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Brasserie Paardenburg

Welkom in de
wijnwereld van
Paardenburg
Sinds de start van onze ‘Herberg’ in 1647 is Paardenburg een warm welkom voor de reiziger op doorreis die op deze
handelsroute zijn schuit aanmeerde aan de Amstelzijde of zijn paard uitspande bij het paardenwisselstation. Door de jaren heen
is Paardenburg met de tijd meegegaan en vind je bij ons de klassieke Franse keuken binnen een vlotte brasserie formule.
Nog steeds is de Paardenburg gelegen langs Nederlands drukste handelsroutes. Destijds was dat de rivier de Amstel en het
naastgelegen zandpad, nu zijn het de snelwegen A2, A4, A9 en A10. Al meer dan 350 jaar is wijn onlosmakelijk verbonden met
Paardenburg. Sinds de oprichting is er in onze kelders een indrukwekkende verzameling wijnen opgelegd. Graag nemen we
je middels deze atlas mee op reis naar bijzondere oogstjaren uit veelal klassieke gebieden. Onze wijnpassie stroomt door ons
bloed en daarom zijn we hier, in het historische Paardenburg, helemaal op onze plek. Geniet en verwonder je. Vraag gerust naar
de mogelijkheden die onze speciale wijnkamer je te bieden heeft en beleef wijn zoals wijn het beste beleefd kan worden. Ons
wijnaanbod is samengesteld door Bas Doeland, Eigenaar van deAmsterdamse
Wijnkoperij en Gijs Numan, Eigenaar van Paardenburg.

Met
veel enthousiasme hebben wij ons
Wijnkamer
Op de eerste verdieping
heeft Paardenburg
een
wijnaanbod
de afgelopen
maanden
ﬂink
heuse wijnkamer. Hier vindt u niet alleen onze
uitgebreid.
de beste
wijnklimaatkastSamen
maar ook talmet
van mooie
prenten,
kaarten
van
klassieke
wijnstreken
en
mening
bij- we je mee
Nederlandse wijnkopers nemen
zondere fles die hier leeg gedronken is. U kunt
naar
wondere
wereld lunch
vanofwijn!
deze onze
kamer boeken
voor een uitgebreide
mooi wijndiner met een goed gezelschap!

Wijnkelder
Onder de brasserie heeft Paardenburg een riante
wijnkelder met een collectie waar menig restaurant jaloers op zou zijn. Hierin rijpen de mooiste
wijnen waarvan een gedeelte ook op deze kaart te
vinden is. Mocht u interesse hebben dan geven
we u graag een rondleiding!

• Rosé
• Rode wijnen
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Wijnkaart
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Wijn per glas
Samen met onze wijnkopers gaan wij de uitdaging aan
om je bij ieder bezoek te verrassen met ons wijnaanbod.
In kwaliteit en in prijs. Een toezegging waar wij onszelf
dag in dag uit voor zullen inzetten. Middels de
intensieve samenwerking met de Amsterdamse
Wijnkoperij, die zich in binnen en buitenland beweegt
voor de aan- en verkoop van ambachtswijnen, gaan wij
voor het hoogst haalbare. Dat doen we niet alleen voor
wijnen per fles maar ook voor wijnen per glas!
MOUSSEREND

per glas perfles

Jaillance Brouette Prestige Brut, Blanc de Blancs, Frankrijk
Gemaakt van honderd procent Chardonnay uit de Bordeaux.

8

40

Christoffe Brut Champagne, Frankrijk
Een rijpe Carte Blanche champagne met een dominantie van Pinot Noir uit Allemant.

12,50

67,50

Sauvignon Colombard, Côtes de Gascogne IGP, Frankrijk
Fris en opgewekt met een fijn aroma.

4,75

24,75

Chardonnay, Domaine Galétis, Languedoc, Frankrijk
Rond en zacht met aroma van meloen, citrus en vanille.

5,75

28,75

Pinot Grigio, Sacchetto L’Elfo, Veneto IGT, Italië
Opwekkend met exotische geuren van o.a. abrikoos en peer.

6,75

33,75

Chardonnay Viognier, Languedoc, Fleurie LeMorie, Frankrijk
Een unieke blend van houtgelagerde Chardonnay en de Viognier druif uit de Rhône.

7,75

38,75

Grenache - Syrah, Clobanel, Languedoc, Frankrijk
Typische Zuid Frans gestylde rosé met zacht fruit.

4,75

24,75

Domaine La Coste, Côteaux d’Aix en Provence, Frankrijk
Klassieke Côteaux de Provence, licht, kruidig en fris met framboos en aardbei.

8

40

Merlot, Luc & Jack, Pays d’Oc, Frankrijk
Zacht met fijne geuren van jong fruit.

4,75

24,75

Pinot Noir, Domaine Galétis, Languedoc, Frankrijk
Licht, zwoele smaken van rood fruit met subtiele houttoets.

5,75

28,75

Tempranillo, Marius Reserva, Almansa, Spanje
Vol, krachtig en rijp met donker fruit en een specerijrijke smaak.

6,75

33,75

Merlot, Château Larteau 2011, Bordeaux, Frankrijk

8

40

WIT

ROSÉ

ROOD
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en andere
mousserende wijnen

Champagnes

Voor een mousserend aperitief geldt dat het een indruk moet nalaten die met nadruk vraagt om een prachtig en feestelijk
vervolg. Champagne en zijn kwaliteit staan natuurlijk op eenzame hoogte. Er zijn echter ook andere fijne mousserende
wijnen met champagne kwaliteit te vinden die onomstreden zijn in prijs-kwaliteit verhouding. Wist je trouwens dat
champagne zeer geschikt is om een volledig diner te begeleiden? Benieuwd? Probeer het eens met een van de volgende
wijnen. Het zal je verrassen.
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Côte-d'Or

Regio Champagne
Lang geleden was er in Frankrijk een binnenzee die het noordelijke deel van het land bestreek. Resten hiervan kunnen gevonden
worden in de toenmalige zeebodem, waar schaaldieren en fossielen van vissen in overvloed aanwezig zijn. Dit alles leidde tot een
hoge concentratie kalk in de bodem. Deze vormt het karakter van de regio die we nu Champagne noemen en waar de gelijknamige
wijn zijn typische smaakprofiel vandaan heeft. De grondlaag is zeer goed waterdoorlatend, waardoor regen niet lang blijft liggen en
de zonnewarmte wordt vastgehouden gedurende de avond en nacht. Dit terroir vormt de basis van het succes van
Champagne wijnen. De drie hoofdbestanddelen van het “terroir” (streekgrond) in de Champagnestreek; klimaat, grond en
ondergrond en reliëf vormen samen een specifieke combinatie. Een mozaïek van microstreken met unieke eigenschappen.

De wijngaarden in de champagnestreek zijn onderverdeeld in de streken
Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côte des Blancs, Côte des Bar.

Wijnkaart

CHRISTOFFE, LEROY MARTIN
Gemaakt van hoogwaardige kwaliteitsdruiven uit de Côte de Sezanne, gelegen in het zuiden van de champagne streek in de Côte
de Blancs. Druiven worden zelf verbouwd en dus niet gekocht en de wijnen rusten minimaal 36 maanden in de koele kelder in
het dorp Allemant voordat ze überhaupt het daglicht zien. Deze concessie zorgt voor veel rijpheid en concentratie, een grootse
Champagne waar je nog veel van gaat horen.

per glas
Christoffe Brut

per ½ fles

12,50

per fles
67,50

Christoffe Rosé

80

Christoffe Blanc de Blancs

90

Christoffe Millèsime 2013

150

Christoffe ‘Le Mesnil sur Oger’ Blanc de Blancs

225

Christoffe Brut Magnum

145

RUINART RHEIMS
Ruinart Brut

57,50

110

Ruinart Rosé

75

145

Ruinart Blanc de Blancs

75

145

POL ROGER ÉPERNAY
Champagne Pol Roger Brut

80

Champagne Pol Roger Brut 2013

125

VINTAGE CHAMPAGNES
Henriot 2008

120

Dom Perignon 2012

245

CREMANT

Gemaakt volgens de methode traditionelle:

De méthode traditionnelle is de klassieke en kwalitatieve methode voor het maken van mousserende wijn. De methode waarmee
Champagne producenten werken, maar ook Cremants mee worden gemaakt. Vóór 1993 werd deze vinificatie méthode champenoise genoemd. Een goed gemaakte Crémant kan zich meten met menig Champagnehuis. Mooi als aperitief en een ideale aanvulling op feestelijk gelegenheden.

Jaillance Brouette Prestige Brut, Blanc de Blancs
Brouette is een heerlijke mousserende wijn uit de Bordeaux en
van honderd procent Chardonnay gemaakt.

8

Poepel Rosé Brut
12 maanden sur latte gerijpt en gemaakt van Pinot Blanc, Auxerrois, Riesling en Pinot Noir.

40

45

5

6

Brasserie Paardenburg

Kaartwijnen WIT
Frankrijk
is voor ons het meest toonaangevende wijnland van
de wereld. Met zijn archetype gebieden is het de
bakermat voor veel wijntypes. Van noord tot zuid,
van de mousserende wijnen van de Champagne tot
de schenkwijnen van de Languedoc en de Rosé uit
de Provence, allen excelleren zij op hun terrein en
motiveren ze andere wijnboeren over de hele wereld
om hetzelfde of juist totaal het tegenovergestelde te
doen. Op deze kaart kun je de geograﬁsche ligging
vinden van de belangrijkste gebieden. Van ieder
gebied kun je natuurlijk diverse wijnen terugvinden
in onze collectie. Wij laten je maar al te graag zien
en vooral proeven waarom Frankrijk met zijn
historisch grote wijnen voor ons nog steeds het
meest toonaangevende wijnland is.
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ELZAS
We beginnen ons Franse aanbod met een aantal fijne Elzas ‘Alsace’ wijnen. De Elzas is een traditioneel wijngebied wat door enorm
veel veroveringen veel machthebbers heeft gekend en daardoor ook verderop tussen de Duitse wijnen had kunnen staan. Kwaliteit
staat hier hoog in het vaandel. De Elzas telt maarliefst éénenvijftig gebieden met een Grand Cru status.

jaar perfles
Pinot Blanc BIO, Domaine Joseph Scharsch
Ten noorden van de Elzasser wijnroute, twintig kilometer ten zuidwesten van Straatsburg, verbouwt de
familie Scharsch op biologisch wijze deze Pinot Blanc op de heuvels in de dorpen rond Wolxheim.

2020

40

Riesling Vieille Vignes Domaine Ginglinger
Riesling uit de Elzas staat veelal voor elegante droge wijnen met veel kwaliteit voor de prijs.
Het is niet voor niets de beste druif van Duitsland, maar de kenner weet deze in de Elzas te vinden.

2020

42,50

Sylvaner Prestige Domaine Ginglinger
Eliane: “We ontwikklen fijne en uitgebalanceerde wijnen met mooie expressieve aroma’s en
de prachtige herinnering aan de terroirs waar ze geboren zijn”.

2019

42,50

Gewürztraminer Selection Domaine Ginglinger
Deze Gewürztraminer is een jonge en levendige wijn die volstaat bij kruidige gerechten
uit onze keuken. De druiven worden ieder jaar handmatig geoogst.

2019

50

Pinot Gris Domaine Ginglinger
Het landgoed van Domaine Ginglinger ligt in het hart van de Elzas in het charmante dorpje
Voegtlinshoffen, bijgnaamd het “Balkon van de Elzas”. Wijnstokken zijn er als sinds de
13e eeuw aangeplant en is onderdeel van het arrondissement Colmar.

2021

45

Gewürztraminer Grand Cru Hatschbourg Domaine Ginglinger
De Gewürztraminer is een van de rijkste aromatische witte druiven. Gewürz, wat kruidig in het
Duits betekent, kunnen vanwege de restzoet heel lang ouderen tot de wijn op zijn hoogtepunt is.
Deze zeventien jaar gerijpte wijn is in perfecte balans.

2020

52,50

Riesling Grand Cru Schoenenbourg domaines de Riquewihr
“The Magnificent Hill” in Riquewhir, de Schoenenbourg Grand Cru is een van de beroemdste locaties
in de Elzas en bestaat al sinds de zestiende eeuw. Dopff was al van mening dat in Schoenenbourg de
edelste wijnen van het land te vinden waren en kocht al vroeg velden.

2000

125

Wijnkaart

LOIRE

7

Kaartwijnen WIT

De Loire herbergt voor ons de top van de Sauvignon Blanc. Dit heeft vooral te maken met het
terroir, waarbij met name de bodem een belangrijke rol speelt. De meest bekende en geprezen
dorpen uit de Loirestreek zijn Sancerre en Pouilly Fumé. In de Sancerre regio vinden we drie
typen gronden: Witte klei met een hoog kalkgehalte, kiezelrijke bodem voor aangename frisheid
en een bo- dem met vuursteen voor de bijzondere mineraliteit. Op loopafstand ligt het dorp
Pouilly Fumé. Dit dorp (en wijn) dankt zijn naam aan de bodem (met vuurstenen en kiezels)
waarin de wijnranken groeien, en zorgt voor veel kracht in de wijn. Het Loire gebied is veel
uitgestrekter en diverser dan alleen deze dorpen. Noemenswaardig voor de witte wijn is oostelijk,
het dorp
Menetou-Salon, en westelijk de bijzondere wijnen van de Chenin Blanc druif, vooral gemaakt in
het departement Saumur.

jaar

per ½ fles

per fles

Sancerre Les Montachins van Père & Fils
De Familie Blondelet (ver)maakt maar liefst al twaalf generaties lang Sauvignon
Blanc op het hoogste niveau. Gepassioneerd door de natuur, streeft de familie, met
de vijftien hectares wijngaard Pouilly Fumé, Sancerre en Pouilly sur Loire, er naar om
wijnen temaken die passen bij hun persoonlijkheid: authentiek, eerlijk en vol vitaliteit.

2021

30

47,50

Pouilly Fumé, Domaine Tabordet
De wijnen uit Pouilly Fumé staan al heel lang bekend als de top uit de Loire. Zo ook
deze wijn van Sauvignon Blanc van de familie Tarbordet is klassiek gemaakt met een
mooie frisheid en elegantie.

2021

30

47,50

Menetou Salon, Domaine Chavet
2020
Menetou-Salon is een kleine appellatie aan de oostelijke Loire vlak onder Pouilly Fumé
en Sancerre. Ook hier is de hoofddruif Sauvignon Blanc. Het huis Chavet heeft een stijl
van wijnmaken met als uitgangspunt dat de wijn fruitig en vooral heel fris moet zijn.

45

Anjou Blanc, Cheninsolite Domain Cady
Deze biologische Chenin blanc uit de Anjou heeft een korte houtrijping gehad wat resulteert in een krachtige wijn met een complexe neus. De druiven zijn geoogst toen ze
optimaal rijp waren, hiermee is de ultieme balans gecreëerd tussen rijp wit fruit en
mooie ondersteunende zuren.

2020

47,50

Pouilly Fumé, Baron de ‘L’ Ladoucette
Sinds het einde van de achttiende eeuw, bezit de Lafond familie de grootste en meest
gerenommeerde wijngaarden van Pouilly Fumé. Na een uitdagende periode van de
Franse revolutie worden de inspanningen van Comte Lafond voortgezet door zijn
achterkleinzoon Baron Patrick de Ladoucette. De Baron de Ladoucette Pouilly Fumé
is een wijn die alleen in de beste oogstjaren wordt gemaakt. De druiven zijn
zogenoemde vieilles vignes. Dit zijn oude wijnstokken van minimaal veertig jaar oud.

2018

125

Pouilly Fumé, Baron de ‘L’ Ladoucette, Magnum

2018

260

Vouvray Marc Brédif, Grand Année
Voor Vouvray, altijd wit, is slechts één druivenras toegestaan, de Chenin Blanc.
Een druif die waanzinnig oudert voor witte wijn.

1990

180

Vouvray Marc Brédif, Grand Année
Domaine Marc Brédif is een van de grote namen in de loire en kent het bestaan sinds
1893. Het huis heeft een ongekende en indrukwekkende productie van wijnen, met de
Grand Année als topstuk.

1988

200
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BOURGOGNE
De Bourgogne is zonder twijfel het beroemdste witte wijngebied ter wereld. Duizenden wijnboeren en tientallen handelshuizen produceren
en verkopen welhaast een onoverzienbare reeks witte wijnen. Allemaal verschillend maar wel allemaal ‘Bourgogne’. En ook nog eens bijna
allemaal van dezelfde druif! Een uitgestrekt gebied van Noord (Chablis) tot Zuid (Beaujolais) dat al eeuwenlang alles uit het terroir, de
druif én de mens haalt. Dat geldt zowel voor de streekwijnen als voor de Grand Cru’s. In alle gevallen is het een feest om op
ontdekkingstocht te gaan op zoek naar de beste exemplaren voor de beste prijs. Goede witte Bourgogne is Chardonnay in absolute en
unieke topvorm vanwege de complexiteit, het rijpingspotentieel en de pure rijkdom van het terroir. U raadt het al, wij laten u de grote
wijnen uit de Bourgogne graag proeven.

CHABLIS
Het meest noordelijk wijngebied van de Bourgogne is Chablis en ligt afgescheiden van de andere wijngebieden. Men zegt wel eens dat je het
karakter van een wijn kunt terugvinden in zijn geboorteplaats. Bij Chablis is dat zeker het geval want de wijn bezit net zomin een echte
Bourgondische persoonlijkheid als dat het koele stadje Chablis dat heeft. Door het noordelijke klimaat en de kalkbodem heeft Chablis minerale
nuances en een melange van rijp fruit. Een wijn die daardoor zijn gelijke in de hele Bourgogne niet vindt.

jaar per fles
Chablis, Domaine Gautherin & Fils, halve fles
Een zeer frisse en minerale loepzuivere wijn die het zo mooi alom geprezen terroir van de Chablis
naar boven brengt.

2019

35

Chablis, Domaine Gautherin & Fils

2021

50

Chablis, Domaine Agnès et Didier Dauvissat
Sterk mineraal en fris zoals wij de Chabliswijnen kennen. De wijngaard van deze Chablis ligt op
nog geen honderdvijftig meter van die van de grote Chablis Grands Cru’s Les Blanchots et Les Clos.

2021

57,50

Chablis Vieille Vignes, Domaine Gautherin & Fils
Een op hout opgevoede Chablis die je onmiddellijk verleidt met zijn bijzondere karakter.

2020

57,50

Chablis Premier Cru Les Vaillons, Domaine Gautherin & Fils
Een ‘bloedje’ zuivere Chablis, afkomstig van de top Premier Cru velden Les Vaillons. Echt strak
droog en heel mooi op de mineraliteit gemaakt.

2020

57,50

Chablis Premier Cru Les Vaillons, Domaine Gautherin & Fils, Magnum

2019

127,50

Chablis Premier Cru Vosgros, Gilbert Picq
De kelders van Picq bevinden zich in het dorpje Chichée. Door lage opbrengsten en zo laat
mogelijk oogsten weet Picq de wijnen een meer dan gemiddelde concentratie en kracht te geven.

2020

65

Chablis Grand Cru Vaudiser, Domaine Gautherin & Fils
Een exemplaar van de top uit de Chablis van de exclusieve Grand Cru-wijngaard Vaudiser.
Mooier bestaat bijna niet!

2019

87,50

Chablis Grand Cru Vaudiser, Domaine Gautherin & Fils, Magnum

2015
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Saône-et-Loire
Côte-d'Or

De Côte de Beaune, ook wel de Côte D’Or genoemd
(vernoemd naar de kleur van het najaarsblad), vormt niet
alleen het hart van de Bourgogne maar voor velen is dit
gewoonweg de hele Bourgogne. Dat valt best te begrijpen
omdat het nu eenmaal de geboortegrond is van
Bourgogne’s meest geroemde wijnen (niet allen wit maar
ook rood). Voor wit geldt dat de wijnen in en rond de
beroemde wijngaard Le Montrachet en Corton
Charlemagne tot de grootste der aarde behoren.
De omliggende meer onbekende dorpen zijn vaak veel
leuker en hebben veel bijzonders te bieden!
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jaar per fles
Bourgogne Chardonnay, Domaine Hubert Lamy
Mini Meursault! Een superheldere stijl met een lichte houtondersteuning. Mooie romige balans.
Prachtig en evenwichtig in de zuren.

2017

55

Savigny les Beaune, Domaine de Bellene
Vijf jaar gerijpte Bourgogne, vierenzestig jaar oude wijnstokken, genummerde flessen, tien maanden
houtgebruik waarvan twintig procent op nieuwe vaten en de oogst met de hand.
Allemaal factoren welke bevestigen dat u te maken heeft met een wijn die er toe doet.

2019

65

Santenay les Charmes Dessus, Domaine de Bellene
Het zuidelijkste wijndorp van de Côte de Beaune, Santenay, staat bekend om zijn stevige style van
wijnmaken. De wijnen zijn wat voller, ronder en romiger. Voeg daar de zes jaar rijping aan toe van deze
wijn en je hebt een wijn met harmonie en body.

2019

67,50

Saint Romain, Domaine Marc Rouget Dupin
De negociant familie Rougetbezit ook nog dertien hectare in de Côte de Beaune.
Deze inmiddels 7 jaar oude Saint Romain bevat rijpe en ontwikkelde tonen in een mooi gebalanceerd
karakter.

2019

70

Saint Aubin ‘La Princée’, Domaine Hubert Lamy
Hoogwaardige wijn van de Saint Aubin specialist Olivier Lamy. De cuvée is gemaakt van druiven uit
tien verschillende kleine percelen van in totaal drie hectare en opgevoed in grote fusten van driehonderd
liter en demi-muits van zeshonderd liter voor nog meer “fraîche.

2019

72,50

Meursault Limozin, Hubert Bouzereau
De Meursault Limozin is zuiver en echt heel elegant. Vele liefhebbers weten niet dat dit wijngebied
direct grenst aan de mooiste Premier Cru wijnvelden van de Meursault, Les Genevrieres en Les
Charmes. Wijnen die in veel restaurants aangeboden worden vanaf honderdtien euro.

2020

77,50

Meursault Les Tillets, Hubert Bouzereau
Les Tillets is een gewaardeerde lieu-dit wijngaard op één van de hoogste heuvels van het dorp. In de
‘gehavende’ vintage van 2017 bleek dit een groot voordeel te zijn.

2020

77,50

Saint Aubin ‘Les Frionnes’ Premier Cru, Domaine François D’Allaines
De wijngaard ligt centraal gelegen tussen de vele premier cru gaarden in Saint Aubin. Mooie klassiek
gestijlde wijn waar fruit en mineraliteit naar voren komen. Het niveau van de Montrachet wijnen
als het draait om de kwaliteit.

2018

80

Puligny Montrachet, Hubert Bouzereau
Met een halve hectare in de geroemde Puligny Montrachet maakt de familie Bouzereau in kleine
oplages een prachtige Puligny die zeer gewaardeerd worden door de krachtige mineraliteit die niet allen
zorgt voor elegantie maar ook voor lef.

2020

82,50
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Chassagne Montrachet ‘Les Chaumees’ Premier Cru, François D’Allaines

2019

85

Meursault ‘En Luraule’, Domaine Rémi Jobard

2019

92,50

Meursault ‘Genevrières’ Premier Cru, Hubert Bouzereau

2020

135

Meursault Premier Cru ‘Les Poruzots’, Domaine François Mikulski

2020

225

Puligny Montrachet ‘Clavoillon’ Premier Cru, Le Domaine Leflaive

2018

225

Corton Charlemagne Grand Cru, Domaine Bonneau du Martray

2017

350

Corton Charlemagne Grand Cru, Domaine Rapet

2017

350

Meursault Comte Lafond Premier Cru “Les Charmes”

2018

495

De wijngaarden Les Chaumees liggen zeer dicht tegen het dorp St. Aubin aan.
Een zeer elegante wijn uit een fantastisch oogstjaar met aantrekkelijk fruit en veel elegantie.
De wijnen uit dit dorp, waar ook de Le Montrachet heuvel ligt, staan extreem hoog aangeprezen.
Rémi’s wijnen zijn zuiver, elegant en modern gemaakt. Zo is hij biologisch gecertificeerd,
houdt hij de opbrengsten bewust laag. Het resultaat is verfijning en een groot ouderingspotentieel.
Liefhebbers kronen de wijnen afkomstig van de velden van Les Genevrières tot een van de mooiste producties
uit de Meursault. Ultieme verfijning met zowel kracht als een zijdezacht karakter zorgen voor een unieke Bourgogne ervaring.
Toen Francois Milkulski, Poolse naam, en zijn vrouw Marie-Pierre in 1992 Domaine Mikulski startten waren zij
vrij om iets geheel nieuws te creëren.
In zo’n korte tijd zo veel naam en faam maken wekt nieuwsgierigheid!
Deze Premier Cru wijngaard is net wat lager dan Folatières gelegen met diepe grondlaag waarin veel stenen.
Clavoillon geeft wijnen met veel structuur, levendig en kalkrijk, evenals een mooie mineraliteit. Prachtige wijn
met zinderende afdronk. Domaine Leflaive uit Puligny Monrachet hoort bij de absolute wereldtop en ook hier
laten ze weer zien waarom!
Corton Charlemagne behoort tot de meest begeerde witte wijnen van de wereld. De Corton heuvel domineert
het gebied rond de gemeenten Pernand Vergelesses en Aloxe Corton en is een Grand Cru. Bonneau du Matray
is de topspeler hier en zijn jaargang 2011 is nu al verrassend open en toegankelijk.

Rémi’s wijnen zijn zuiver, elegant en modern gemaakt. Zo is hij biologisch gecertificeerd,
houdt hij de opbrengsten bewust laag. Het resultaat is verfijning en een groot ouderingspotentieel.

CÔTE CHALLONNAISE
Ten zuiden van de grote witte wijngaarden van de Côte de Beaune ligt de Côte Chalonnaise, vernoemd naar de stad Châlon-sur-Saône.
De wijnen welke dit gebied groot brengen kunnen worden beschouwd, met uitzondering van het beroemde in Aligoté gespecialiseerde
dorp Bouzeron, als neven van de wijnen uit de Côte d’Or. Het bekendste dorp in de Côte Challonaise is het dorp Rully. In en rond dit dorp
worden erg fijne wijnen geproduceerd die vroeg gedronken kunnen worden en in combinatie met de aantrekkelijkere prijzen zeer de
moeite waard zijn. Domaine Vincent Dureuil-Janthial is hier de ster. Vandaar dat wij dan ook drie wijnen van dit domein presenteren.

Rully Blanc ‘Maizières’, Domaine Vincent Dureuil-Janthial
Een buitengewoon mooi gemaakte witte Bourgogne. Mooie concentratie in smaak en aroma. Gemaakt
door de absolute specialist in Rully net ten zuiden van de Côte d’Or. Een prachtige biodynamische wijn.

2018

75

11
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Er is nog een tweede druif die in de Bourgogne voor de witte wijn gebruikt wordt: Dat is de Aligoté! Een helaas uitstervend en
voor de Bourgogne atypisch druivenras dat ieder jaar terrein moet inleveren aan de machtige Chardonnay. Een juist gepresenteerde
Aligoté verdient echter absoluut het podium. Bij ons staan Aligoté’s op de kaart met de juiste balans tussen fijne zuren, sappigheid
en wat fruit. Traditiegetrouw vormt de Chalonnais een belangrijke bakermat van deze Bourgogne. Vooral de wijnen uit het dorpje
Bouzeron zijn buitengewoon. Niet voor niets dat grote wijnmakers zoals Coche Dury (nog steeds) ook Aligoté maken.

jaar per fles
Bourgogne Aligote, Hubert Bouzereau
Door de ligging van de wijngaarden tegen de Montrachet aan is deze Aligoté er één met ongekende
finesse door de gebalanceerde zuren en de mooie mineraliteit.

2017

47,50

Bouzeron, Domaine de Villaine
Deze bijzondere witte Bourgogne gemaakt van de Aligoté druif onderscheid zich van alle andere Aligoté
wijnen door zijn prachtige minerale structuur waarin impressies van honing, citrus en een vleugje
estragon. Een top biologisch-dynamische wijn gemaakt door de equipe van Aubert de Villaine de grote
man achter het fameuze Domaine de Romanée Conti.

2018

60

MACONNAIS
De wijngaarden in de Mâconnais liggen noordwest van de stad Mâcon en gaan bijna naadloos over in de Beaujolais.
De wijngaarden liggen in sublieme exposities, soms heel steil tegen de rotswand. De wijn is voornamelijk wit met als vlaggenschip
de Pouilly Fuissé. De wijnen zijn vaak rijk, romig en complex en danken hun kwaliteit aan de kalkgrond. Rond de dorpen Leynes
en Davayé wordt de andere top wijn uit deze streek gemaakt namelijk de Saint Véran. Op de meer vlakke delen liggen de
wijngaarden met als AOC de Mâcon en Mâcon-Villages. Wij bieden u de wijnen van drie gedreven wijnmakers uit de Maconnais.

Saint-Véran ,‘Les Climats’, Domaine des Poncetys, BIO
Domaine des Poncetys ligt in het hart van de zuidelijke Bourgogne. Met bijna zestien hectare
wijngaarden. In de jaren zestig werd er een school voor de wijnbouw opgericht en sindsdien is het
domein onderdeel van een school voor oenologie studenten.

2019

52,50

Pouilly Fuissé, Domaine Roc des Boutires
De wijn rijpt ‘sur lie’ voor zestien maanden, voor vijfentachtig procent in roestvrijstalen tanks en voor
vijftien procent in eikenhouten vaten. De vier dagen durende oogst gebeurt volledig met de hand.

2019

62,50

Viré-Clessé, Les Héritiers du Comte Lafon
Als er één naam in de Bourgogne is die traditie, innovatie en een onnavolgbaar meesterlijke omgang
met de druivensoort Chardonnay verenigt, dan is het wel Comte Lafon. Dominique Lafon is de
onbetwiste koning van de Meursault; zijn wijnen staan op alle grote tafels in de wereld. Zo ook dit
meesterwerk uit het zuidelijker gelegen Viré-Clessé.

2016

67,50

Mâcon-Verzé Le Domaine Leflaive
Deze Mâcon is rijk, krachtig, en mooi in balans. Zeer verfijnd met mooie levendige florale smaak
gecombineerd met citrus en honing.

2020

67,50

Mâcon-Verzé Le Domaine Leflaive, MAGNUM

2020

137,50

2017

42,50

BEAUJOLAIS
Beaujolais Blanc, Domaine De Briante
Officieel mag een witte wijn uit de Beaujolais streek die gemaakt is van de Chardonnay-druif, zoals
deze wijn, uitgebracht worden als Bourgogne Blanc. Een trend waar u meer van gaat proeven.
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RHÔNE
In de Franse Rhône Vallei mogen
maar liefst 23 druivensoorten gebruikt
worden. Negentig procent van de
druiven wordt gebruikt voor rode
wijnen. Er komen echter ook prachtige
witte wijnen uit de Rhône met de
Viognier druif als aanvoerder. De beste
Viognier voorbeelden vind je in de
Noordelijke Rhône, waar
appellation Condrieu geldt als
hoogtepunt. Een wijn die zeer mooi
kan ouderen en erg bijzonder is in zijn
smaak. Andere belangrijke witte
druiven uit het gehele Rhône gebied
zijn Marsanne, Rousanne, Clairette,
Grenache Blanc en Bourboulenc. Vaak
worden ze in een blend gebruikt,
bijvoorbeeld om een waanzinnige witte
Châteauneuf-du-Pape voort te
brengen.

jaar per fles
Chapelle Paul Blanc Wit - Costières de Nîmes Blanc
Roussanne, Marsanne en een kopstootje Viognier in de Chapelle Paul Blanc. Na de vergisting rijpt deze
wijn nog 3 maanden op zijn ‘lie’ in betonnen tanks. Bloemetjes, bitterkoekjes.

2020

40

Marsanne, Domaine Yves Cuilleron
Dit prachtige familie wijnhuis is al jaren één van de top producenten van de Rhone en dat is ook niet
gek want de familie kent een lange geschiedenis. Domaine Yves Cuilleron bestaat sinds 1920.

2019

42,50

Crozes Hermitage Blanc, Domaine du Murinais, Luc Tardy
Luc Tardy was de eerste in zijn familie die wijn maakte van hun druiven toen hij in 1998 zijn
wijnmakerij bouwde. Het familiedomein, gesticht in 1795, was tot dertig jaar geleden gebaseerd op
gemengde fruitbouw.

2020

47,50

Viognier, Domaine Yves Cuilleron
Een wijn waarvan de geur typisch Viognier is. Rijp geel fruit, abrikoos, necatrine en hints van viooltjes.
In de smaak is de wijn vol en rond, een zuurtje is aanwezig in de afdronk.

2020

50

Saint Joseph, Yves Cuilleron, “Lyseras”
Een fraaie blend van 50% Marsanne en 50% Rousanne.

2020

52,50

Châteauneuf-du-Pape Blanc Vieilles Vignes, Maison Tardieu-Laurent
Uit het befaamde gebied Châteauneuf-du-Pape in de zuidelijke Rhône, voornamelijk bekend vanwege
de stevige rode wijnen. Er wordt hier ook prachtig wit gemaakt zoals deze wijn bewijst.

2019

75
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jaar per fles
Condrieu, Maison Tardieu-Laurent
Condrieu uit de noordelijke Rhône streek behoort tot de mooiste witte wijnen van de wereld.
Deze schoonheid is gemaakt van honderd procent Viognier druiven afkomstig van veertig jaar oude
wijnstokken. Gemaakt door het top huis Tardieu Laurent op klassieke wijze.

2020

80

Condrieu aoc ‘Les Chaillets’, Yves Cuilleron
De wijn gemaakt van oude stokken. Deze oude stokken staan aangeplant op klassieke terrassen. Het
woord ‘Chaillets’ is daar de lokale benaming voor. Zeer krachtig en breed in de geur.

2019

90

BORDEAUX
De Bordeaux staat natuurlijk bekend om zijn fantastische en historische rode wijnen, maar er worden ook witte wijnen
geproduceerd die er toe doen. Ooit was Entre-Deux-Mers een gevestigde naam, de appellation d’origine voor witte wijn uit het
immense hartland van de Bordelais. Alles daarbuiten heet gewoon Bordeaux Blanc. Vier druivenrassen worden in deze streek
gebruikt voor witte wijn: Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Sémillon en Muscadelle. Daarmee kun je allerlei kanten op, van
springerig fris tot eerbiedwaardig vol en gerijpt.

Beychevelle Grand Bateau Blanc, Bordeaux Blanc
Grand Bateau is het kleine broertje van het prachtige Château Beychevelle. De wijnmaker past een
geavanceerde vinificatie-methode toe, door zowel traditionele als moderne technieken te gebruiken om
deze loepzuivere Sauvignon Blanc uit Bordeaux te maken.

2020

40

Graves blanc la valiniere
Mooie gouden witte Graves. De neus is stuivend, met exotisch fruit als mango en passievrucht en een
hint van bergamot en honing. Mondvullend met een ronde textuur en heerlijk frisse zuren voor
spanning.

2017

40

Chateau Gazin Rocquencourt Blanc
100 % Sauvignon Blanc. Nu perfect op dronk en uniek van smaak.
Afkomstig uit onze kelder.

2012

67,50

De wijngaarden van Condrieu.
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Deze kleine “Meursault” ondergaat een vinificatie van 14 maanden met uitsluitend nieuwe eikenhouten
Toques & Clochers Océanique, Limoux
vaten. Het is een assemblage van Marsanne en Roussanne. De wijn komt uit de heuvels uit de Corbières
In het terroir Océanique bevinden zich de meest koel gelegen wijngaarden waardoor de druiven bijna
gemaakt door het top huis Ollieux Romanis!
twee weken later rijpen dan elders. Het gevolg hiervan is dat deze wijn een Chablis-achtig karakter heeft.
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2018
2018

47,50
45

2020
2016

50
42,50
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NEDERLAND

jaar per fles

Dat de Nederlandse wijnbouw bezig is aan een opmars is u vast ook opgevallen. De inhaalslag die begin deze eeuw werd gemaakt,
is vooral te danken aan juiste ontwikkelingen met nieuwe druivenrassen en technieken. Op dit moment telt ons land maar liefst
honderdnegenendertig volwassen bedrijven die zich professioneel wijnbouwer mogen noemen. Een aantal Nederlandse wijnboeren
wil zich profileren met de schoonste wijn van Europa. Een goed initiatief. Er is echter nog een lange weg te gaan naar de
aansluiting met de betere Europese gebieden. De prijs / kwaliteit verhouding is in vergelijking met die gebieden het grootste
obstakel. Maar met de klimaatontwikkeling in gedachten is er genoeg stof tot speculeren over de toekomst van Nederland als
wijnland. Wij hebben een aantal wijnen van vaderlandse bodem geselecteerd die een nadere kennismaking meer dan waard zijn.

De Apostelhoeve, Muller Turgau
Deze Limburgse wijngaard bewijst al bijna 50 jaar dat wijnbouw op onze Nederlandse bodem mogelijk
is. Muller Turgau is een kruising van pinot en heunisch weiss wat staat voor een wijn met veel perzik &
abrikoos.

2020

45

De Kleine Schorre Auxerrois ‘Schouwen-Druiveland’
De wijngaard van de Kleine Schorre een ondergrond die bestaat uit een oude schelpenbank, waardoor de
afwatering heel goed is. Eventuele regen spoelt daardoor snel weer weg.

2020

47,50

DUITSLAND
De Duitse wijnbouw is een schoolvoorbeeld van ‘cool climate viticulture’. Om te beginnen is er de noordelijke ligging. Hoe verder
oostwaarts de wijngaarden liggen, des te meer ze zijn blootgesteld aan de invloeden van een continentaal klimaat. Van doorslaggevend belang voor de rijpheid van het fruit is de ligging van de wijngaard. Die ligging vraagt om beschutting tegen koude in het
algemeen en nachtvorst in het bijzonder naast een optimale ligging ten opzichte van zonneschijn. Smalle, diepe rivierdalen bieden
vaak de juiste klimatologische omstandigheden. De bekendste voorbeelden zijn het Rijn- en Moezeldal, maar ook Ahr, Nahe,
Neckar en Main bieden zo’n omgeving. De aanwezigheid van een grote wateroppervlakte zorgt voor een extra gunstige, matigende
invloed. Dit is het beste waar te nemen in de Rheingau, waar de Rijn heel breed is. Daarnaast groeit de kwaliteit de laatste jaren
aanzienlijk. Dit wordt gecontroleerd door de VDP, door sommige als de Grand Cru van Duitsland bestempeld. Meer uitleg hierover
vindt u bij de rode Duitse wijnen.

Pfalz

jaar per fles

Riesling ‘Von Winning’
Spetterend fruit met abrikoos, perzik en rabarber, mooie zoet-zuur balans en droge afdronk, intensiteit
van het zogenaamde Buntsandstein uit de Pfalz.

2020

40

Weissburgunder ‘Dr. Deinhard’
De Duitse evenknie van de Pinot Blanc, de Weisser Burgunder, krijgt in de Pfalz, op de uitlopers van de
Haardt, een mooi aromatisch karakter, met een uitgesproken frisheid.

2020

42,50

Riesling Edition, Weingut Nett
Een wijn van een familiebedrijf die teruggaat tot begin 1900. Mooie frisse Riesling.

2019

47,50

2020

50

2020

45

Rheingau
Riesling Trocken, Eva Fricke
Basiswijn van Eva, en gelijk het visitekaartje van het domein. Een zogeheten ‘Gutswein’, dus met de
regionale herkomstaanduiding ‘Rheingau’. Fraaie, directe Riesling vol perzik en appeltjes. De wijn is
sappig, soepel en fris, met een fijn droge afdronk.

Rheinhessen
Riesling Roterhang trocken, Weingut Raddeck, BIO
Als beste wijngaard van Nierstein, een bekend wijnstadje in Rheinhessen, wordt de Roter Hang
beschouwd. Deze honderden meters lange akker bestaat uit rosse, zand- en leisteenhoudende grond die
zo’n tweehonderdtachtig miljoen jaar geleden werd gevormd.
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Kaartwijnen WIT
OOSTENRIJK
Wijndruiven in Oostenrijk worden verbouwd in het oosten van het land. De ligging van de grote gebieden komt overeen met de
ligging van de Bourgogne. Het klimaat is ideaal voor de wijnbouw. De Donau en grote meren zorgen voor warmtereflectie. Voeg
daarbij een goede ochtendnevel toe (een belangrijke voorwaarde voor edele rotting) en je hebt alles in huis voor goede wijn. Maak
kennis met de 2 grootste witte wijnregio’s:

Niederösterreich
In Niederösterreich liggen onder andere beroemde gebieden als Wachau, Kremstal en Weinviertel, met hun steile wijngaarden langs
de Donau. Er komen fantastische Grüner Veltliners en Rieslings vandaan. Omdat er serieuze stijlverschillen tussen de wijnen
onderling zijn, geven de wijnmakers in Wachau dat op hun etiket aan. ‘Steinfeder’ is de lichtste wijn, ‘Smaragd’ de krachtigste en
‘Federspiel’ zit daar tussenin.

jaar per fles
Grüner Veltliner, Gruber, Organic ‘Klassik’ Weinviertel
Het mengsel van löss- en Primaire rotsbodem beïnvloedt de stijl van de wijn. Deze Grüner Veltliner
kenmerkt zich door wit fruit als appel en peer in de mond en vergezeld door exotische smaken.

2020

37,50

Grüner Veltliner, Jurtschitsch, Ried Neuber-Schanz Organic, Weinviertel

2017

50

Julia en Klaus Peter Keller van Weingut Keller

Wijnkaart

Trentino-Alto
Adige

ITALIË

Valle
d’Aosta

Lombardia

De Italiaanse wijnbouw karakteriseert zich o.a. door de zeer
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Friuli-Venezia Giulia

Veneto

Piemonte

grote diversiteit aan druivenrassen. Met de aanplant van
meer dan 2300 verschillende druivenrassen is er nergens ter

Emilia-Romagna
Liguria

Toscana

wereld een land met meer diversiteit aan druiven. Een groot

Marche
Umbria

deel hiervan wordt vertegenwoordigd door inheemse en

Abruzzo

autochtone druivensoorten waar bijna niemand weet van

Lazio
Molise

heeft. Toch zijn goede witte Italiaanse wijnen schaars.

Puglia

Vanwege het zonnige en warme klimaat hebben

Basilicata

Sardegna

wijnmakers in de meeste gebieden moeite om tot een mooie e
balans te komen tijdens de viniﬁcatie van de witte druiven.

Calabria

Gelukkig zijn er ook een aantal (koelere) gebieden in Italië
waar ervaren wijnmakers wel de juiste methoden, druiven en
liefde vinden om met de natuur samen te werken.

Sicilia

Alto Adige

Toscane

Pinot Bianco ‘Anna’ Tiefenbrunner
2019 42,50
Tiefenbrunner’s Pinot Bianco ‘Anna’ doc Turmhof is een Pinot
bianco volgens het boekje, heerlijk opwekkend in geur en
smaak, met dat typische licht kruidige karakter van deze druif,
zacht en sappig, met levendige zuren, een mooie kracht en veel
wit fruit.

Chardonnay-Sauvignon Blanc,
2018 47,50
Barone Ricasoli, Torricella
Heel exotisch en rijp in de geur, mooi Chardonnay, stevig
gebrand hout, vet, in combinatie met een lichte citrustoon, de
smaak is heerlijk getoast en vol, de wijngaard van drie hectare
groot, werd in de jaren tachtig aangeplant.

Veneto

Per Te Guiseppe Brancatelli
2018 60
Gemaakt honderd procent Ansonica, een druifsoort die u niet
veel meer gaat tegenkomen. Erg verfijnd op hout opgevoed,
frisheid in de aanzet, mooi boterig in de afdronk.

Pinot Grigio, Sacchetto L’Elfo
2019 33,75
Het klimaat in deze heuvels,ten Noorden van Verona, op de
uitlopers van de Alpen, is ideaal om deze rijke druif ook nog
voldoende frisheid mee te geven.

San Vincento
Soave,Anselmi
2019 42,50
Wijngaarden liggen in de omgeving van Monteforte, in de
buurt van het San Vincenzo altaar. De wijngaard waar de
druiven op zijn aangeplant zijn hellingen van vulkanische
ondergrond met kalksteen.

Friuli
Vie di Romans, Pinot Grigio Dessimis
2016 60
Domaine is in handen van Gianfranco Gallo en behoort tot de
top van Friuli, dit is een unieke blend van Malvasia Istriana
Zevenenvijftig procent, Tocai Friulano acht procent en Rhein
Riesling vijfendertig procent en afkomstig van drie verschillende wijngaarden van gemiddeld zesentwintig jaar.

Abruzzo
Trebbiano D’Abruzzo, Bossanova
2018 45
Deze Trebbiano rijpt gedurende 8 maanden in amphoren. Dit
zorgt voor een mooie complexiteit.

Caiarossa Bianco
2015 60
Een volle en aromatische witte wijn uit Italië, een blend van
Viognier en Chardonnay. De wijnstokken zijn aangeplant op
een kalkhoudende kleigrond, wat zorgt voor een aangename
frisheid in de wijn. De kennis en vakmanschap van Château Du
Tertre en Château Giscours is ongetwijfeld meegegaan naar
Caiarossa.

Sicilië
Mofete Bianco, Palmento Costanzo
2019 45
De wijn komt van bush vines tot 35 jaar oud aan de Noordzijde van de Etna op zevenhonderd meter hoogte.
Vulkanisch zwart zand en rots. Gestructureerde wijn met
geel citrus vruchtvlees en minerale tonen. De afdronk is
fris en lang.
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Kaartwijnen WIT
SPANJE

jaar per fles

Rias Baixas
Albariño, Martin Códax
Een van onze topper bij een zomerse ‘Fruits de Mer’, de ondergrond van graniet, en de nabijheid van de
oceaan geven deze wijn zijn specifieke mineralige en opwekkende karakter.

2021

40

2020

37,50

Monterrei
Godello, Pizarras de Otero
Monterrie is een meer landinwaarts gelegen Gallisisch wijngebied. De Godello geurig, met acacia,
vleugje anijs, de smaak is exotisch, met wit fruit, mango en witte nectarine.

Rueda
Ten noordwesten van Madrid, in de provincie Valladolid, ligt de Spaanse wijnregio Rueda. Een wijnregio die de laatste jaren steeds
populairder is geworden, het is dé plek waar de witte druif Verdejo vandaan komt en uitblinkt.

Verdejo, José Pariente
De wijngaard wordt gekenmerkt door een platform van losse stenen kalksteen en is arm aan organisch
materiaal. Hoge intensiteit, elegant, fris en complex. De wijn heeft een uitgesproken fruitige toon die het
bereik van wit fruit peer, perzik, citrus en passievrucht overspant.

2021

42,50

Verdejo, Ossian
Afkomstig van de oudst gecertificeerde wijngaarden van Spanje, tussen de honderd en honderdzestig
jaar. Volledig biodynamisch en tien maanden houtrijping.

2019

72,50

Verdejo, Belondrade y Lurton
De opbrengst is beperkt en de wereldwijde vraag is groot, waardoor deze wijn altijd reeds enkele
maanden na de lancering van een nieuwe jaargang is uitverkocht. Gelukkig kunnen wij voor u altijd een
paar doosjes wegleggen.

2020

77,50

2019

50

Rioja
Rioja Blanco, Gomez Cruzado
Witte Rioja afkomstig uit één hooggelegen wijngaard, met arme bodem van kiezelsen leisteen. Spontaan
vergist, daarna gaat een deel vijf maanden op Frans eiken en een deel in betonnen cuves. Elegante,
‘bourgondische’ stijl witte Rioja.

Wijnkaart
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Zuid-Afrika

jaar per fles

Skaap Sauvignon Blanc Stellenbosch
Op de Schapenberg maakt de familie Skaap uit Huizen top Zuid Afrikaanse wijnen in kleine
oplages. De witte Sauvignon Blanc, vergelijken wij met een kwaliteit Semillon uit de Bordeaux.
Stuivend, frisse citrus zuren en een mooi zuivere minerale afdronk.

2020

42,50

Chenin Blanc, Raats Original Stellenbosch
Bruwer Raats, The Chenin King, geproduceerd van zogenaamde Bush Vines, de pure,-originalversie van Chenin, heerlijk citrusfruit, kamperfoelie, oranjebloesem, lekker spetterend en heerlijk
geurig, met een strakke smaak, puur en zuiver.

2020

42,50

Chardonnay, De Wetshof Estate, Bon Vallon Stellenbosch
Eigenaar Danie de Wet, introduceerde de Chardonnay druif in Zuid Afrika, Bon Vallon is een
kleine vallei in het koele Robertson. Krachtige stijl Chardonnay.

2021

42,50

Sauvignon Blanc, Petit Clos, Henri Bourgeois Marlborough
Biodynamische geteelde druiven in Marlborough, hèt gebied voor SauvignonBlanc in Nieuw
Zeeland, de eigenaren, de familie Bourgeois uit Sancerre, hebben een geheel eigen stijl, fris en
gebalanceerd van smaak.

2020

45

Pegasus Bay, Sauvignon-Semillon Waipara
Ooit door Robert Parker omschreven als beste Sauvignon Blanc getypeerde wijn van NieuwZeeland. Semillon dertig procent is vergist op Frans eikenhout. Vervolgens rijpt de wijn tien
maanden op de ‘lie’, fijne gistcellen waardoor de wijn wint aan structuur en complexiteit.

2017

52,50

2019

37,50

Bernardus Griva Sauvignon Blanc, Ben Pon’s Winery Carmel Valley

2019

50

Bernardus Chardonnay, Ben Pon’s Winery Carmel Valley

2019

57,50

Nieuw-Zeeland

Libanon
Les Gourmets Blanc, Clos St. Thomas Bekaa Valley
Familiebedrijf uit de Bekaa-vallei in Libanon, waar de dynamische Nathalie Touma na de
burgeroorlog het bedrijf in de wereld zette. Dat er hier al verscheidene millennia wijnbouw is
wordt des te meer duidelijk als je de Griekse tempel om de hoek van dit domein bezoekt, gebouwd
ter ere van wijngod Dionysos.

Californië
Wijnhuis en wijngaarden gelegen in de Carmel Valley in Californië en is tegenwoordig in handen
van Robert van der Walllen die het goede werk voortzet van de overleden heer Pon en streeft er
naar weer het allermooiste te maken in een prachtige regio.

20 Brasserie Paardenburg

Wijnvrienden van Paardenburg
Ben je een liefhebber van wijn? Dan delen we graag onze passie met jou.

Bij Paardenburg worden tal van wijnactiviteiten georganiseerd.
Kom gezellig met je vrienden of collega’s naar de ‘WIJN-MI-BO’.
Bezoek één van de speciale wijnproeverijen en wijndiners met de
wijnmakers. Haal samen met je nieuwe wijnvrienden je
wijncertiﬁcaten en ga mee op wijnreis naar één van
onze favoriete streken.

Enthousiast geworden? Word ook
wijnvriend bij Paardenburg. Bezoek
www.brasseriepaardenburg.nl/wijnvrienden

We vertellen je graag meer. Vraag naar de voorwaarden.
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Kaartwijnen ROSÉ

Een fijn glas Rosé op ons terras aan de Amstel met een Mediterrane
hoeveelheid zon, zomerser bestaat niet! Als aangename verfrissing
bieden wij een aantal roséwijnen het gehele jaar door.
Het terrasseizoen kan wat ons betreft niet lang genoeg duren.
FRANKRIJK

jaar per fles

Provence
Château La Coste
Prachtig gelegen in het hart van de Provence, omringd door amandel- en olijfbomen en beplant met
honderdvijfentwintig hectare aan wijnstokken, welke met grote precisie en aandacht worden gecultiveerd.
Deze op biodynamische wijze gemaakte rosé is met totaal respect voor de grond en de omgeving gemaakt;
het terroir mag spreken. En echte top Provence!!

2021

40

Chateau La Coste Magnum

2020

80

Chateau La Coste Jeroboam 3 liter

2020

190

Chateau La Coste Methusalem 6 liter

2020

400

Château de Selle, Domaines Ott
Zonder twijfel is Domaines Ott het meeste beroemde roséhuis van wellicht de hele wereld maar wordt zeker
gezien als de grondlegger van de Provence wijnen. Door de unieke ligging van de wijngaarden en het
manisch streven naar perfectie is men bij Ott in staat uitermate zuivere Rosé’s, witte- en rode wijnen te
produceren.

2020

70

Château de Selle, Domaines Ott Magnum

2020

140

Sybel Rosé, Yves Cuilleron
Syrah is de Rosé druif bij uitstek. Deze druif wordt het mooist verbouwd over de hele wereld in de Rhône.
Vandaar dat de top wijnmaker Yves Cuilleron deze Rosé met grootsheid heeft gemaakt!

2019

40

2020

30

2021

40

Languedoc
Escovier, St Saturnin
Deze lichte en provence gestylde rosé is voorloper in prijs-kwaliteit. Niet aleen wordt de wijn geproduceerd
in een dorpje net naast de provence, ook worden er gebruik gemaakt van exact dezelfde druiven, Carignan,
Cinsault en Syrah.

ITALIË
RosaMara, Costaripa Lombardije
Wijngaarden langs de oevers van het Gardameer, beplant met zowel witte als blauwe druiven, resulteren in
een verfijnde, stijl rosé. De TOP rosé van Italië.
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Kaartwijnen ROOD
Het is de moeite waard om alle recent gebottelde rode wijnen minstens een aantal maanden tot een
aantal jaar te bewaren alvorens ze open te maken. Nog maanden na botteling verkeren mooie wijnen vaak in
shock. Ze lijken te mokken. Open ze en u zult teleurgesteld worden door het gemis aan rijkdom van geur en
smaak. Bewaar de wijn in goede omstandigheden en u zult beloond worden. Wij begrijpen dat niet iedereen thuis
de mogelijkheid heeft om wijnen lang en goed te bewaren. Wij zijn gelukkig bevoorrecht met het enorme
kelderstelsel onder ons restaurant waar onze wijnen in een uitstekende omgeving tot volle wasdom kunnen
komen. Een goede gerijpte rode is zoveel mooier! Dat bieden wij u graag!

FRANKRIJK
Loire
De Loire staat bij de meesten bekend als witte wijngebied bij uitstek, met de Sauvignon Blanc als groot uithangbord. Echter zijn
er een aantal bijzondere rode wijnen, gemaakt van de Pinot Noir, maar dan zonder de boersheid uit de Bourgogne, en de Cabernet
Franc druif. Durf, body, lef maar toch in balans, proef en geniet!
jaar
per fles
2019
50
Sancerre Rouge, La Croix Canet
Pinot Noir is de bekende druif uit de Bourgogne maar kan echter ook prachtige wijnen voortbrengen
in een koel klimaat zoals in Sancerre. De Sancerre Rouge staat voor een karaktervolle Pinot Noir
met heerlijk rood en zwart fruit in geur en aanzet. Milde zuren, subtiel eiken en zachte tannines
maken deze wijn tot een bijzonder mooi geheel.
2019

Chinon, Les Granges, Cabernet Franc
Nadat Bernard zijn opleiding tot wijnmaker in Beaune had afgerond begon hij in 1975 zijn eigen
domein met een kleine twee hectare in Chinon. Op dit moment bezit Bernard en zoon Matthieu
Baudry dertig hectare wijngaarden op kalkhoudende plateaus, verdeeld over vele kleine percelen.
Dit geeft een enorme diversiteit aan bodemsoorten en microklimaten.

42,50

Bourgogne
De Bourgogne is het meest noordelijke gebied ter wereld waar grote rode wijnen worden geproduceerd. En wat voor een grote
wijnen.Of de rode wijnen uit Bourgogne net zo of zelfs groter zijn dan die uit Bordeaux? Dat ligt er maar aan welke wijnliefhebber
je het vraagt. Wellicht en hopelijk zorgt de grote complexiteit van de Pinot Noir en de complexiteit van het gebied er wel voor dat
deze rode wijnen nooit in de armen van het grote publiek zullen worden gesloten. En anders zorgt de prijs daar wel voor want de
duurste wijnen op aarde zijn afkomstig uit de Bourgogne. De streek heeft iets onnavolgbaars. Het wijngebied is een prachtig
bewaard gebleven juweel van tradities. Naast de vele classificaties, regels en uitzonderingen op de regels, is het gebied enorm
versnipperd. Het bestaat uit heel veel kleine stukjes wijngaard. Dat is een overblijfsel uit de Franse Revolutie. Voor die tijd waren
de meeste wijngaarden in handen van de kerk, maar dat beviel Napoleon niet. De wijngaarden werden opgesplitst en geveild. Daar
begon de eerste versnippering wat vervolgens steeds erger werd door het ingewikkelde erfrecht waar Bourgogne mee kampt. Als
voorbeeld: De ommuurde wijngaard Clos de Vougeot, een wijngaard van vijftig hectare, heeft inmiddels maar liefst 80 eigenaren.

Côte de Nuits
De Côte de Nuits, vernoemd naar de walnootboom, is de thuisbasis van
vierentwintig Grand Cru-wijngaarden met enkele van ‘s werelds kostbaarste
wijngaarden ter wereld. Het gebied begint net ten zuiden van Dijon. Tachtig
procent van de hier geproduceerde wijnen zijn rood en gemaakt van
Pinot Noir. De wijngaarden danken hun prestige aan de bijzondere
combinatie van bodem, klimaat en niet in de laatste plaats de hoge
kwaliteit van gedreven wijnmakers. De Côte de Nuits is een strook
wijngaarden van ongeveer vijftig kilometer lang en een paar kilometer breed.
Onderweg passeer je wijngaarden die tot de meest bijzondere ter wereld
behoren. Ze hebben namen die je in elk wijnboek tegenkomt, zoals de
monopole La Tache en Romanée-Conti.
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Kaartwijnen ROOD
jaar per fles
Marsannay Rouge-Pataille

2017

67,50

Côte de Nuits, Villages ‘Clos du Chapeau’, Domaine de L’Arlot
Op dit Domaine wordt door Geraldine Godot met enorme precisie gewerkt. Uit grondige bodem analyses
is gebleken dat elk perceel een andere samenstelling heeft. Deze gelaagdheid proeft u terug in de wijnen
die geheel biodynamisch worden gemaakt. Clos du Chapeau is een perceel zuidelijk gelegen en in bezit
van het domaine zelf.

2019

77,50

Volnay Premier Cru, Lucienne Le Moine “Santenos”

2013

162,50

Gevrey-Chambertin ‘Les Platières’, Philippe Leclerc
Gelegen aan de voet van de heuvel, net onder de premier cru wijngaarden, zal deze Gevrey- Chambertin
je verrassen met zijn kwaliteit voor een wijn in de categorie “Villages”.

2017

102,50

Gevrey-Chambertin 1er Cru ‘La Combe aux Moines’, Philippe Leclerc
Deze premier cru gelegen tussen ‘Les Champeaux’ en ‘Les Cazetiers’ is misschien wel de meest bekende
premier cru van Gevrey-Chambertin. ‘La Combe aux Moines’ is het hoogste perceel en de helling is een
van de meest indrukwekkende in de appellatie, waardoor het een van de meest aromatisch krachtige wijnen is.

2017

157,50

Chambolle-Musigny ‘Les Babillaires’, Philippe Leclerc
De grote wijnen van Chambolle-Musigny hebben de reputatie de lichtste en meest fruitige wijnen van
de Côte de Nuits te zijn, wat niets afdoet aan hun finesse en elegantie.

2017

117,50

Morey Saint Denis Domaine de Forey
Domaine Forey Père & Fils is al 4 generaties lang een domein gelegen in Vosne-Romanée (Côte d'Or).
Hun huis, kelders en een deel van hun wijngaarden liggen naast het legendarische
"Domaine la Romanée-Conti".

2016

87,50

Gevrey-Chambertin ‘Ostrea’, Domaine Trapet Père & Fils
Ostrea is een hoogwaardige cuvée, een samenstelling van twee percelen Gevrey-Chambertin die de familie
Trapet bezit, één uit 1904 en de ander uit de jaren zestig. De naam Ostrea houdt verband met de vele schelpen
die er te vinden zijn. De familie Trapet is samen met Armand Rousseau de koning van Chambertin.

2014

115

Latricières-Chambertin Grand Cru, Domaine Trapet Père & Fils
Het kleine Grand Cru perceel is herkenbaar aan de vele kiezels en de zestig jaar oude wijnstokken alsook
de ligging tegen een bosrand. Unieke wijn! Latricières is meest elegante wijn volgens Jean-Louis Trapet.

2013

417,50

Bourgogne Rouge a Meursault, Hubert Bouzereau
Ongekend mooie rode instap Bourgogne. Volle brede neus met een frisse en zuivere smaak. Een favoriet!

2020

52,50

Santenay Domaine Hubert Bouzereau
De dochters van Hubert hebben zich sinds 1995 bij het bedrijf van hun vader gevoegd. Marie-Laure en
Marie-Anne staan momenteel aan het hoofd van het wijnhuis met inmiddels 10 hectare in 6 gemeenten
van de Côte de Beaune. De productie bestaat voor 3/4 uit witte wijn en voor 1/4 uit rood.

2019

62,50

Een wijn uit het meest noordelijk gelegen gedeelte van de Côte d’Or, Marsannay! Gemaakt door

de jonge maar inmiddels al befaamde Sylvain Pataille geroemd om zijn pure en verfijnde stijl.

Côte de Beaune
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Côte de Beaune (vervolg)
Chassagne Montrachet, Hubert Bouzereau
De Chassagne Montrachet is Pinot Noir op zijn best. Sexy, elegant en zijdezacht zijn woorden die
opkomen wanneer wij weer genieten van deze prachtwijn.

jaar
2018

per fles
67,50

Santenay ‘Clos des Hâtes’, Domaine Hubert Lamy
Deze wijn uit het meest zuidelijk gelegen gedeelte van de Côte d’Or gemaakt door Olivier Lamy behelst
alles wat een top Pinot Noir kan hebben, elegantie, diepgang en kracht. Clos des Hâtes wordt gezien als
één van de mooiste percelen in Santenay.

2015

70

Pommard "Vieilles Vignes" Francois D’allaines
Het wijnhuis van François d'Allaines is sinds 1996 gevestigd in Demigny, op enkele kilometers van
Puligny-Montrachet . Zijn aantrekkingskracht is gericht op rijke wijnen met een groot potentieel voor
plezier, fruitig en fris in de neus, delicatesse en diepte in de mond.

2018

87,50

Corton Bressandes Grand Cru, Hubert Bouzereau
Er bestaan meer dan tien verschillende Grand Cru wijngaarden die behoren tot de Corton Groep.
De best daarvan liggen ten noordoosten van het dorp en zijn Bressandes, Le Corton, Clos de Roi en
Renardes. Laten wij er nou net één van deze vier in onze portfolio hebben. Een feest!

2014

147,50

Bourgogne Passetoutgrain, Domaine Vincent Dureuil-Janthial
Volgens velen is Passetoutgrain geen echte Bourgogne. Die wordt immers gemaakt van honderd procent
Pinot Noir en in de Passetoutgrain zit wat Gamay uit de Beaujolais, Deze Passetoutgrain van
Dureuil-Janthial is er één om in te lijsten. Romig fruit met een lekkere bite.

2017

52,50

Bourgogne Pinot Noir, Domaine de la Monette
Deze Bourgogne Pinot Noir is gemaakt door een Nederlands stel, Roelof Ligtmans en zijn Marlon.
Hij is gemaakt van het fruit van diverse percelen waarvan de wijnstokken gemiddeld 20 jaar oud zijn.
Het gemiddelde rendement ligt tussen de dertig en vijfendertig hectoliter per hectare.

2018

67,50

Rully Rouge, Domaine Vincent Dureuil-Janthial
Rully is een wijn uit de Chalonnais, de zuidelijke Bourgogne. De wijnen hier zijn wat boerser dan de
gepolijste diamantjes uit de Côte d’Or. Zoals overal is het de wijnmaker die zijn stempel zet en als er één
dat doet is het Vincent Dureuil-Janthial wel.

2017

67,50

Côte Chalonnaise

Beaujolais
De wijnstreek Beaujolais valt deels in de wijnstreek Bourgogne, maar wordt vaak als zelfstandig wijngebied gezien, vanwege de
eigen identiteit van de wijnen die er geproduceerd worden. Helaas is het ‘merk’ Beaujolais erg vergruisd door de dunne wijnen die
zijn geproduceerd in lijn van de ‘En primeur’ hype. Wij willen u met liefde laten zien dat dit gebied zeker kwalitatieve wijnen voortbrengen die zelfs ook mooi kunnen ouderen.

Fleurie, Clos de la Roilette
Het domein grenst aan de appellatie Moulin-a-Vent en de bodem bestaat daarom voor een groter gedeelte
uit klei. De Fleurie van Coudert heeft dan ook net iets meer structuur dan de gemiddelde Fleurie.

2020

42,50

Brouilly Domaine de Briante
Een bijzondere terroir, een unieke druif en het harde werk van zeer enthousiaste wijnboeren hebben ervoor gezorgd dat de kwaliteit en daarmee de reputatie van de Beaujolais zich ten goede heeft veranderd.
Beaujolais krijgt weer een echt eigen gezicht met uitstekende klassieke wijnen.

2016

42,50

Chiroubles cuvée Constance Domaine de Metrat
Dit domein is buitengewoon succesvol: de wijnen zijn rijkelijk geparfumeerd, rijkelijk en expressief voor
hun terroirs. De vieilles vignes van La Roilette hebben zichzelf overtroffen, maar de openbaring komt van
de buitengewoon succesvolle Chiroubles: het is lang geleden dat we er een hebben geproefd.

2019

42,50

Morgon ‘Corcelette’ Domaine Daniel Bouland
Deze Cru is afkomstig van een perceel met 40 jaar oude wijnstokken. Het terroir bestaat uit zand vermengd met vuursteen en graniet. De smaak is toegankelijk en vult de mond met de aroma’s van zwarte
kersen en bosbessen.

2018

50
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KaartwijnenROOD
ROOD
Bordeaux
De Bordeaux is ontegenzeggelijk het beroemdste wijngebied
Bas-Médoc
Haut-Médoc
ter wereld. Grote namen als Petrus, Cheval-Blanc, Yquem en
Saint-Estèphe
Lafite Rothschild doen de harten van miljoenen wijnliefhebbers
Pauillac
Saint-Julien
in alle uithoeken van onze aardbol sneller kloppen.
Listrac
De wijnstreek Bordeaux heeft een aanzienlijke omvang en het
Moulis
Margaux
totale wijngaardareaal bestrijkt een gebied zo groot als de
Pessac-Léognan
Graves
provincie Utrecht. De rivieren en dan met name de Gironde
Cérons
spelen een belangrijke rol in de verdeling van het gebied in
Barsac
Sauternes
grofweg drie wijngebieden waar voor rood de rechteroever en
Commune
de linkeroever de belangrijkste zijn. De rechteroever omvat
Cours d'eau
appellations als Saint-Émilion, Pomerol, Fronsac, Côte de
Bourg en Côte de Blaye. Op de rode klei is het vooral de
Merlot druif die hier de boventoon voert. De linkeroever met
veel kiezel is het gebied waar vooral de Cabernet Sauvignon
(km)
0
30
druif schittert. Het is het gebied van de Médoc, waarbinnen
(mi)
0
60
vooral de St Estephe en de Haut-Médoc met zijn zes
gemeenteappellations een bijzondere plaats innenemen.
Denk aan de Grands Crus Classés uit gemeenten als Pauillac,
Saint-Julien of Margaux. Ondanks de belangrijke rol van terroir
is de classificatie, in tegenstelling tot de Bourgogne, daar niet
in de eerste plaats op gebaseerd. De status Premier of
Deuxième Grand Cru Classé is toegekend aan wijnen van een
bepaald château en niet aan wijnen van druiven uit een
bepaalde wijngaard. Wel is het zo dat een wijnhuis in Bordeaux vaak een flink areaal aan wijngaarden bezit, met daarbinnen
verschillende terroirs. De beste wijnen komen van druiven van het beste terroir en de overige wijnen komen dan als tweede wijn
op de markt. Bijna alle terroirs in de dorpen in en rond St. Emillion, Pomerol en in de Haut-Medoc zijn overigens van hoge
kwaliteit. Het is aan ons om u dat te laten ervaren! En belangrijk: Bordeaux komt enkel tot zijn recht wanneer het de juiste tijd
rijping (op fles) heeft ondergaan.
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Linkeroever:
Linker oever:
Haut-Médoc
Medoc
Domaine
Andron
Château Livran
Dit
wijnhuis
is omringd door grote namen als Château Sociando-Mallet en Château Charmail.
Château
Hauterive
Het heeft dan ook superveel potentie om de strijd aan te gaan met de grote Grand Cru’s.
In 2006 is het domein opgericht door Nederlandse wijnliefhebbers. Ondanks de lage opbrengst
Haut-Médoc
per
hectare, heeft het wijnhuis de installaties en vaten die je eigenlijk alleen maar ziet bij de grote
Domaine
Andron
Grand
Cru’s:
er wordt geïnvesteerd in kwaliteit.
Dit wijnhuis is omringd door grote namen als Château Sociando-Mallet en Château Charmail.
Domaine
Andron
Het heeft dan
ook superveel potentie om de strijd aan te gaan met de grote Grand Cru’s.
Iconisch
wijnjaar
in deopgericht
Bordeaux,door
bewaarpotentieel
zeker 20 jaar, maar
ook nudeallage
mega.
In 2006 is
het domein
Nederlandse wijnliefhebbers.
Ondanks
opbrengst
per hectare, heeft het wijnhuis de installaties en vaten die je eigenlijk alleen maar ziet bij de grote
Les Hauts de Lynch Mousses Demi Bouteille
Grand Cru’s: er wordt geïnvesteerd in kwaliteit.
Chateau Brillette Moulis
L’Héritage de Chasse-Spleen, Deuxième Vin de Chasse Spleen Moulis
Château Chasse-Spleen Moulis
Château Clément Pichon
Chateau Poujeaux Moulis
Château Chasse-Spleen Moulis
Chateau Belgrave, Cinquième Grand Cru Classé
La Tour Carnet, Quatrième Grand Cru Classé

jaar
1987
1985

2012

jaar
per fles
per ﬂes
2012
52,50
80
85

40
2010

67,50

2008

40
72,50

1980

2009
47,50
2014
52,50
2011
68
2010
115

La Rosé trintadon, Cru Bourgeois

1986

120

La Rosé trintadon, Cru Bourgeois

1981

130

Camensac, Quatrième Grand Cru Classé

1981

147,50

Château Belgrave, Cinquième Grand Cru Classé
1982 behoort tot de vintage van de eeuw. Het oogstjaar had de ultieme omstandigheden om de
mooiste en krachtigste wijnen voort te brengen. Samen met 1945, 1947 en 1961 een
‘once in a lifetime’ die geprobeerd moet worden!

1982

165

2012
2011
2010

77,50
77,50
82,50
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Saint-Estèphe

jaar

per fles

Château Haut-Vignoble-Sequin 2de wine of beau site

2014

57,50

Château Le Crock, Cru Bourgeois

2013

60

Château de Clauzet

2010

72,50

Château Lafon-Rochet

2010

152,50

Château Ormes de Pez

2010

152,50

Château Montrose, Deuxième Grand Cru Classé

2012

182,50

Duhart Milon, Cinquième Grand Cru Classé

2011

177,50

Château Haut-Bages Libéral, 5e Grand Cru Classé

2013

82,50

Château Pontet-Canet, 5e Grand Cru Classé

2011

182,50

Château Lynch Bages, Echo de Lynch Bages

2014

97,50

Les Fiefs de Lagrange, Deuxième Vin du Château Lagrange

2014

67,50

Château Branaire Ducru, Quatrième Grand Cru Classé

2010

152,50

Château Beychevelle, Quatrième Grand Cru Classé

2013

157,50

Château Leoville Barton, Deuxième Grand Cru Classé

2012

162,50

Château Beychevelle, Quatrième Grand Cru Classé

2012

172,50

Château Beychevelle, Quatrième Grand Cru Classé

2011

172,50

2010

72,50

Pauillac

Saint-Julien

Listrac - Medoc
Château Fonreaud, Cru Bourgeois

Wijnkaart
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Margaux

jaar

per fles

Château Angludet, Cru Bourgeois Exceptionnel

2016

77,50

Château du Tertre, Cinquième Grand Cru Classé

2016

97,50

Château Siran

2011

77,50

Marquis de Terme, Quatrième Grand Cru Classé

2011

92,50

Château Marquis d'Alesme Becker

2011

97,50

Château Marquis d'Alesme Becker

2012

97,50

Château Giscours, Troisième Grand Cru Classé

2012

127,50

Château Gazin Rocquencourt

2010

72,50

Château Malartic-Lagraviere

2010

147,50

Château Haut-Brion, 1e Grand Cru Classé

2007

897,50

Pessac-Leognan
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Graves
Aangezien alleen Château Haut-Brion werd geclassificeerd tijdens de classificatie van 1855, zette de Graves regio een
classificatie op die recht deed aan al haar andere châteaus van hoge kwaliteit. Ze verdeelden de regio in Graves en Pessac-Leognan.
In de Graves mogen de beste wijnen zich Grand Cru Classés de Graves noemen, Deze classificatie is de enige die zowel rode als
witte wijnen beoordeelt. Enkele lijst aanvoerende châteaus zijn Haut-Brion (Premier Cru in zowel de 1855 als de 1953
classificatie), Château Haut Bailly en Château Smith Haut Lafitte.

jaar per fles
Clos Floridène, Rouge

2014

57,50

2011

67,50

Domaine de La Croix

2014

45

Château de la Commanderie

2016

57,50

Rechteroever:
Fronsac
La vieilles cure fronsac

Lalande de Pomerol

Pomerol
In het uiterste westen van de Saint-Emilion, even ten noordoosten van Libourne ligt het kleine district Pomerol, dat zijn eigen appellation controlee heeft. De Pomerol wijnen zijn schaars, gewild en dus duurder in prijs. Met zijn 780 hectares bestrijkt deze gemeente
slechts 0,006 % van de totale bordeaux productie! Op een oppervlakte van amper 3 op 4 kilometer tellen we ongeveer 150 verschillende Pomerol kastelen waarvan ongeveer 50 met minder dan één hectare wijngaard. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals Château de
Sales, een van de oudste en meest prachtige domeinen met een echt kasteel, dat 47,5 hectare bezit, en Pétrus en Vieux Château Certan die beide meer dan 12 hectare bezitten. Een officiële classificatie kennen ze niet in de Pomerol. Vieux Chateau Certan werd in de
negentiende eeuw beschouwd als de beste wijn. Tegenwoordig is dat Chateau Pétrus.
De bodems van Pomerol bezitten een diepe kalksteenlaag met daarbovenop lagen zand en kiezel. Naar het noorden en het westen toe
van de appellatie staan de wijnstokken aangeplant op alluviale bodems, zand en kiezel. Enkel Pétrus bezit de anomalie van een
unieke bassin van blauwe klei. Het belangrijkste druivenras is Merlot (Pétrus en Le Pin worden exclusief met Merlot gemaakt) aangevuld met Cabernet Franc als tweede meest belangrijke druif. De wijnen hebben een gemiddeld bewaarpotentieel van 40 tot 70 jaar.

L’Hospitalet de Gazin, Deuxième Vin du Château Gazin

2013

72,50

Château Bourgneuf

2014

75

Les chemins de la croix du casse

2014

77,50

Château Trotanoy

2013

215

Château L’Evangile

2016

397,50
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Saint-Émilion
Saint-Émilion was niet opgenomen in de wijnclassificatie van 1855. Pas in 1955 kreeg de gemeente een eigen ranglijst. Het
initiatief hiertoe werd genomen door de lokale wijnboeren. Omdat de lijst niet rigide zou zijn, en men dus van het begin wilde
vermijden dat de classificatie verouderd zou worden, werd besloten de lijst elke 10 jaar te herzien. De tien jaar werden niet
gerespecteerd, maar er waren herzieningen in 1959, 1969, 1986, 1996. De laatste herziening vond plaats in 2006. Deze laatste werd
aangevochten door acht domeinen die gedeclasseerd werden. Volgens de A.O.C. zijn er twee indelingen voor de wijnen van de
Saint-Émilion. Allereerst de A.O.C. Saint-Émilion. Daarnaast de A.O.C. Saint-Émilion Grand Cru. Verwar de Saint-Émilion Grand
Cru echter niet met de Saint-Émilion Grand Cru Classés.

jaar per fles
Château Chapelle d’Aliénor Maracan, Bordeaux Supérieur AC

2016

42,50

Château La Fleur, Saint-Émilion Grand Cru 1/2 fles

2014/16

47,50

Chateau Grand Barrail Lamarzelle Figeac

2013

72,50

Château La Fleur, Saint-Émilion Grand Cru

2014

77,50

Château Cantenac, St Emilion Grand Cru
Mooi gerijpte St Emilion, dominerend Merlot, aangevuld met Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc.

2011

77,50

Chateau Dassault

2012

80
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RHÔNE
De Rhône-vallei is al sinds de oudheid een centrum van wijncultuur en is tegenwoordig nog net zo
populair. De Rhônestreek wordt door velen opgedeeld in het noordelijke en het zuidelijke gedeelte. De
wijnen uit het noordelijke gedeelte, waar de Syrah druif de scepter zwaait, verschillen dan ook ﬂink met
deze uit het zuidelijke deel, waar de Grenache Noir de belangrijkste druif is. De Rhône wijnen kan men
opdelen in vier categorieën: de AOC Côtes du Rhône, de AOC Côtes du Rhône Villages, de Cru’s en de
jeunes appellations. De laatste leveren meestal de eenvoudigste wijnen, en hebben wij daarom ook niet op
onze kaart staan. De mooiste rode Cru wijnen van de Côtes du Rhône vindt u op onze kaart en
betreffen de gebieden: Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Cornas, Côte-Rôtie, Crozes-Hermitage,
Hermitage, Saint-Joseph en Vacqueyras.

Noord Rhône

jaar

per fles

Crozes Hermitage, Vieilles Vignes, Maison Tardieu-Laurent
2016
Honderd procent Syrah van zestig jaar oude wijnstokken uit de Noordelijke Rhône. Meer fruit dan mineraliteit.
De wijn is gemaakt van prachtig rijp en vol fruit. Door het mooie hout gebruik is de wijn wat ronder geworden.

57,50

Saint-Joseph ‘Les Serines’,Yves Cuilleron
Deze ‘Les Serines’ is gemaakt van een van de oudste wijnstokken van Cuilleron in de appelatie van
Saint Joseph. honderd procent Syrah met maar liefst achtien maanden rijping in vat.

2019

65

Côte Rotie, “Madinière’ Yves Cuilleron
Côte-Rôtie is er daar één van naast Hermitage. De vergelijking met de grote rode Bourgognes wordt vaak
gemaakt en deze perfect gemaakte Côte-Rôtie is daar een sprekend voorbeeld van.

2018

107,50

Zuid Rhône
Château de la Gardine, Côte du Rhône Rouge
2018
Deze Côtes du Rhône is afkomstig van wijngaarden uit het Zuidelijke gedeelte van de Rhône-vallei,
waar de Grenachedruif de meerderheid van de druiventeelt uitmaakt. De wijn wordt gemaakt van vijfenzestig procent
Grenache, vijfendertig procent Syrah en Mourvèdre druiven en laat zich opmerken door zijn intens, frisse neus.

40

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Maison Tardieu-Laurent
Maison Tardieu-Laurent is geen standaard domein maar eerder een handelshuis. Misschien wel een van
de beste micro-negociants van het Rhônedal. Michel Tardieu heeft namelijk geen eigen wijngaarden in
zijn bezit. Samen met zijn zoon Bastien gaat Michel de wijngaarden af om druiven van zeer oude
wijnstokken te vinden, vaak gelegen in het historische hart van elke benaming, zo ook hier in Châteauneuf
du Pape. En briljante wijn bijna alleen maar Grenache er is een klein schuitje Syrah toegevoegd.

72,50

2018
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ZUID-FRANKRIJK
jaar

per fles

Baron de Albian Madiran
Het AOC Madiran decreet dateert van 19 juli 1948 en geldt voor rode wijnen.
De AOC Madiran moet bestaan uit minstens 40 en maximum 60% Tannat en mag aangevuld worden
met Fer Servadou, Cabernet Franc of Cabernet Sauvignon.

2015

42,50

Ollieux Romanis Rouge ‘Cuvée Prestige’, Corbières Boutenac
Prestigieus rood uit de enige Corbières-Cru, Boutenac in de Languedoc. Appellatie pas opgericht in
2005 in samenwerking met producenten die vastberaden zijn dit terroir een kwaliteitsimago te geven.
Een serieus glas wijn door de houtopvoeding en dankzij de oudere stokken veel diepgang en spanning.
Een blend van voornamelijk de typisch Zuid-Franse Carignan, Mouvèdre en Grenache.

2019

45

La Forge, Gérard Bertrand, Corbières Boutenac
Deze wijn, gemaakt van oude carignan stokken, heeft een uitmuntende persoonlijkheid, kracht en elegantie
vullen elkaar subtiel aan. Een complexe neus van zwart compote fruit en specerijen. Gestructureerd in de
mond met een zijdeachtige afdronk.

2014

80

Clos d’Ora, G, Bertrand, Minervois La Livinière, Languedoc-Roussillon
2013
Gelegen in de gemeente La Livinière en Minervois, tweehonderdtwintig meter boven zeeniveau, is de
negen hectare grote wijngaard omgeven door droge stenen muren. Het is gelegen op een breuk waar twee
bijzondere terroirs samenkomen, Bartonians en Lutecians, samengesteld uit kalkstenen, zandstenen en mergels.

De wijngaarden van Tardieu-Laurent in de Rhône.

247,50
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DUITSLAND
VDP, is het belangrijkste kwaliteitsorgaan van de Duitse wijnen. Verband Deutscher Prädikatsweingüter e.V., is de
oudste nationale vereniging van topwijngoederen ter wereld. In 1910 sloten vier regionale verenigingen zich aaneen tot Verband Deutscher Naturweinversteigerer (VDNV). Tegenwoordig, ruim honderd jaar later, verenigt VDP
200 topwijngoederen uit alle Duitse wijnbouwgebieden. De VDP-leden werken volgens strenge, vrijwillig opgelegde kwaliteitsnormen, van de druif tot en met de ﬂes. VDP heeft een eigen kwaliteits-classiﬁcatie:
• VDP Gutswein: basiswijn, visitekaartje van het wijnhuis
• VDP Ortswein: gemeentewijnen (komen uit de beste wijngaarden binnen een gemeente) en zijn daarmee de
ambassadeurs van het bewuste terroir.
• VDP Erste Lage: staat voor eersteklas wijngaarden (Premier Cru) met eigen proﬁel en optimale groeiomstandigheden. Beperking opbrengst.
• VDP Grosse Lage: de allerbeste Duitse wijngaarden (Grand Cru), die per perceel nauwkeurig begrensd zijn.
Hier ontstaan unieke wijnen met een groot rijpingspotentieel.
De VDP druivenadelaar is het garantiezegel voor de VDP-wijnen en wijngoederen.
Hij staat voor ambachtelijk gemaakte wijnen uit uitstekende wijngaarden.

Pfalz jaar
Stepp, Pinot Noir
Gerd zit nooit stil. De jarenlange internationale ervaring, in combinatie met authenticiteit proeven we
terug in zijn wijnen.Hij produceert onder andere goed gedefinieerde Pinot Noir, Pinot Gris, Riesling,
scheurebe. Variërend van goede instap tot Cru’s met duidelijke terroir expressie.

jaar
2020

per fles
40

Spätburgunder, Munzinger Kapellenberg
De Munzinger Kappellenberg is een wijngaard met een sterke leem-löss-bodem, welke de
grootvader van Josef Michel ooit heeft verkocht aan zijn zuster. Deze leem-lössbodem is ideaal voor
de aanplant van Spätburgunder, getuige de meer dan 40 jaar oude stokken op de wijngaard.
De Kappellenberg behoort met Achkarrer Schlossberg tot de mooiste terroirs van het zuidelijke Baden.

2018

45

Spätburgunder, Weingut Nett
Mooie Spätburgunder uit de regio Pfalz. Fris en vol rood fruit met een zeer zachte afdronk.

2019

47,50

2018

45

2021

40

2018

42,50

2008

97,50

OOSTENRIJK
Carnuntum
Muhr Carnumtum Blaufränkisch
De bläufrankisch van Dorli Muhr wordt beschouwd als de allerbeste wijn van deze druivensoort.
Zinderende wijnen vol elegantie, bijna bourgondisch van aard, complex en boeiend maar ook
sappig en transparant. Onlangs uitgeroepen tot ‘heldin van het jaar’ door Perswijn.

Burgenland
Claus Preisinger, Zweigelt
Het jonge bedrijf van Claus Preisinger ligt in de deelstaat Burgenland, in het oosten van Oostenrijk.
Hij heeft negentien hectare wijngaarden verdeeld over vierenzestig kleine percelen. Hij maakt voor
negentig procent rode wijnen en werkt volledig biologisch en biodynamisch.

Weinviertel
St Laurent, Weingut Klein
Sinds 1788 maakt de familie Klein wijn in Pernersdorf, en al sinds 13 generaties heet de familievader Julius.
Julius gooit deze wijn nog eens enkele maanden op grote houten vaten voor een licht toastend effect.

Kamptal
St Laurent, Kurt Angerer
Lange tijd dacht men dat de St. Laurent een variëteit van de Spätburgunders was, echter is het eenvolkomen
eigen soort. En wat voor één! De textuur van een Pinot Noir, fijn op het fruit gemaakt en uniek in zijn soort!

Wijnkaart
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Kaartwijnen ROOD
ITALIË
Italie is uniek in eenvoud en veelzijdigheid en een wijnland bij uitstek. Geen enkel ander land kan zich er
op beroemen dat het wijnbouw heeft in letterlijk alle gewesten. Van het hoge noorden tot in het diepe
zuiden wordt wijn gemaakt. Hoewel Italië een mediterraan land is zorgt de verspreiding van
wijnbouwgebieden over het hele land ervoor dat de druiven onder wisselende klimaatomstandigheden
groeien. Een belangrijke kwaliteitsfactor in dit verband is de ligging van de wijngaarden. Vooral in het
warme zuiden geldt: hoe hoger hoe beter. Alles bij elkaar kent het land een enorme verscheidenheid aan
inheemse en internationale druivenrassen. Van al die rassen verdienen er minstens twee een speciale
vermelding: Nebbiolo en Sangiovese. De eerste gedijt alleen maar in Piemonte. De tweede is in grote
delen van het land aangeplant, maar dankt zijn reputatie aan de grote wijnen uit Toscane. In het
Toscaanse gebied is overigens nog een wijnsoort noemenswaardig en dat is de Super Tuscan. De
Broedplaats van deze grote rode wijnen is Bolgheri. Deze DOC werd speciaal gecreëerd voor enkele
experimentele maar prestigieuze wijnen die lange tijd buiten het ‘systeem’ vielen. Met gebruik van Franse
druivenrassen worden er tegenwoordig wijnen geproduceerd die zich meten met de wereldtop.
De Saissacaia 2015, één van de toppers, is mondiaal uitgeroepen tot beste wijn ter wereld van het
oogstjaar 2015.
Trentino-Alto
Adige

Valle
d’Aosta

Lombardia

Friuli-Venezia Giulia

Veneto

Piemonte
Emilia-Romagna
Liguria

Toscana

Marche
Umbria

Abruzzo
Lazio
Molise

Puglia
Basilicata

Sardegna

Calabria

Sicilia
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Kaartwijnen ROOD
Piëmonte
Voor ons het uitdagendste en mooiste wijngebied van Italië, met de bekende Barolo en Barbaresco als aanvoerders van maar liefst
achttien DOCG en éénenveertig DOC wijnen. Hoewel Piëmonte qua omvang het vijfde wijngebied is van Italië, behoort het qua
kwaliteit tot de absolute top. De drie belangrijkste wijngebieden in Piëmonte zijn de Langhe, de Roero en de Monferrato. De meest
bekende hiervan is de Langhe, het gebied met Alba als stralend middelpunt van de Barolo, de Barbaresco en de Dolcetto wijnen.
Het aansluitende Roero gebied ligt ten Noorden van Alba. Hier komt bijvoorbeeld de Roero Arneis vandaan. Monferrato, met naast
Asto ook de wijnsteden Acqui Terme en Ovada, is het grondgebied van de Asti Spumante, de Moscato d’Asti, de Barbera d’Asti en
de Barbera del Monferrato.

jaar

per fles

Langhe Nebbiolo, Gianfranco Alessandria
Gianfranco kocht na de dood van zijn vader in 1986 vier hectare wijngaard. Het wijnhuis is gevestigd in
Monforte d’Alba, een klein dorpje in de Barolo streek. Een elegante wijn met ronde tannines.
De wijn is heerlijk bij risotto en gerechten met truffel en paddenstoelen.

2020

45

Produttori del Barbaresco
Deze samenwerking van 56 wijnboeren behoort volgens veel wijnliefhebbers tot de beste coöperaties
ter wereld. Geprezen om een zeer hoge en constante kwaliteit, en dat voor relatief zeer schappelijke
prijzen. Inmiddels beschikken ze over ruim honderd hectare aan wijngaarden op prachtige
posities, vooral in de directe omgeving van het dorp Barbaresco.

2018

72,50

Barolo Serralunga, Fontanafredda
Serralunga is de zuidelijk gelegen wijngaard bij de entree van Tenuta Fontanafredda, gemaakt van de
Nebbiolo druif en een rijping van 3 jaar, een intense, krachtige Barolo met tonen van balsamico,
zwart fruit en een mooie tannine structuur.

2017

77,50

Barolo Bussia Alessandro e Gian Natale Fantino
De Barolo Bussia dei Fratelli Fantino is gemaakt vanuit de oude wijngaarden van meer dan 60 jaar oud
in het Dardi-gebied in de uitgestrekte Cru van Bussia. Giannatale en Alessandro rijpen de Nebbiolo
gedurende 4 jaar in grote Slavonische vaten, nadat ze de druiven ongeveer een maand spontaan fermenteren.
Na een rustperiode van 6 maanden op fles, wordt deze Barolo pas op de markt gebracht.

2013

77,50

Wijnkaart
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Kaartwijnen ROOD
Veneto
Het gebied voor de beroemde Valpolicella wijnen. De vele druiven die in het gebied worden gebruikt, en altijd in samenwerking
met andere druiven verbonden zijn voor de productie van Amarone, zijn Corvina, Molinara en Rondinella.

jaar

per fles

Valpolicella Ripasso, Tedeschi
De familie Tedeschi zit al ruim driehonderdvijftig jaar ‘in de wijnbusiness’ de Ripasso van de San Rocco
wijngaard geurt naar kersen, rode peper en een hint cacao, veel sap, spanning en een intense finale.

2018

45

Amarone Valpolicella Classico docg, Soprasso
Gemaakt van ingedroogde druiven om de concentratie te vergroten, zwarte kers, chocolade, pruimen,
zwoel en breed van smaak.

2017

57,50

Amarone della Valpolicella Classico docg, Viviani
De wijn heeft typische aroma’s van druiven die op grote hoogte zijn geoogst, je herkent de geuren van

2016

65

Amarone Valpolicella Classico docg, Tedeschi
Deze Amarone is gemaakt van een blend van Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Rossignola,
Oseleta, Negrara en Dindarella druiven. In september worden de druiven met de hand geplukt en tot
januari op plastic trays te drogen gelegd. Tijdens dit indroog proces verliezen de druiven ca. dertig procent
van hun vocht en vijfentwintig procent van hun gewicht.

2019

65

Amarone Classico Zenato
Deze wijn vervaardigd men op basis van een zorgvuldig samengestelde selectie aan druiven die in de
gemeente Sant’Ambrogio groeien. Dit gebeurt in de zogeheten Valpolicella Classica regio.
De wijn is samengesteld uit een mix van Corvina, Rondinella, Oseleta en Croatina druiven.

2017

67,50

kruiden en wilde bloemen.
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Kaartwijnen ROOD
Toscane

jaar

per fles

Don Giovanni Toscane, Guiseppe Brancatelli 1/2 fles
Een blend van vier druifsoorten, bijzonder in zijn soort. Een kwart Cabernet Sauvignon, een kwart Cabernet
Franc, een kwart Petit Verdot en een kwart Syrah. De druiven van deze wijn worden afzonderlijk geoogst,
waarbij er speciaal op gelet wordt of de druiven rijp en op hetzelfde moment nog steeds fris en levendig zijn.

2015

32,50

Don Giovanni Toscane, Guiseppe Brancatelli

2017

50

Don Giovanni Toscane, Guiseppe Brancatelli 3 liter Jeroboam

2017

187,50

Don Giovanni Toscane, Guiseppe Brancatelli 5 liter

2017

302,50

Rosso di Montipulciano, Poliziano
De ‘rode wijn uit Montepulciano’, Toscane. Wijngaarden gelegen op hellingen van zandsteen geven een
levendige stijl Sangiovese, mooie fruitconcentratie, sap, balans en rijkdom.

2019

47,50

Questo Dedicato Guiseppe Brancatelli
Mooie zachte en rijpe Super Tuscan. De wijn oudert gedeeltelijk in hout en gedeeltelijk in roestvrij staal.
Op fles oudert hij nog minimaal 6 maanden.

2014

45

Caiarossa Pergolaia
2015
Deze Toscaanse wijn van het wijnhuis Caiarossa, van de familie Jelgermsa, ook eigenaar van Château Giscours
en du Tertre, is gemaakt van voornamelijk Sangiovese. Hij rijpt twaalf tot zestien maanden in houten vaten
waarna hij nog een klein jaartje in betonnen tanks wordt gehouden totdat de wijn gebotteld kan worden.

52,50

Chianti Classico, Castello di Brolio
De familie Ricasoli bezit al sinds het jaar 1141 het Castello di Brolio, en is daarmee waarschijnlijk de
oudste wijndynastie ter wereld. Hun Chianti kenmerkt zich door rode kersen, laurier en rozemarijn, sap,
grip en intensiteit, geweldig voorbeeld van een Chianti.

2019

52,50

Guiseppe Brancatelli Syrah
Het paradepaard van de familie Brancatelli, de wijn met het meeste hout-opvoeding en gemaakt van
honderd procent Syrah. Wordt alleen uitgebracht wanneer de omstandigheden van het oogstjaar op en top is.
Waanzinnige diepte met donker kersenfruit. Verrukkelijk.

2016

62,50

Le Nozzi Di Figaro, Guiseppe Brancatelli
Klassieke Super Tuscan blend van Cabernet Sauvignon En Cabernet Franc.
Heeft gedurende 18 maanden gerijpt en is een ware uitdaging voor een prachtig diner.

2013

72,50

Le Serre Nuove Tenuta dell’Ornellaia
Le Serre Nuove dell’Ornellaia is de tweede wijn van het domein. Net als de beroemde
Super Tuscan Ornellaia gemaakt van de Bordeauxdruiven Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
en Petit Verdot. Het grote verschil met de ‘Grand Vin’ is dat hij wordt gemaakt van jonge druivenstokken.

2019

77,50

Brunello di Montalcino, Poggio Scudieri
Je proeft dat deze Brunello vierentwintig maanden heeft gerijpt op Franse eiken vaten. Het bouquet is
complex, fris en zoet, met de geur van pruimen, kersen, bramen en frambozenjam, gecombineerd met hints
van chocolade, vanille en drop.

2016

80

Ornellaia Bolgheri Superiore
2018
Ornellaia, één van de Italiaanse ‘Premier Cru’s’ is een opmerkelijk cuvée gemaakt van wijngaarden geteeld
op de uitzonderlijke terroirs van het landgoed in de gemeente Castagneto Carducci . Met een uiterst selectief
productie belichaamt Ornellaia een unieke kwaliteit en stijl en staat bekend als één van de beste wijnen van ltalië.

232,50
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37

Kaartwijnen ROOD
Puglia

jaar

per fles

Primitivo, Quota 29, Cantine Menhir
Van een wijngaard, gelegen op negenentwintig meter hoogte, in het warme Puglia,
intense geur met donker fruit en een romige zwoele smaak.

2020

37,50

Negroamaro Salice Salentino, Putues
Putues, genoemd naar een oude waterput in de wijngaard, gemaakt van Negroamaro druiven, achttien
maanden gerijpt op eiken, ‘zuidelijke’geuren van kastamje, olijf en houtinvloed. Intens en complex.

2017

40

38
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Kaartwijnen ROOD
SPANJE
Spanje heeft het grootste aantal met wijnstokken beplante hectares ter wereld. Door het hele land zijn wijngaarden te vinden. Toch
staat Spanje op nummer drie ter wereld op het gebied van volume van wijn. Italië en Frankrijk produceren namelijk meer. Dat geeft
aan hoe laag en geconcentreerd de opbrengst in Spanje is. Daarnaast is het een grote uitdaging om als wijnmaker succes te hebben.
De Spaanse zomers zijn zeer heet en de winters koud, de zon kan zo fel zijn dat de wijnstokken ‘op slot’ gaan en niet verder rijpen.
In de herfst is het dan aanpoten om de juiste graad van rijpheid te halen voordat de temperatuur daalt. De meeste Spaanse
wijngaarden liggen op een gemiddeld grote hoogte waar het iets koeler is. Vanwege de droogte zijn in sommige gebieden de
wijnstokken verder uit elkaar geplant, omdat een droge bodem niet veel wijnstokken kan bedienen.

Rioja

jaar

per fles

Conde Valdemar Reserva
De Reserva is een bijzondere wijn, die uitsluitend wordt gemaakt van de beste kwaliteit druiven. Dat
betekent dat een Reserva feitelijk alleen in een topjaar voor Rioja het levenslicht ziet. Voor een Reserva is
een rijpingsperiode verplicht van minstens een jaar op vat, aangevuld door een rijping van een jaar op fles.

2012

45

Gomez Cruzado Reserva
Goméz Cruzado, een bodega boutique in Haro, Rioja Alta. Familiebedrijf sinds 1886 en nu geleid door
David Gonzalez en Juan Leza. Jonge wijnmakers met oog voor traditie en vooral kijkend naar het terroir
van de streek voor de betreffende druivensoort. Goméz Cruzado gelooft vooral in het terroir en de mensen
die hun leven in de wijngaarden hebben gewerkt.

2014

50

2018

42,50

Ribera del Duero, ‘Jaros’ Crianza, Bodegas del Jaros
De Jaros is de parel in de kroon van de wijnen van Bodegas Jaro. De wijn wordt gemaakt op basis van de
beste druiven van Finca El Quiñón. De druiven worden geoogst in etappes, met voor elk perceel van de
wijngaard de optimale rijpheid van de druiven.

2018

47,50

Ribera del Duero, Bodegas Aalto
Mariano Garcia (Eigenaar Aalto) heeft 30 jaar voor Vega Sicilia gewerkt en behoort tot de beste
wijnmakers van Spanje. Dankzij hem heeft Vega Sicilia naam en faam verworven.

2018

82,50

2020

47,50

2017

33,75

2018

35

Aragón

Garnacha, Generatión 73
Van vijfendertig jaar of oudere, aangeplantte stokken, ten oosten van Zaragoza.
Biologische geteeld, een spontane vergisting, puur en sap, veel fruit, intens en karaktervol van smaak.

Ribera del Duero

Priorat
Clos Figueras Serras del Priorat
Het bergachtige Priorat heeft een uniek microklimaat en het verschil tussen dag-en nachttemperaturen is
enorm groot.De bodem bestaat uit leisteen, ook wel licorella genoemd en die zorgt voor de typische
terroir-karakter in de wijn.

Almansa
Marius Reserva
Wijngaarden op een hoogte tussen de zevenhonderd en duizend meter. Dat zorgt voor intens smakende
druiven, die gedurende 1 jaar rijpen op Franse eikenhouten barriques, een mooi gerijpte wijn.

PORTUGAL
Alentejo
Touriga Nacional Syrah, Herdade Paco de Conde
Deze moderne wijnmakerij, opgericht in 2002, omvat ruim honderdvijftig hectare wijngaarden en
elfhonderd hectare olijfbomen. De wijnen afkomstig van Herdade Paço do Conde zijn een assemblage van
lokale druiven zoals Touriga Nacional, Trincadeira en Aragonez met buitenlandse rassen zoals de Syrah,
Cabernet Sauvignon, Alicante Bouschet en Merlot. Assemblages die zorgen voor complexe en kwalitatieve
wijnen met een fris en fruitig karakter, soms met heerlijke minerale toetsen.

Wijnkaart
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Kaartwijnen ROOD
BULGARIJE
Contemplations ‘by Katarzyna’, Thracian Valley
In 2002 is deze winery geopend in het zuidoosten van Bulgarije, een omgeving waar al 3000 jaar wijn
wordt gemaakt. De tweeling Ivan en Scilen Kisiov zijn verantwoordelijk voor de vinificatie.
Zeventig procent Merlot en dertig procent Malbec met twaalf maanden hout opvoeding.

jaar

per fles

2017

42,50

Cabernet Franc, Dolomite Stellenbosch
Dolomite genoemd naar het verweerde graniet in de wijngaarden, kruidige smaken van oregano,
‘fijnbos’ en salie, krachtig, intens en gebalanceerd van smaak.

2016

40

Skaap Shiraz, Stellenbosch
De rode Shiraz, met een kleine productie van nog geen tienduizend flessen per jaar, is karakteriserend door
zijn volle en elegante smaak. Lekker gekruid, vol van smaak en er is zelfs nog een elegante frisheid te
ontdekken. Prachtige houttoast in de afdronk.

2019

42,50

Pinotage, Liberté, B. Vintners Stellenbosch
Pinotage is een kruising tussen Pinot Noir en Grenache. In Zuid-Afrika noemen ze deze Hermitage,
vandaar pinotage. Bij deze Pinotage ligt het accent op finesse, heerlijk zoet fruit, specerijen, en een pepertje,
frisse en volle smaak.

2016

55

De Toren, Fusion V, Stellenbosch

2017

60

Pinot Noir ‘Petit Clos’, Clos Henri Marlborough
Van een biodynamische geteelde wijngaard, De Pinot Noir van Marlborough gedijt het beste op de
kleigronden van de Southern Valleys, na een inweking van een week gist de wijn verder met als resultaat
een intense pinotgeur, rokerig, fijne vanille, zwarte kersen en pruimen, verleidelijke zwoelheid.
Australië

2018

45

Shiraz, Founder’s Block, Katnook Estate
De Shiraz is een druif die het in Australië bijzonder goed doet, maar Coonawarra is een van de
mooiste gebieden voor deze Rhônedruif (Syrah). Elders wordt hij snel wat aan de zware, soms zelfs logge
kant, maar het vrij koele klimaat van Coonawarra geeft hem een opmerkelijke elegantie en frisheid.

2016

42,50

2015

72,50

Pinot Noir, Santa Lucia Highlands, Ben Pon’s Winery, Carmel Valley
Deze soepele en zijdeachtige wijn is een zogenoemde ‘single vineyard’ wijn, dus afkomstig van één
specifieke wijngaard: Rosélla’s vineyard uit de appellatie Santa Lucia Highlands. Hier komen Californië’s
beste Pinot Noirs vandaan.

2019

52,50

Bernardus Marinus, Carmel Valley
De absolute hoogste kwaliteitswijn van Bernardus. Deze rode wijn is ook echt uniek in zijn soort.
Gemaakt als een Bordeaux blend. De smaak van prachtig zwart fruit. Een intense en krachtige afdronk.

2014

97,50

ZUID-AFRIKA

De naam Fusion V is afkomstig van de druifsoorten die zijn verwerkt in deze Bordeaux-achtige blend,
namelijk Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, Merlot en Petit Verdot. De Toren Private Cellar
is uitgegroeid tot ware held van het gebied.

NIEUW-ZEELAND

LIBANON
Château Musar, Bekaa Valley
Chateau Musar is een bijzondere rode wijn uit Libanon en wordt gemaakt van de traditionele
druivenrassen, zoals cabernet sauvignon, carignan en cinsault. De wijn rijpt maar liefst twaalf
maanden in eikenhouten fusten. Na deze houtrijping blijven de flessen nog minimaal drie jaar
in de kelder zodat deze Musar nu perfect op dronk is.

CALIFORNIË
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DESSERT EN ZOETE WIJNEN
Een zoete wijn wordt meestal gedronken bij het dessert, maar dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Vooral een rijpe zoete edele
wijn is prachtig puur ‘sec’. Of wat denkt u van een fijne kaasplank avonds met een heerlijke Banyuls? Wist u dat wijnen uit het
Sauternes gebied de langst houdbare (niet versterkte) wijnen zijn?

FRANKRIJK
Loire
Coteaux du Layon, Domaine Cady, Loire

jaar
2020

per glas
7,50

per 1⁄2 fles

per fles
50

Bordeaux
SAUTERNES
Château Filhot-Sauternes, Deuxièmes Grand Cru Classé
Château D’Arche, Deuxièmes Grand Cru Classé
Château Lafaurie-Peyraguey, Premier Grand Cru Classé
Château Raymond Lafon
Château D’Yquem, Premier Grand Cru Classé

2011
2007
2006
2001
1998

65
100
105
145
525

SAINT CROIX DU MONT
Château du grand Dousprat

2018

7,50

50

BERGERAC
Monbazillac Cuvée du Château, La Grande Maison

2000

10

50

Rhône
RIVESALTES
Lauriga Muscat de Rivesaltes, Vin Doux Naturel

2018

7,50

50

DUITSLAND
PFALZ
Beerenauslese Weingut Gerd Stepp / Matthias Gaul

2018

32,50

BADEN
Eisweine Riesling, Württemberg Asfelfer, Rappen (0,25 l)

1992

135

1995
2008

180
80

2009

40

BURGENLAND
Trockenbeerenauslese, Weinlaubenhof Kracher
Eiswein Zantho, Burgenland

ITALIË
TOSCANE
Giuseppe Brancatelli Aleatico

PORTUGAL
PORTO
Kopke Colheita

1999

Kopke vintage

1980

7,50
155
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Overzicht halve flessen en magnums
jaar

per fles

HALVE FLESSEN MOUSSEREND
Christoffe, Carte Blanche

40

Ruinart Brut

57,50

Ruinart Rosé

75

Ruinart Blanc de Blancs

75

HALVE FLESSEN WIT
Sancerre La Vendangette, La Croix Canet

2020

30

Pouilly Fumé, Domaine Tabordet

2020

30

Chablis Christophe et Fils

2018

32,50

HALVE FLESSEN ROOD
Don Giovanni Toscane, Guiseppe Brancatelli

2015

30

Les Hauts de Lynch Mousses

2008

40

Château La Fleur, Grand Cru, Saint Emillion Bordeaux

2012

47,50

HALVE FLESSEN DESSERTWIJN
Beerenauslese Weingut Gerd Stepp / Matthias Gaul, Pfalz

2018

32,50

Château Filhot-Sauternes, Deuxième Cru Classé, Bordeaux

2011

40

Giuseppe Brancatelli Aleatico, Toscane

2011

45

Eiswein Zantho, Burgenland

2008

80

Eisweine Riesling Württemberg Asfelfer, Rappen, Baden (0,25 l)

1992

135

Trockenbeerenauslese weinlaubenhof Kracher, Burgenland

1995

180

MAGNUMS MOUSSEREND
Champagne, Christoffe, Carte Blanche Magnum

145

MAGNUMS WIT
Chablis Premier Cru Les Vaillons, Domaine Gautherin & Fils, Magnum

2019

125

Chablis Grand Cru Vaudiser, Domaine Gautherin & Fils, Magnum

2015

177,50

Pouilly Fumé, Baron de ‘L’ Ladoucette, Magnum

2018

220

Château La Coste Magnum

2020

80

Château de Selle, Domaines Ott Magnum

2020

130

Château La Coste Jeroboam 3 Liter

2020

190

Château La Coste Metusalem 6 Liteer

2020

400

Morgon Vieille Vignes, Domaine Daniel Bouland Magnum

2017

110

Don Giovanni Toscane, Guiseppe Brancatelli 3 liter Jeroboam

2017

185

Don Giovanni Toscane, Guiseppe Brancatelli 5 liter

2017

300

Ornellaia Bolgheri Superiore, Magnum

2003

585

MAGNUMS ROSÉ

MAGNUMS ROOD

42 Brasserie Paardenburg

