
WIJNEN

Geachte gast, 

Lekker eten & drinken is ons vak en onze passie! 
Onze wijnkaart is na zorgvuldig selecteren en proeven met de 

grootste zorg samengesteld. 
Om u tegen uiterst aantrekkelijke prijzen te kunnen laten genieten van 

bijzonder smakelijke wijnen hanteren wij een afwijkende calculatiemethode! 
Een vaste opslag is ons geheim! 

Op deze manier komen prachtige en exclusieve wijnen ook voor u, 
als onze gewaardeerde gast, binnen bereik! 

Wij wensen u een smakelijke maaltijd! 

Wijnbar It’s Wine
Het blijkt dat er steeds meer mensen zijn met ‘wijn’ als hobby. 

Voor deze groeiende groep mensen is er nu een prachtige wijnbar 
naast ons restaurant waar u in alle rust buitenshuis en in goed gezelschap

van voortreffelijke wijnen genieten kan.

Thema avonden 
Ongeveer 2 keer in de maand organiseren wij op vrijdagavond een thema avond. 

Dit bestaat uit een 4 gangen menu met bijpassende wijnen indien gewenst.
Uiteraard zijn andere dranken ook mogelijk. Reserveren hiervoor is gewenst. 

Het menu en data staat op de website www.olddutch.nl/its-wine 

High Wine
Ontvangst met een glas mousserende wijn, 

drie lekkere wereldwijnen by the glass, bijpassende smaakvolle delicatesse
en een uitgebreide uitleg over de wijnen.

Prijs: zesentwintig euro per persoon. 

Port

DESSERT

DALVA Ruby Port | Portugal 
Jonge fruitige rode Port  met aangenaam 
zachte en zoete smaak, lange intense 
afdronk.

DALVA Dry White Port | Portugal 
Licht gele kleur, fruitige aroma’s van bloemen, gedroogde bladeren, muskaat 
en honing, zachte licht zoete aanzet en 
droge crispy afdronk.

DALVA Tawny Port | Portugal 
Amberkleurig met kruidig en niet te zoet karakter, tonen van karamel, cacao
en gedroogd fruit, uiterts zacht 
van smaak.

DALVA Pink Rosé Port | Portugal 
Een mooie rosé port met aroma’s van framboos, aardbei en hints van bloemen. 
Uitstekend in balans met fruit en zoetheid. In de mond hints van kersen, 
honing, gerijpt fruit. Aangenaam zacht 
en niet te zoet.

DALVA LBV Port | Portugal 
‘Late Bottled Vintage’ van Dalva wordt na onderbreking van de gisting door 
toevoeging van wijnalcohol  4 tot 6 jaar gerijpt op houten vaten. De kleur van 
deze L.B.V. is dieprood met een krachtige geur van pittig fruit met een verfijnde 
kruidigheid, gebrande tonen, vijgen, pruimen, 
zwarte bes en cacao. Vol en zoetig in 
smaak, kruidig en 
zoethout.

Late Harvest ‘Victoire’ Domaine d’Arton Côtes de Gascogne | Frankrijk
Deze zwoele dessertwijn wordt gemaakt van de Gros & Petit Manseng druiven die een 
houtrijping van 12 maanden ondergaan op Franse eiken vaten. De Victoire heeft een 
goudgele kleur, complexe aroma’s van honing, rozijnen en noten. Rijk en met een goed 
volume, mooie frisheid en lange afdronk. 
De perfecte partner voor foie gras, 
rijke desserts of 
sterke kazen.

Glas 4,75

Glas 4,75

Glas 4,75

Glas 5,00

Glas 6,00

Glas 5,25
Fles 31,00



Wit Rood Rosé

NUGAN Estate PINOT GRIGIO Annelise King Valley | Australië
NUGAN’S “Cool Climate” Pinot Grigio heeft een lichte strogele kleur is helder
en fonkelend. Krachtig, sappig, aromatisch en fruitig. Behoorlijk complex met
een hint van citrusvruchten, 
meloen en perzik.

Giorgio & Gianni - NERO Negroamaro | Italië
Het Italiaanse ras Negroamaro is een herhaling van het woord ZWART. De druiven 
komen uit Puglia, een regio in Zuid-Italië die de bijnaam heeft; “de hiel van Italië”. 
De wijn is zeer donker van kleur en bezit de buitengewoon mooie combinatie van 
verleidelijke aroma’s en rijk geroosterde smaken. Gianni gaf geboorte aan het 
design dat een stijl voorbrengt die 
past in iedere 
omgeving.

Runner Duck SAUVIGNON BLANC Vergenoegd | Zuid-Afrika
Een levendig stuivende, strogele wijn met tonen van vers gras en groene appel. 
Een hint van tropisch fruit in de mond en een fruitige minerale afdronk. 
Kruisbes, ananas en citrus geven hem een crispy en mineralige smaak. 
Op wijngoed Vergenoegd in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch werken ze al ruim
30 jaar met Indische loopeenden die zich 
met veel plezier tegoed doen aan 
onkruid en slakken 
in de wijngaard.

Gran Cardiel VERDEJO Bodegas Félix Lorenzo Rueda | Spanje
Deze buitengewoon elegante wijn gemaakt van Verdejo & Viura druiven heeft 
de kenmerkende sprankelend stuivende aroma’s van tropisch fruit als ananas, 
banaan en mango. Hij smaakt naar rijpe kruisbessen en groene appels. De prettige 
afdronk kent naast de complexe 
kruidigheid een frivool bittertje. 
Bij uitstek de 
ideale Tapas wijn.

Bodegas Palacio Glorioso Crianza RIOJA | Spanje
Afkomstig van de mooiste Tempranillo druiven uit Rioja. De 12 maanden op Frans 
eikenhout geven de wijn een diep intens rode kleur. Heerlijk donker fruit van 
zwarte bessen en frambozen domineren 
met een vleugje vanille. De smaak is 
heerlijk vol en 
complex.

Domaine PEY BLANC Nº1 Aix-en-Provence Rosé | Frankrijk
Een intens frisse rosé met karakter uit Zuid-Frankrijk met een zeer mooie delicate 
en zuivere afdronk. De absolute top uit Aix-en-Provence. Zwoele, florale neus 
met wilde bloemen en rood fruit. In de mond rond, maar prachtig fris 
en met een zachte lange afdronk.

Viña Echeverría CABERNET SAUVIGNON Gran Reserva | Chili
Diep rood van kleur, rond, zacht en vol van smaak, met tonen van toast en boter 
samen met rijp fruit van kersen. Echt een wijn voor aan tafel. Past goed bij kruidige 
gerechten van rood vlees, gegrild vlees en zachte romige kazen. Voor deze 
specialewijn zijn de beste druiven geselecteerd. Winnaar van vele medailles tijdens 
Internationale proeverijen. Door vele 
experts aangeduid  als “De beste 
koop uit Chili”.

Bedin Prosecco Frizzante, Treviso | Italië
Een beetje lichter maar net zo bruisend als Champagne. Iedereen gaat houden van 
deze Prosecco uit de heuvels rond Asolo (Treviso). De familie Bedin verbouwt reeds 
drie generaties lang Prosecco in deze streek. Door hun toewijding en ervaring slagen 
ze erin om uit te blinken met hun mousserende wijnen. Een lichte hint van perzik, cit-
rus en bloemen afgerond met een zachte droge smaak. Door de zachte frisse mousse 
uitermate succesvol als aperitief en maakt 
het een heerlijke begeleider bij elke 
feestelijke gelegenheid.

Grüner Veltliner Weingut Stadlmann | Oostenrijk
Eén van Oostenrijks beste Grüner Veltliner. Het aangename frisse zuurtje met de 
levendige fruittonen maken deze wijn aantrekkelijk bij een brede waaier van 
gerechten. In de neus is de bloesemgeur, de groene appel en de witte peper 
duidelijk aanwezig. Aroma’s van ananas en 
kruidigheid zorgen voor een elegante en 
levendige textuur.

Nugan Estate SHIRAZ Alfredo Second Pass South Wales | Australië
Deze Shiraz is afkomstig van de premium wijngaarden van de Nugan Estate. 
De wijn wordt 12 maanden gerijpt in Frans en Amerikaans eiken vaten, wat 
resulteerde in een wijn van perfecte concentratie en kwaliteit. Aantrekkelijke 
aroma’s van rabarber en kersen met tabak en donkere chocolade worden 
gevolgd door een lang en complex palet van 
rijpe frambozen bosbessen en 
fluweelzachte 
kruidige tannines. 

Glas 4,75
Fles 27,00

Glas 4,50
Fles 26,00

Glas 4,50
Fles 26,00

Glas 4,75
Fles 27,00

Glas 5,00
Fles 29,00

Glas 5,25
Fles 31,00

Glas 5,00
Fles 29,00 Glas 5,25

Fles 31,00

Glas 5,25
Fles 31,00

Mousserend

NUGAN Estate CHARDONNAY Third Generation | 
South Eastern Australië
Okergeel met verse ananas, meloen en nectarine aroma’s worden aangevuld met 
kamperfoelie en gingery specerijen. Sappig tropische vruchten, mineralen en 
delicate vanille tonen van de 6 maanden 
rijping op eiken vaten. Fraaie licht 
kruidige finale.

Glas 4,50
Fles 26,00

Fortant Merlot Rosé Skalli | Frankrijk
De moderne wijnmaker hier pakt het anders aan. Hij gebruikt de rijpe Merlot druif 
als basis voor zijn rosé die hij net zo lang laat vergisten totdat (bijna) alle suiker 
is omgezet in alcohol. Dit resulteert in een veel frissere en niet te droge rosé met 
een krachtige smaak met en
zachte afdronk.

Glas 4,50
Fles 26,00

Appassimento PRIMITIVO Vino Passito Salento | Italië
De Appassimento is het resultaat van de allerbeste druiven die de streek Salento in 
Zuid-Italië oplevert, die laat worden geoogst en daarna weken worden ingedroogd. 
Dit gebeurt in een zogenaamde ‘fruttaio’. Last but not least, rijpt de wijn op grote 
houten vaten. De wijn kenmerkt zich door een 
overdaad aan rijp, rood fruit zoals cassis, 
bramen, bessen 
en kersen.

Glas 4,50
Fles 26,00

Fles 26,00

Piccolo 9,50


