramen en zwarte bessen met een vleugje vanille en specerijen. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 17º C. 
    Aanbevolen bij BBQ l rundvlees l risotto met gedroogde pruimen en 

saffraan met konijnenboutjes 
 € 16,95  

91. Firriato Soria Pericone l IGT Sicilië • 2018 
• fruitig • kruidig • vol •

Deze wijn wordt gemaakt van periconedruif en komt niet zo veel voor in Sicilië. Hij 
onderscheidt zich door zijn kracht in het fruit- en de specerijentoets. In de smaak 
proeft u het rijpe zwarte en rode fruit van pruimen, kersen, chocola en de specerijen 
kardemom en peper, verweven met mooie frisse zuren. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 17º C. 
    Aanbevolen bij l rundvlees l BBQ l lamsvlees o.a. gebraden 

lamsbout met rozemarijn.  

92. Firriato Harmonium l IGT Sicilië • 2013 
• houtgerijpt • rijp • krachtig •

Diep robijnrode wijn met in de geconcentreerde en goed gedefinieerde nuances 
van morellenkersen, wilde bessen, rabarber, kruidnagels, kruiden en pruim, die el-
kaar afwisselen en kruisen met fascinerende hints van zoethout, inkt en tabaksbla-
deren. In de mond is de wijn vol, krachtig, rijp fruit, pruimen, zwarte bessen, vanille, 
cacao en is fluweelzacht, met een tongstrelend lange, volle afdronk. 

Deze krachtige wijn is gemaakt van 100% nero d’avola druiven, afkomstig van 
drie verschillende cru Nero d’Avola wijngaarden, gelegen in de provincie Trapani. 

De wijngaarden met noordoostelijke ligging (Cru della Ferla) en zuidelijke ligging 
(Cru della Beccaccia) en zuidoostelijke ligging (Cru della Lepre), allen op een hoogte 
van rond de 300 meter. De grondsoort van de wijngaarden is kleiachtig met veel 
mineraalrijk slib. 

De druiven worden vanaf omstreeks begin september tot half september per 
wijngaard en met de hand geplukt. De fermentatie van de druiven uit de drie cru 

€ 15,95

€ 12,95
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wijngaarden geschiedt per wijngaard gescheiden, voor een periode van circa twaalf 
dagen en bij een temperatuur tussen de 24º en 26º C. 

De rijping van de verschillende cru wijnen geschiedt eveneens volledig geschei-
den voor een periode van tien maanden in Frans en Amerikaans eiken barriques. 
Na de rijping wordt de wijn zorgvuldig geblend en ontwikkelt de wijn zich eerst nog 
voor een periode van zes maanden op de fles in de kelders van het domein. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2032. Serveertemperatuur: 17º C. 
    Aanbevolen bij l rundvlees l BBQ l lamsvlees L kalfsvlees o.a. Ossebucco 

alla Gremolata. 
 € 33,95  

Australië:

93. Yalumba Shiraz-Viognier I Y Series l South Australia • 2018 
• vol • fruitig • kruidig •

De familie Hill-Smith maakt sinds 1849 wijn onder de naam Yalumba Winery op 
haar verschillende wijngaarden in Barossa Valley in het zuiden van Australië. De 
naam ‘Yalumba’ is afkomstig van de Aboriginals en betekent ‘al het land eromheen’. 
Inmiddels is het bedrijf in handen van de vijfde generatie Hill-Smith en heeft Yalum-
ba in de loop der jaren een grote naam opgebouwd met onberispelijke wijnen. De 
Yalumba The Y Series Shiraz-Viognier is een elegante rode wijn met de smaak van 
rijpe pruimen, rode bessen en kruiden en een heeft subtiele hint van vanille door 
rijping op Amerikaans eiken. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2025 / Serveertemperatuur: 17º C. 
    Aanbevolen bij lamsvlees l rundvlees o.a. gegrilde dry aged 

ribeye met gepofte aardappel crème fraiche, gehakte  
bieslook, gebakken uitjes en kaantjes spek.  

94. Yalumba Old Bush Vine Grenache l Barossa Valley • 2017 
• fruitig • rijp • sappig •

De Barossa regio ligt tussen het lager gelegen Barossa Valley en het hoger gele-
gen Eden Valley in het zuiden van Australië. De wijnstokken voor deze wijn zijn 70 
jaar oud. Bush Vine zijn struikgevormde wijnstokken. Deze Old Bush Vine Grenache 
heeft een levendige expressieve, aardse en kruidige geur met zwart fruit van o.a. 
rijpe kersen en pruimen en complexe, fijne specerijen nuances. Het is een finesserij-
ke wijn die, door zijn subtiliteit en zacht smeltende tannines, enigszins doet denken 
aan een pinot noir. 

€ 9,95 

€ 8,49
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Op dronk: Nu – houdbaar tot 2025 / Serveertemperatuur: 17º C. 
    Aanbevolen bij klein wild l lamsvlees l rundvlees l o.a. Anjouduif met 

reductiesaus en schorseneren. 
 € 16,95  

Argentinië: 

95. Portillo by Salentein Pinot Noir l Valle de Uco • 2018 
• sappig • fruitig •

De wijngaarden van El Portillo omvatten 68 hectaren met een rotsachtige bodem 
in Alto Valle de Uco vallei. Door de hogere attitude van 600 meter, heeft deze pinot 
noir een fijn aroma ontwikkelt. Ook de smaak is delicaat. Fijn pinot fruit d.w.z. aard-
beien met een vleugje specerijen en finesserijk met aangename doordrinkbaarheid. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 15º C. 
    Aanbevolen om licht gekoeld te serveren bij l kip l kalfsvlees o.a. risotto 

met eekhorentjes brood en pancetta. 
 € 8,95 

96. Salentein Barrel Selection Merlot l Valle de Uco • 2018 
• fruitig • houtgerijpt • vol •

Deze Salentein Barrel Selection Merlot werd gedurende 12 maanden opgevoed 
in Franse barriques. De wijngaarden voor deze merlot bevinden zich in het midden 
van de Alto Valle de Uco in Mendoza en liggen op 1200 meter hoogte boven zee-
spiegel. Door deze attitude van 1200 meter en de koele nachten ontwikkelen de 
wijnen, naast meer aroma, ook relatief meer frisheid waardoor de finesse toeneemt. 
Deze finesserijke merlot heeft gratie en delicaatheid met een robijnrode kleur, zacht 
smeltende tannine rijke smaak van rood fruit o.a. bessen en een vleugje cederhout, 
nuances specerijen o.a. foelie, goede vulling en mooie smaakvolle afdronk. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 17º C. 
    Aanbevolen bij l rundvlees l kalfsvlees l o.a. Asado is een 

royale BBQ met o.a. gekruide spareribs.  

97. Salentein Barrel Selection Malbec l Valle de Uco • 
2018 
• vol • houtgerijpt • kruidig •

De druif van Argentinië bij uitstek is de malbecdruif. Deze Salentein Barrel 
Selection Malbec werd gedurende 12 maanden opgevoed in Franse barriques. De 
wijngaarden voor deze malbec bevinden zich in de Alto Valle de Uco in Mendoza 

€ 14,95

€11,99
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en liggen verspreid op een hoogte tussen 1100 en bijna 1300 meter hoogte boven 
zeespiegel. Door deze hoogte in combinatie met de koele nachten, ontwikkelen de 
wijnen naast meer aroma’s, ook relatief meer frisheid en neemt de verfijning toe. 
Deze diep donkerrood gekleurde malbec heeft een aroma dat rijk is aan zwart bos-
fruit o.a. bramen, bosbessen, pruimen en tabak en cederhout met een fraaie vulling 
boordevol fruit en kruidigheden met lange afdronk. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2024 / Serveertemperatuur: 18º C. 
    Aanbevolen bij l rundvlees l (groot) wild l rundvleesgerech-

ten l groenten l stoofgerechten o.a. sukadestooflapjes met 
knolselderijpuree. 

98.  Salentein Single Vineyard La Pampa Malbec l  
San Pablo • 2015

• vol • houtgerijpt • krachtig •

Bij een vergelijkende wijnproeverij van alle malbec gemaakte wijnen door José 
Galante van Salentein uit de Valle de Uco, is de malbec van de la Pampa wijngaard 
(1250 m), waar ook deze Single Vineyard vandaan komt, de meest spannende wijn 
qua balans, elegante stijl. Afkomstig uit de hoogste wijngaard van San Pablo, een 
subzone van de Alto Valle de Uco. Een uniek terroir bestaande uit Limestone – alle 
grote wijnen in de wereld zijn veelal afkomstig van Limestone – met een zeer 
gunstig effect op de malbec druif. De nachten zijn koud, waardoor de luchtstroom 
die vanaf de berg naar beneden stroomt, de druif stimuleert om een breed scala aan 
aroma’s te ontwikkelen. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2029 / Serveertemperatuur: 18º C. 
    Aanbevolen bij l rundvlees l (groot) wild l stoofgerechten o.a. dry aged 

Côte à l’os de Boeuf met Bearnaise saus. 
 € 35,95 

Zuid-Afrika

99.  Alvi’s Drift Signature Cabernet Sauvignon l  
Scherpeheuvel • 2017

• fruitig • kruidig •

Alvi is een afkorting voor Albertus Viljoen, voor vrienden en bekenden Alvi. De 
wijngaarden liggen in het hart van de Breede Rivier Vallei in het district Worcester 
in de ward Scherpeheuvel. Het familiebedrijf dat sinds 1928 bestaat, omvat 420 
hectare wijngaardareaal. Boeren doen ze ook nog steeds; ze hebben 4000 koeien, 
200.000 kippen en boomgaarden waar citrus- en perzikbomen groeien. Het is een 

€ 14,95

€ 11,99
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terroir dat relatief warm microklimaat kent, met glooiende hellingen aan de oevers 
van Breederivier. Dichtbij de rivier is de ondergrond voornamelijk alluviaal (rivierslib). 
Deze robuuste cabernet sauvignonwijn heeft in alle opzichten de signatuur door de 
rijping van 8 maanden op Frans eiken. De kleur is donker granaatrood. In de geur 
zwart fruit o.a. zwarte bessen en bramen, verweven met specerijen o.a. vanille, 
cacao en kruidnagel. Deze wijn heeft structuur, vulling en grip met lang nagalmende 
smaak. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2026 / Serveertemperatuur: 18º C. 
    Aanbevolen bij l rundvlees l wild l o.a. Potjiekos (sinds 1830 een 

Zuid-Afrikaanse stoofpot. ‘kleine pot eten’).
 € 7,75  

100. Alvi’s Drift Fusion Cape blend l W.O. Worcester • 2017 
• fruitig • kruidig • houtgerijpt •

Deze klassieke ‘Cape Blend; onderscheid zich in meerdere opzichten van een 
Bordeaux blend namelijk in de samenstelling van de blend en het houtgebruik. Deze 
wijn is gemaakt cabernet sauvignon, pinotage, shiraz en petit verdot, waarbij de ca-
bernet sauvignon de hoofdrol vervuld. De pinotage heeft een aandeel van 30%. Na 
een opvoeding van 22 maanden op fusten van zowel Frans – als Amerikaan eiken, 
waarvan een derde nieuw is. De smaak van deze Cape Blend is karakteristiek en 
barstensvol kruidige nuances van specerijen en dankzij fysiek rijp geoogste druiven 
vol stevig zwart bosfruit o.a. bramen, bosbessen, zwarte bessen en 
pruimen. De nuances van specerijen o.a. vanille, foelie, kruidnagel, 
cardamom en zelfs cashewnoten, zijn uitstekend geïntegreerd. Beslist 
proeven en driftig op uw verlanglijstje zetten!  

USA / Californië

101. Hahn Estate Pinot Noir l Arroyo Seco • 2017 
• houtgerijpt • fruitig • Zacht •

Hahn Estates is eigendom van de familie Hahn. Nicolaus (Nicky) Hahn, een Zwit-
serse zakenman en avonturier, wiens avontuurlijkheid en spirit hem en zijn familie  
in de 70er jaren naar Monterey brachten. De wijngaarden van deze verfijnde pinot 
noir hebben een alluviale bodem en bevinden zich in Arroyo Seco, een subzone 
binnen de AVA Monterey. 

De frisheid ontleent deze pinot noir mede door de nabijheid van de zee. Na de 
inweking, om meer intensiteit en textuur te ontwikkelen. kreeg deze wijn tien 
maanden fust rijping op Frans eiken, waarvan 70% nieuw. De kleur is robijnrood, de 
geur van zacht, gerijpt rood fruit o.a. aardbeien en kersen is verweven met subtiele 
nuances van specerijen als vanille en cederhout en roostertonen. Ook in de smaak 

€ 16,50

€ 15,50
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smeuïg fruit, verweven met bovengenoemde nuances. Zacht smeltende tannine en 
een soepele afdronk nodigen uit tot meer genieten! 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2026. Serveertemperatuur: 18º C. 
    Aanbevolen bij l kalkoen l klein wild l kip l rundvlees o.a. Rosemary 

Chicken met polenta, fava bonen, Pecorino kaas en morilles en de jus 
van morilles. 

 € 17,95 

102. Brazin Zinfand Old Vines l Lodi AVA • 2016 
• rijp • Zacht • vol • fruitig •

Lodi is bij uitstek de regio van de zinfandeldruif. Men kent er zelfs een club van 
ZIN-aanhangers. De Lodi ligt ten oosten van San Francisco en kent een mediterraan 
klimaat en heeft een zanderige bodem. Overdag is het veelal warm. s’ Nachts koelt 
het onder invloed van de Stille oceaan enorm af. Door ideale drainage van de bodem 
blijven de druiven klein, de intensiteit van smaak groot en is de kleur van de wijn 
intens rood en geconcentreerd. Door de lage rendementen bij de oogst in combina-
tie met oude wijnstokken is dit een voorbeeld van een fraaie zinfandel. Intens van 
smaak, bijna portachtig met zelfs iets mokka en rokerig met fraaie balans! 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2025 (Karafferen van aanbevolen). Serveren: 18º C. 
    Aanbevolen bij l dry aged beef l o.a. langzaam gegaarde Sirloin steak 

met kruidenboter. 
€ 16,95 

Chili

103. Errázuriz Estate Carmenère l Aconcagua Valley • 2018 
• kruidig • krachtig • fruitig •

De rijke, krachtige smaak van deze fraaie wijn ligt mede in de samenstelling van 
85% Carmenere (vulling en kracht), 13% syrah (kracht) en 2% petit syrah (synoniem 
voor durif: intensiteit en smaak verhogend). De Aconcagua Valley kent een medi-
terraan klimaat met af en toe een frisse wind en koelere nachten t.o.v. de warmte 
overdag. Juist aan deze grote temperatuurwisselingen ontlenen de wijnen uit dit 
gebied in het algemeen hun intense kleur en krachtige smaak. Dit is een ‘value for 
money’ wijn, die uw aandacht verdient! 
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Op dronk: Nu – houdbaar tot 2025 / Serveren: 18º C. 
    Aanbevolen bij l rundvlees l wild l vegetarische ovenschotels l  

o.a. El completo (Chileens geroosterd broodje gevuld met pittig  
gekruide worst, verse groenten en avocado). 

 € 9,95 

104. Errazuriz Max Reserva Merlot l Aconcagua Valley • 2017 
• houtgerijp • vol • kruidig •

Viña Errazuriz werd in 1870 opgericht door Don Maximiano Errázuriz en is interna-
tionaal geroemd om haar unieke stijl Chileense wijnen. De Merlot druiven groeien in 
de Max IV wijngaard, gelegen in de Aconcagua Valley. De bodem bestaat hier uit een 
dikke rijke kleilaag die er voor zorgt dat de planten diep kunnen wortelen. De over-
eenkomst met pomerol is markant: de wijnen zijn wat rijker en hebben nog meer 
fruitintensiteit! Dankzij de remontage tijdens de 20 daagse vergisting, vindt er een 
intensieve extractie plaats en krijgt de wijn een diepere kleur en een uitgesprokener 
smaak. Met een houtrijping van 12 maanden op Frans eiken, waarvan maar liefst  
85 % nieuw, heeft deze merlot meer te bieden in complexiteit en verfijning. Die 
donkerrood gekleurd, geconcentreerd glas wijn, krachtig en expressief, boordevol 
bessenfruit, verweven met cederhout en kruidigheden, met enorme lengte in de 
afdronk. 

Op dronk:  Nu – houdbaar tot 2026 / Serveertemperatuur: 17º C. (karaferen 
aanbevolen)

    Aanbevolen bij l klein en groot wild l rundvlees bereidingen l stoofge-
rechten l ratatouille l o.a. gebraden Miéralduif. 

 € 14,95  

105. Los Vascos Grande Reserve l Colchagua Valley • 2017 
• houtgerijpt • krachtig • kruidig • vol •

Het Chileense wijnbedrijf Los Vascos maakt sinds 1988 wijnen, samen met 
Domaindes Barons de Rothschild (Lafite), een clubje wijnhuizen in Bordeaux. Het 
aantrekkelijke terroir in de Colchagua Valley heeft een Limestone bodem (alle grote 
wijnen in de wijde wereld zijn afkomstig van deze bodemsamenstelling). Het hout-
gebruik bij deze wijn is klassiek, mede door de eigen kuiperij op Chateau Lafite-Ro-
thschild. De rijping gebeurt 12 maanden op Frans eiken waarvan slechts 20% nieuw. 
De kleur is intens robijnrood, opulent in geur, stevig rood fruit o.a. zwarte bessen, 
kersen en pruimen, met specerijen vanille en foelie, cederhout en cacao. Brede 
structuur, krachtig glas met veel complexiteit en fijne tannines. Dit is een krachtige, 
expressieve wijn met een knipoog naar de klassieke wijnen uit de Bordeaux. 
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Op dronk:  Nu – houdbaar tot 2027 / Serveertemperatuur: 18º C. 
(karafferen aanbevolen)

    Aanbevolen bij l rundvlees l kalfsvlees l lamsvlees l o.a. 
gebradenlamsbout met laurier. 

106. Le Petit Clos ‘Clos Apalta’, Valle de Apalta • 2015 
• houtgerijpt • krachtig • kruidig •

Clos Apalta is één van de meest beroemde wijnen van Chili en is favoriet onder 
wijnliefhebbers en verzamelaars. De wijngaard in Colchagua Valley ligt op 170 km 
ten zuidwesten van Santiago. Deze Le Petit Clos ‘Clos Apalta’ is een zogenaamde 
2e wijn de Clos Apalta. Het jaar 2015 is een magistraal grote jaargang. De samen-
stelling van 59% cabernet sauvignon, 47% carmenère en 4% petit verdot met fraai 
gedoseerd houtgebruik, zorgt voor fantastische balans, gracieuze verfijning, met 
zacht, licht kruidig bessenfruit. 

Op dronk:  Nu – houdbaar tot 2032 / Serveertemperatuur: 18º C. 
(karafferen aanbevolen)

    Aanbevolen bij l rundvlees l kalfsvlees l wild l o.a. gelakte 
zwezerik met risotto en morilles.

 

••• Edel zoete wijn •••  

107. Delgado Zuleta Pedro Ximénez l Vino de Jerez DO 
• rijp • Zoet • kruidig •

Deze PX heeft een oxidatieve rijping ondergaan op Amerikaanse fusten van 12 tot 
14 jaar, waarbij een gedeelte van de most van gedroogde PX druiven werd toege-
voegd aan het solera en criaderas systeem. De kleur is diep donker wengé, zeer 
geconcentreerd met een intens aroma van gedroogd fruit, pruimen, dadels, vijgen 
en specerijen nuances o.a. zoethout, cardamom en cacao met een lange zoetge-
vooisde afdronk. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2030 / Serveertempratuur: 15º C. 
    Aanbevolen bij o.a. l Chocolademousse met 80% cacao l 

ook inzetbaar als voorgerecht bij Terrine van ganzenlever 
met laagjes dadels, vijgen l bij bonbons van PUUR l  
overjarige Goudse kaas

€ 17,50

€ 14,95

€ 23,95

€ 19,95

€ 59,50

€ 49,50
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••• Port ••• 

108. Quinta do Noval Tawny l DO Douro 
• fruitig • Zacht • Zoet•

Quinta do Noval is sinds 1992 eigendom van AXA en is één van ‘s werelds 
beroemdste porthuizen. De druiven groeien op een bodem bestaand uit leisteen 
en graniet. Deze gedurende ca. 3 jaar op mahoniehouten en kastanje houten vaten 
gerijpte port bevat de druiven: nacional, touriga francesca,tinta barroca en nog 
twee inheemse druivensoorten. Ook deze tawny port werd gemaakt door het treden 
door pistadores van de druiven in de lagares. De kleur van deze tawny is karmozijn 
tot robijnkleurig, vandaar de naam tawny. De geur biedt nuances van gedroogde 
pruimen en krenten en vleugje cederhout. De smaak is zacht, fruitrijk en beklijvend 
in de mond, met een kruidige toets in de lange finale.

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2025 / Serveertempratuur: 15º C. 
    Aanbevolen bij o.a. l Chocolademousse met 50% cacao l  

tutti frutti fruit l portbonbons van PUUR l jong belegen  
Stolwijkse kaas.  

109. Quinta do Noval 10 Years Old l DO Douro 
• rijp • rijk • Zoet •

Deze gedurende ca. 3 jaar op mahoniehouten en kastanje houten vaten gerijpte 
port bestaat uit de druiven: nacional, touriga francesca, tinta barroca en nog twee 
inheemse druivensoorten. Ook deze ruim 10 jaar gerijpte tawny port werd gemaakt 
door het treden van de druiven door pistadores in de lagares. De kleur van deze 
tawny is karmozijn kleurig en iets geconcentreerd. De geur biedt nuances van ge-
droogde pruimen, rozijnen en krenten, een vleugje cederhout en levendige frisheid 
naast het weldadige zoet. De smaak is zacht, zoet, fruitrijk en beklijvend in de mond, 
met een kruidige toets in de lange finale. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2030 / Serveertempratuur: 15º C. 
    Aanbevolen bij o.a. l Chocolademousse met 60 % cacao l tutti frutti 

fruit l portbonbons van PUUR l belegen Stolwijkse kaas o.a. terrine van 
ganzenlever met vijgen en dadels. 

€ 19,95

€ 11,95 

€ 9,95
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110. Quinta do Noval Black Label l DO Douro 
• fruitig • vol • Zoet •

Een frisse, fruitvolle super ruby portwijn, met een zijdezachte ronde finale in 
een typische Noval stijl. Deze jonge en nieuwe stijl met nadruk op de keuze van 
druiven soorten die weinig harde tannine bevatten lijkt een beetje op de LBV, maar 
is nog fruitvoller. De kleur is kersenrood en heeft het aroma van pruimen, kersen en 
bosbessenjam. Voor het eerst in 2010 op de markt gebracht door Quinta do Noval. 
Beslist proeven! 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2025 / Serveertempratuur: 15º C. 
    Aanbevolen bij cocktailbereidingen l Chocolademousse met 70 % cacao l 

tutti frutti fruit l portbonbons van PUUR l jonge Stolwijkse kaas. 
€ 16,95 

111.  Quinta da Noval Late Bottled Vintage ‘unfiltered’,  
Single Quinta Port • 2013

• rijp • fruitig • krachtig • Zoet •

Dit is een zogenaamde ‘Single Quinta’ port, afkomstig uit één wijngaard van 
het geklasseerde wijngaard areaal van Quinta do Noval. De druiven werden op de 
klassieke wijze door Pistadores met de voeten getreden. Zo wordt meer viscositeit 
en intensiteit verkregen ten opzichte van robots, die intussen ook in het portgebied 
hun intrede hebben gedaan! 

Deze Late Bottled Vintage Port werd samengesteld uit touringa nacional, tinta roriz 
en tinta francesa en kreeg een vijf jarige rijping op fust, terwijl de Vintage Port na 
2,5 jaar fustrijping al wordt gebotteld. 

Deze LBV werd, evenals de Vintage Port, ongefilterd gebotteld en kan zich hier-
door verder ontwikkelen. Deze karaktervolle Quinta do Noval LBV ‘unfiltered’ heeft 
een bijna zwart/paarse kleur is geconcentreerd, de smaak is puur en intens fruitrijk 
met o.a. kersen, bramen, zwarte bessen en een vleugje ceder, foelie, peper ingepakt 
in het zoet en krachtig in de finale. Niet voor niets ‘Baby Vintage’ Port genoemd door 
port liefhebbers. 

Op dronk: Nu – houdbaar tot 2030 / Serveertempratuur: 16º C.
    Aanbevolen bij o.a. l plakje gebakken ganzenlever met warme kersen l 

Chocolade soufflé met ‘lopende chocolade’ l bonbons van PUUR l Pittig 
belegen Goudse kaas l Schimmelkazen

€ 19,95
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