Als ik een glas wijn drink, word ik een ander mens, en die ander
heeft altijd geweldige dorst.
Simon Carmiggelt

Houdt u van een goede fles wijn? Maak kennis met onze speciale collectie
kelderschatten, wijnen van uitzonderlijk hoog niveau en nu perfect op dronk!
U vindt hier enkele topwijnen van speciale jaargangen die in onze wijnkelder in de beste
omstandigheden worden bewaard. Van elke wijn uit onze kelderschatten is er nog maar
een zeer beperkte voorraad. Hierdoor geldt het principe 'first come first served’. Onze
wijnen worden met onze leverancier Wijnimport Jos Rijnaarts met veel zorg uitgekozen
en zijn passend bij onze gerechten en de tijd van het jaar.
Wij wensen u veel wijnplezier!

Weissburgunder Schloß Frankenberg
Franken | Duitsland
Omdat dit gebied midden in Europa ligt, zijn belangrijke volkeren
en culturen door de eeuwen heen van groot belang geweest voor
het huidige Franken. Een nalatenschap die op avontuurlijke wijze
kan worden ontdekt tijdens tochten naar Keltische plaatsen en
Romeinse cultuur langs de Limes. Het gebied is namelijk rijk aan
middeleeuwse steden, prachtige barokke kerken en kastelen. Deze
veelzijdigheid is ook terug te vinden in de Frankische keuken.
Frankisc he wi jn- en biersoor t en evenals verse vis- en
wildspecialiteiten staan symbool voor de grote Frankische
gastvrijheid. Zoals je op bovenstaand plaatje kan zien past het
kasteel zo in een sprookjesboek: Kasteel Frankenberg torent hoog
boven het glooiende heuvellandschap van Steigerwald uit.
Doornroosje wordt hier figuurlijk wakker gekust door de nieuwe
eigenaar Prof. Dr. Peter Löw die het kasteel en de wijngaarden via
zijn ‘The European Heritage Project’ nieuw leven heeft ingeblazen
en veel investeert in duurzame wijnbouw. De 28 hectare liggen
voornamelijk op de Kaiserstuhl vulkaan, een bodem die miljoenen
jaren oud is. Deze bestaan uit basalt, magnesium, ijzer en veel
kalksteen. De wijnen die gemaakt worden zijn indrukwekkend met
een grote kelderpotentie. De eerste flessen zijn ondertussen
afgeleverd bij een selecte groep wijnliefhebbers.
Weissburgunder is in de Franstalige wereld ook bekend als Pinot
Blanc, een druif die vrij weinig zuren heeft. Ook sappig en
vriendelijke van karakter dat iedereen lekker vindt. In de geur
ontdek je ananas, rijpe peer en boterkoekjes. De smaak is licht
romig maar toch ook mineraal en ondersteund door geroosterde
hazelnoot.
Wat je erbij eet: Deze Weissburgunder is een alleskunner en ideale
eetwijn. Gerechten met zeevruchten, kalfsvlees, varkensvlees, kip,
pasta en natuurlijk asperges.
Fles 75 cl

€ 37,50

Pouilly Fumé ‘La Moynerie’
Michel Redde et Fils, Loire | Frankrijk
De familie Redde is zeer bedreven in het maken van
topwijnen met terroir-expressie. Zoals deze krachtige
Sauvignon Blanc bijvoorbeeld. De druivenstokken
staan op verschillende wijngaarden aangeplant die
een bodem van kalk, mergel of vuursteen hebben.
Na de handmatige oogst worden de druiven meteen
geperst en koel vergist. Hierna volgt een rijping van
twaalf maanden op de uitgegiste gistcellen.
Deze Pouilly-Fumé la Moynerie is een verfijnde en
complexe witte wijn. Het krachtige aroma is sterk
fruitig en mineralig. De stevige, aanhoudende smaak
is droog, geurig en verfrissend. Een heerlijke wijn om
te schenken bij fijne visschotels, gebakken of uit de
oven. Maar ook érg lekker bij een bouillabaisse of
fijn gevogelte zoals parelhoen of salades met
geitenkaas.
Fles 75 cl

€ 40,00

Pouilly Fumé Cuvée Majorum
Michel Redde et Fils, Loire | Frankrijk
In Pouilly sur Loire, op gronden van kalk, klei en silex
(vuursteenhoudend) gedijt de Sauvignon-Blanc al
sinds eeuwen. De uitstekende reputatie van PouillyFumé wijnen is te danken aan de natuurlijke
voorwaarden en de kennis van de Sauvignon Blanc
die generatie na generatie is overgebracht en
uitgediept.
Druiven afkomstig van wijnstokken van minimaal 60
jaar oud, 18 maanden houtrijping. Majorum Pouilly
Fumé wordt alleen in de beste jaren geselecteerd
door zoon Thierry en kleinzoons Sébastien en
Romain. Ongeëvenaarde finesse, kracht en dichtheid.
Complex met de nodige mineraliteit en terroirexpressie.
Past bij de mooiste gerechten als gebakken
ganzenlever, kreeft en vis met rijke sauzen.
Fles 75 cl

€ 67,50

Château Pey la Tour
Bordeaux Supérieur | Frankrijk
Deze top Cuvée van Château Pey La Tour heeft een
onweerstaanbare kwaliteit. Klassieke wijn met een
eigen smaak met volheid en kracht, dus met alle zorg
omringd, inclusief een doordachte houtopvoeding.
Met 90% Merlot, aangevuld met een beetje
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc en Petit Verdot
een milde Bordeaux met fruitigheid, de wijn heeft
een diepe, donkerrode kleur en intense aroma’s van
cassis en kersen. De kruidigheid en fijne vanille
smaak komt van de 14 maanden lagering op vaten
van 50% nieuw Frans eikenhout en 50% één jaar
oude vaten.
Fles 75 cl

€ 36,00

Zinfandel Sonoma Buena Vista Winery
Californië | Verenigde Staten
Het verhaal van de oprichter is zo lang als het
kleurrijk is. Een van de eerste sheriffs van Californië,
Agoston Haraszthy, werd in 1850 tot sheriff van San
Diego County verkozen. Hij bouwde de eerste
gevangenis en diende twee spannende jaren voordat
hij naar het noorden trok om de perfecte terroir te
zoeken voor goede wijnen. Hij vond het in Sonoma
County, waar hij Buena Vista Winery oprichtte in
1857. Het is zijn hommage dat we vieren met deze
bijzondere wijn.
Karakteristieken:
Aromatisch boeket van pruimen, kaneel, in de mond
zwarte bessen en een beetje peper. Rijpte 14
maanden op een combinatie van Franse, Hongaarse
en Amerikaanse eiken houten vaten om een
bijzondere smaak te verkrijgen. Makkelijk inzetbaar
bij rood vlees, burgers en pulled pork, pasta met een
saus van rode paprika en aubergine of pizza met
pikante salami.
Fles 75 cl

€ 37,50

Château Grand Barrail LaMarzelle Figeac
Saint-Émilion Grand Cru, Bordeaux | Frankrijk
De wijngaard van 15 ha ligt pal tegenover de Château
Figeac, Grand Cru Classé, en is beplant met 75 %
Merlot en 25 % Cabernet Franc. Gemiddelde leeftijd
van de wijnstokken is 40 jaar. De ondergrond is zeer
gevarieerd (o.a. leem, zand en ijzer), wat een
complexe wijn levert. Mooie granaatrode kleur.
Complex en elegant boeket. Aroma’s van zwarte
bessen (o.a. braambessen en blauwe bosbessen).
Rijke en mondvullende wijn; gestructureerd en met een
evenwichtige houttoets. Ook de Guide Hachette is
heel enthousiast over deze wijn.
Ideale wijn voor diverse vleesgerechten. Heerlijk bij
lamsrug of lamsbout met klassieke honing/rozemarijn/
thijm-saus, als ook ossenhaas met rode wijnsaus.
Uitstekend bij eend en ander gevogelte. Natuurlijk is
het ook gewoon heerlijk om een Saint - Émilion
's avonds lekker open te trekken bij een goed gesprek.
Fles 75 cl

€ 52,50

Vosne-Romanée Premier Cru Malconsorts
Moillard, Bourgogne| Frankrijk
Denis Thomas zette met overtuiging en al zijn talent
het familiebedrijf voort. Al doende is het Domaine één
van de meest prestigieuze van de Bourgogne
geworden. Hier is men niet op zoek naar aromatische
kracht en vlezige structuren, maar men streeft naar de
realisatie van de natuurlijke elegantie van de terroirs.
Het discrete houtgebruik genereert bloemige tonen en
een kruidige toets met rode bes, pruimen, sandelhout
en Aziatische theegeuren. Indrukwekkend gewicht in
het middenpallet dat lijkt geschraagd te worden door
stevige mineraliteit. Sobere, maar zeer evenwichtige
afdronk die maar doorgaat en doorgaat.
Een wijn voor krachtige maar tegelijkertijd delicate
gerechten. Wild als konijn en patrijs.
Fles 75 cl

€ 87,50

Clos de Los Siete
Mendoza | Argentinië
Fraaie Argentijnse wijn van de hand van de Grote
Meester: Michel Rolland. Door James Suckling beloond
met maar liefst 95/100 punten.
Dit is een bijzondere wijn uit Mendoza. Fruitig met
bramen en pruimen een beetje kruiderij, vol en zacht.
Hij is voor 50% gemaakt van Malbec aangevuld met
18% merlot, 12% cabernet sauvignon, 12% syrah, 3%
petit verdot en 1% cabernet franc.
Deze Malbec druif komt van oorsprong uit Frankrijk,
maar geeft op de een of andere manier in Mendoza
de allerbeste resultaten. De Clos de los Siete is er een
voorbeeld van. Behalve een grote wijn is Clos de los
Siete ook een mooi project. Het is een samenwerking
tussen 7 wijnfamilies uit de oude wijnwereld, uit
traditionele wijngebieden als Bordeaux, de nieuwe
wijnwereld echt wilde leren kennen. En dus moest er
wijn worden gemaakt en het liefst zo goed als
mogelijk. De wereldberoemde wijnmaker Michel
Rolland leidt het project en de wijn wordt elk jaar net
iets lekkerder. Hij is bedoeld om bij te eten.
Fles 75 cl

€ 39,50

Signature 1 Syrah Echeverria
Maipo Valley | Chili
Deze uitstekende Syrah combineert aroma's van rijpe
frambozen, bosbessen en bramen met geuren van
donkere chocolade en zwarte peper. Delicaat tonen
van eucalyptus en specerijen voegen complexiteit toe
aan het rijke mondgevoel. Deze complexe en
weelderige wijn biedt een overweldigende structuur,
diep geconcentreerde smaken en een zachtzijdeachtig afdronk.
Perfecte aanvulling voor barbecues en allerlei
soorten vlees- en grill-gerechten als een gepeperde
biefstuk, varkenshaas, lamsvlees of rib-eye steak.
Fles 75 cl

€ 95,00

Chablis Nicolas Potel
Bourgogne| Frankrijk
In de wereldbekende streek Chablis worden de meest
prachtige droge witte wijnen geproduceerd. De
Chablis van Nicolas Potel is hier een voorbeeld van.
Een heerlijke stijlvolle Chardonnay met een mooi
parfum van bloemen, verse boter en rijp fruit. Heel
elegante lichte stijl. Hij proeft licht mineralig
aangevuld met eerder genoemde tonen plus
hazelnoot, heeft tegelijkertijd genoeg body en frisse
zuren. Fijne lange afdronk.
Genieten bij wit vlees of vis; tong, tarbot,
schaaldieren, oesters, forel, gepocheerde zalm.
Fles 75 cl

€ 43,00

Nuits-Saint-Georges
Moillard, Bourgogne| Frankrijk
Wijn met een zachtere, elegante structuur, met het
fruit van de beste Pinot Noir van de Côte de Nuits.
Levendige paarsrode kleur. Bosbessen, cassis, zwarte
bramen. Lichte kruidige toets en wat karamel van het
hout. Kruidkoek. Fluweel sap en gul fruit in de mond.
Verfijnde wijn met energie en fraîcheur. Volle en
aangename wijn, die zijn status als gemeentewijn
ontstijgt. Onweerstaanbaar lekker!
Probeer eens bij koteletjes van kalf, lamszwezerik en
patrijs.
Fles 75 cl

€ 59,50

Ripasso Valpolicella Classico Superiore
Buglioni, Veneto | Italië
De familie Begnoni is de trotse eigenaar van Santa
Sofia: een indrukwekkend wijndomein in Pedemonte
(Veneto). Een deel van de oude kelders, die zelfs
vandaag de dag nog bezocht kunnen worden, werd
al in de 14e en 15e eeuw gebruikt voor het rijpen
van wijnen.
Wat deze wijn zeer bijzonder maakt is het proces
wat de Italianen zelf 'Appassimento' noemen. Hierbij
worden de gebruikte druiven een lange tijd
gedroogd waardoor ze letterlijk verschrompelen. Het
drogingsproces resulteer t in een zeer grote
concentratie van aroma's en suiker in de druiven.
Hoewel de suikers worden vergist en omgezet in
alcohol blijft de complexiteit en structuur fier
overeind. De bescheiden houttonen, de verfijnde
kruidigheid en mooie lengte maken van deze Ripasso
een geweldige begeleider voor risotto en pasta’s,
licht wild en geroosterde vleesgerechten.
Fles 37,5 cl € 19,50
Fles 75 cl
€ 38,50
Fles 150 cl € 65,00

Amarone Classico delle Valpolicella
Santa Sofia, Veneto | Italië
Deze Amarone komt uit de Valpolicella Classico regio.
Wijngaarden staan op heuvels van grind en leem in de
buurt van de steden Negrar, Fumane, San Pietro in
Cariano en Marano, ten noorden van Verona.
Deze Amarone della Valpolicella Classico DOCG is
gemaakt van Corvina en Corvinone (70%) en Rondinella
(30%). De druiven worden ongeveer 90 tot 120 dagen
gedroogd in houten kratten voordat ze worden geperst.
Na het fermentatieproces wordt een gedeelte van de
wijn 36 maanden in grote Slavonische eiken vaten
gerijpt. Daarna volgt er nog eens minstens 2 jaar op
fles. In het glas is deze Amarone donker, bijna inktzwart
van kleur met diepe granaat schakering. Rond maar
delicaat in de neus, het doet denken aan rijpe kersen,
cassis en pruimen; hints van melkchocolade, rabarber,
balsamico en tabak komen ook door, waardoor een
prachtig verfijnd, harmonieus en elegant geheel
ontstaat.
Geweldig bij gerechten met truffel, wild, gevogelte, rood
vlees en gerijpte kazen.
Fles 37,5 cl € 30,00
Fles 75 cl
€ 62,50
Fles 150 cl € 120,00

Brunello di Montalcino DOCG
Podere Brizio, Toscane | Italië
Eenen juweel in de heuvels van Montalcino met in
totaal 33 hectare grond, waar van 11,5 ha
aangeplant met Sangiovese. De Brunello is intens en
elegant. traditioneel gevinifieerd. Na twee weken
gisting, wordt de wijn in grote Franse eikenhouten
vaten gerijpt voor 38 maanden, daarna 6 maanden
flesr i jping alvorens op de mar kt gebrac ht.
Proefnotitie: Uitgebalanceerd in de mond met een
levendige zuurgraad die vitaliteit en frisheid verleent
aan een zeer elegante en complexe wijn. Een vleugje
zwarte peper begeleidt de finish. De zachtste
tannines zijn mooi geïntegreerd en in het lichaam van
deze fijne wijn.
Een feest om te schenken bij de mooiste vlees-, wild-,
en stoofgerechten.
Fles 75 cl

€ 64,50

Soave Classico Montefoscarino DOC
Santa Sofia, Veneto | Italië

De familie Begnoni is de trotse eigenaar van Santa Sofia: een
indrukwekkend wijndomein in Pedemonte (Veneto). Een deel
van de oude kelders, die zelfs vandaag de dag nog bezocht
kunnen worden, werd al in de 14e en 15e eeuw gebruikt voor
het rijpen van wijnen. Vader Giancarlo en zoon Luciano
maken ook wijn in nabijgelegen wijngebieden, zoals Soave.
De wijngaarden bevinden zich ten oosten van Verona in de
heuvel tussen de dorpen Soave en Monteforte d’Alpone.
Het geheim zit in de basalt rijke vulkanische bodemgesteldheid. Dit geeft de wijnen een bijzondere mineraliteit,
textuur en frisheid. Gemaakt van 100% Garganega; bloemig
rijp wit fruit, perzik, sinaasappelschil, acacia en steranijs.
Het maakt deze wijn een ideale begeleider bij ravioli met
spinazie, risotto met asperges of linguine met erwtjes en
pompoen.
wat je er verder bij eet: burrata, spaghetti carbonara,
omelet, gepocheerde eieren, tomaten, krab, zeebaars,
rivierkreeft, kip en gerijpte geitenkaas.
Fles 75 cl

€ 31,50

Barolo DOCG
Casetta, Piemonte | Italië
Klassiek familiedomein uit Piemonte. Complexe,
granaat rode wijn met oranje reflecties die toenemen
naarmate de wijn oudert. Intens bouquet van zwart
fruit, leer, tabak, kreupelhout, drop en specerijen. De
smaak is vol en geconcentreerd en de aanvankelijk
stevige tannines worden zachter met de jaren. Te
serveren bij rijke vleesgerechten, groot wild en
gerechten met paddestoel en truffel. Karafferen is
aan te bevelen.
Fles 75 cl

€ 52,50

Tempranillo ‘Dos Mundos’ organic
Bodega Milénico, Ribera del Duero | Spanje
Milénico is een biologische, ambachtelijke en familie
gerunde Bodega in het Spaanse DO Ribera del
Duero, Spanje's meest spectaculaire wijngebied.
Klassiek in stijl, rijk en vol van kracht, buitengewoon
geconcentreerd met donker fruit, zoethout en
geroosterde tonen door opvoeding op Franse
eikenhout. 100% Tempranillo.
Heerlijk bij gerechten met wild, gegrild rood vlees of
oude kazen.
Fles 75 cl

€ 37,50

Glorioso Selección Especial 100 anos
Bodegas Palacio, Rioja | Spanje
Hier werkt een van Spanje’s beste wijnmakers:
Almudena Alberca. In 2018 werd zij de eerste
Spaanse vrouw met de titel ‘Master of Wine’.
Deze wijn is een eerbetoon aan een eeuw lang
geweldige wijn maken in Rioja. De wijn rijpt eerst 13
maanden op Franse eikenhouten vaten. Vervolgens
nog eens op fles in de kelders van de bodega. De
wijn wordt gemaakt van 100% Tempranillo en komt
uit het noordelijk gelegen Alavesa gebied, het
Baskische gedeelte van Rioja. Je proeft pruimen en
vijgen, maar ook verse munt, pijptabak, espresso en
karamel. Heerlijk bij gerechten met wild, gegrild
rood vlees of oude kazen.
Fles 75 cl

€ 40,00

Chardonnay Carneros Buena Vista Winery
Californië | Verenigde Staten
Het historisch wijndomein Buena Vista in St Helena
Californië, behoort tot de meest boeiende wineries
uit de geschiedenis. Zijn oprichter 'Graaf van Buena
Vista', Agoston Haraszthy, was een excentrieke
pionier. Ondanks zijn plots overlijden (door een
alligator in de jungle van Nicaragua), de gevolgen
van de economische crisis, de drooglegging én
phylloxera, kon het wijndomein Buena Vista toch
blijven bestaan!
Volmondige Bourgogne stijl; rijping op nieuwe vaten,
aroma's van witte bloemen, gekarameliseerde
gebakken appelen en complex smaakpallet van
citrusvruchten en geroosterde amandelen.
Heerlijk bij schaaldieren & rijke visgerechten.
Fles 75 cl

€ 49,50

BAB IC HW I NE S.COM

Pinot Noir Winemakers’ Reserve
Babich, Marlborough | Nieuw-Zeeland
De warme dagen en de koele nachten zijn
ideaal voor de Pinot Noir in Marlborough. Het
klassieke voorbeeld voor het verkrijgen van een
intense aroma en het ontwikkelen van evenwichtig
zuurgraad in het fruit. Heeft 10 maanden gerijpt op
Franse eiken. Prachtige dichtheid en rijpheid, kersen,
aardbeien, bosvruchten, kruidige aroma’s en zachte
tannines. Past goed bij een roerbak schotel met lamsen rundvlees maar is ook een goede vriend voor
biefstuk.
Fles 75 cl

€ 38,50

Vineyards
and wineries

1

Our philosophy is to have vineyards
in the right regions on superior sites,
and getting the right varieties on those
superior sites. We aim to create wines
that are stylish and refined and have
easy drinking appeal.

2

3

1

Auckland
The location of the company’s
Henderson Valley winery, vineyard and cellar
door. Surrounded now by suburbia the
vineyard is planted mainly in Chardonnay
and Pinotage.

2

Hawke’s Bay
Hawke’s Bay contributes a substantial
amount of the fruit used for many Babich
wines, including the iconic Irongate range
and The Patriarch.

3

Marlborough
Marlborough makes a heavy contribution
to the company’s portfolio including
Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Pinot Gris,
and our organic range of wines.

Sauvignon Blanc ‘Black Label’
Babich, Marlborough | Nieuw-Zeeland
Marlborough in Nieuw Zeeland is wereldwijd
geroemd voor de allerbeste Sauvignon Blanc.
Babich biedt het beste uit Marlborough: de
herkenbare grassige geur, de bijzonder frisfruitige
smaak en een ongekend lange afdronk. Vandaag de
dag is Babich één van Nieuw-Zeeland’s grootste
familiebedrijven en staat de Babich Sauvignon Blanc
wederom met glans vermeld in de Wine Spectator’s
Top 100.
Fles 75 cl

€ 34,50

Shiraz Parish Vineyard
Nugan Estate, McLaren Vale | Australië
97 points - Decanter
Deze Shiraz komt uit Australisch beste wijngebied :
McLaren Valle. Hier produceert men zowel zware,
alcoholische wijnen tot elegante, lichte wijnen.
Maar de wijnen van Nugan Estate vallen op door hun
verteerbaarheid.
De Premium druiven komen van de eigen Parish Vineyard
op zo’n 45 kilometer van Adelaide (Zuid-Australië). De
wijn rijpt daarna op Amerikaanse en Frans eiken vaten
gedurende 14 maanden
Diep inkt rood van kleur, broeierige aroma’s van warm
fruit, specerijen, laurier, vanille. De smaak is rijk en vol
met een krachtige concentratie van sappig donkere
pruimen, bramen, donkere chocolade, aarde, zwarte
peper en espresso koffie.
Wat je erbij eet : geroosterd en gegrild rundvlees, lam,
wild en stoofgerechten (Ossobuco) met kruiden/specerijen
en licht zoete componenten, paddenstoel-gerechten,
pittige, harde en blauwschimmelkazen.
Fles 75 cl

€ 39,50

Shiraz
Kloovenburg, Swartland | Zuid-Afrika
Imposante en gestroomlijnde wijn, net zo goed als,
zo niet beter dan, dure wijnen uit het noorden van
het Rhônegebied. Aroma’s van intens zwart en rood
fruit met hints van viooltjes en zachte specerijen als
zwarte peperkorrels. De smaak heeft een volle,
goede structuur met zachte en zijdezachte tannines.
De wijn gaat 16 maanden op Frans eiken. Syrah is
goede maatjes met mager rood vlees, stoofschotels
en kruiden als knoflook, tijm en rozemarijn.
Syrah is goede maatjes met mager rood vlees,
stoofschotels en kruiden als knoflook, tijm en
rozemarijn.
Fles 75 cl

€ 35,00

Roero Arneis DOCG
Casetta, Piemonte | Italië
Het is een van de belangrijkste witte druivensoorten
van (noord) Italië en wordt eigenlijk alleen in
Piemonte verbouwd. De Arneis krijgt als bijnaam ook
wel “witte nebbiolo” of “kleine koning”, waarmee het
belang en het nobele karakter van deze druif uit
Piemonte aangegeven wordt. Vroeger stonden in de
(rode) nebbiolo wijngaarden van Barolo, ook altijd
een paar ranken van de witte Arneis druif
aangeplant.
Goudgeel van kleur en lekker stevig, rond en zacht
met wat citrus en zelfs room. Vol stuivend, met wat
aangename zuren in de finale.
Fantastische viswijn, ook erg lekker bij een pasta,
kalfsvlees en klassiek bereide asperge gerechten.
Fles 75 cl

€ 32,50

Meursault
Moillard, Bourgogne | Frankrijk
Familiedomein in Meursault. Sinds 1850 volgen de
generaties elkaar hier op. Traditie en innovatie zijn
hier 2 sleutelwoorden. Respect voor 'terroir' en
moderne technieken en materialen zorgen voor de
beste kwaliteit wijn. Traditionele cultuur, vergisting op
hout, lage rendementen. Licht goudgeel met groene
schakering. Aantrekkelijke en heerlijke neus.
Lekker fruit en iets van citrus. Florale impressie.
Elegante aanzet in de mond. Wijn met veel elegantie.
Rijpe en ronde stijl. Kruidig en lekker crispy.
Uitmuntende cuvée!
Aanbevolen bij st. jakobsschelpen in roomsaus,
visgerechten met room- en botersauzen. Gebakken
zeeduivel en langoustines van de grill.
Fles 75 cl

€ 90,00

Puligny Montrachet
Moillard, Bourgogne | Frankrijk
Moillard is een echt familiebedrijf in de Côte de
Beaune. Ze staan bekend om hun klassieke en
elegante Bourgognes.
Afkomstig van oude wijnstokken, licht goudgeel.
Aromatische expressie met iets van witte bloemen,
limoen en perzik. Dikke en ronde structuur in de
mond. Rijp en geconcentreerd, maar tegelijk ook
verteerbaar. Lichte kruidigheid met een grote lengte.
Waanzinnige Puligny Montrachet!
Aanbevolen bij mooie, rijke visgerechten uit de
klassieke Franse keuken, gebakken zeetong, kreeft of
gevogelte als parelhoender.
Fles 75 cl

€ 95,00

Limited Edition Cabernet Sauvignon
Echeverria, Central Valley | Chili
Van 85% Cabernet Sauvignon, 10% Syrah
en 5% Carménère uit Maipo Valley.
Opvoeding gedurende 18 maanden op
nieuwe Franse barriques. Na het blenden
volgt nog eens 12 maanden rijping op vat.
Alc. 14,5%. Zeer geschakeerde,
geparfumeerde geur, met rokerige tonen
van het hout, specerijen van de Carménère,
eucalyptus en menthol van de Cabernet en
rijp zwart fruit van de Syrah. Heftige smaak,
krachtige blockbuster.
Harmony Elegance Happiness
Fles 75 cl

€ 41,50

Chardonnay Family Reserve
Echeverria, San Antonio Valley | Chili
Echt iets voor liefhebbers van volle witte wijnen,
boordevol tropisch fruit, geur van rijpe banaan,
perzik, mooi vanille van nieuw eiken, karamel,
romige structuur en overweldigende smaakintensiteit
De familie Echeverría, afkomstig uit het Baskenland,
is al sinds 1740 actief in de Chileense landbouw en
vanaf 1900 in wijnbouw en wijnproductie. Dit
gemiddeld grote wijnbedrijf ligt op 200 km ten
zuiden van Santiago, even buiten de plaats Molina in
Curicó Valley.
Fles 75 cl

€ 34,50

Champagne Joseph Perrier
Cuvée Royale Brut | Frankrijk
Dit traditionele familiebedrijf bestaat sinds 1825 en
heef t als Grande Marque een reputatie
opgebouwd. Het gerenommeerde huis staat in de
Top 10 van beste Champagne merken in Frankrijk
en staat bekend om zijn superieure kwaliteit en
chique uitmonstering. Deze Cuvée Royale Brut is
een blend van 35% Chardonnay, 35% Pinot Noir
and 30% Pinot Meunier. Licht goud gekleurd, geeft
fijne belletjes, is fruitig, zacht en harmonieus en
door zijn elegante stijl het perfecte aperitief.
Fles 75 cl
€ 50,00
Fles 37,5 cl € 25,00
Brut Blanc de Blancs
Fles 75 cl
€ 65,00
Cuvée Josephine
Fles 75 cl
€ 175,00

Châteauneuf du Pape ‘Roque Colombe’
Rhonéa, Rhône | Frankrijk
Een weergaloze wijn. Vooral de druiven van oude
Grenache wijnstokken uit het Noorden van de Rhône
geven structuur in deze blend met Grenache noir,
Mourvèdre en Syrah. Geurt niet alleen naar rood
bessenfruit maar ook naar zonovergoten kruiden tijm, olijfblad, vijgen, pruimen en karamel. Krachtig en
goed gestructureerd met zachte elegante tannines.
Een ware belevenis!
Klassieker bij krachtige gerechten als stoofschotels,
l a m s b o u t , B e e f We l l i n g t o n , e e n d e n b o r s t ,
hertenbiefstuk en geroosterde duif.
Fles 75 cl

€ 52,50

