
WITTE	  WIJNEN	  
	  

Traslagares	  Verdejo	  
Spanje,	  Rueda	   	   	   	   €	  23,50	  
Stuivend,	  tropisch	  fruit	  en	  frisse	  appel	  zijn	  typerend	  
voor	  wijnen	  uit	  Rueda,	  ten	  noordwesten	  van	  Madrid.	  
Deze	  wijn	  heeft	  in	  de	  neus	  stuivend	  fruit,	  groene	  
kruiden	  en	  venkel,	  een	  mooie	  mineraliteit	  en	  in	  de	  
smaak	  citrusfruit	  en	  een	  fijn	  bittertje.	  	  
	  

Molina	  Chardonnay	  	  
Chili,	  Casablanca	  Valley	   €	  4,50	  /	  €	  23,50	  
Een	  dikke	  vette	  Chardonnay	  met	  overtuigende	  smaak.	  
De	  voor	  Chardonnay	  typerende	  geuren	  van	  een	  
botertje,	  toast,	  appeltje	  en	  limoen.	  Doen!	  
	  

Stiegelmar	  Grüner	  Veltliner	  
Oostenrijk,	  Burgenland	  	   	   €	  23,50	  
De	  druif	  Grüner	  Veltliner	  is	  de	  vriend	  van	  de	  
sommelier.	  Deze	  wijn	  is	  sprankelend	  fris,	  licht	  
mineralig,	  heeft	  veel	  fruit	  en	  is	  enigszins	  vettig.	  Als	  
aperitief	  is	  dit	  een	  zeer	  geschikte	  wijn,	  maar	  bij	  veel	  
gerechten	  laat	  zij	  haar	  ware	  aard	  zien.	  	  	  
	  

Guarda	  Rios	  Branco	  
Portugal,	  Tejo	   	   	   	   €	  27,50	  
Een	  verrassende	  blend	  van	  Chardonnay,	  Sauvignon	  
Blanc,	  Alvarinho	  en	  Arinto.	  Zij	  is	  heerlijk	  fris	  en	  
mineralig	  met	  subtiele	  fruittonen.	  De	  licht	  gedoseerde	  
houtlagering	  zorgt	  voor	  spanning	  in	  de	  wijn.	  
	  

Esporão	  Branco	  Reserva	   	   	  
Portugal,	  Alentejo	   	   	   €	  33,50	  
Deze	  meest	  bekroonde	  Portugese	  witte	  wijn	  maakt	  al	  
jaren	  furore	  in	  Nederland.	  Zij	  heeft	  een	  verfijnde	  
smaak	  met	  veel	  tropisch	  fruit	  en	  goede	  dosis	  
houtlagering.	  Zij	  is	  zeer	  romig,	  stevig	  en	  zeer	  breed	  
gastronomisch	  inzetbaar.	  
	  

Vale	  D'Algares	  Branco	   	   	  
Portugal,	  Tejo	   	   	   	   €	  35,50	  
Vale	  D’Algares	  is	  ontstaan	  uit	  een	  100	  jaar	  oude	  lokale	  
wijnmakerij	  met	  de	  meest	  moderne	  productie-‐
faciliteiten.	  Dit	  resulteert	  in	  een	  zeer	  complexe	  wijn,	  
met	  veel	  kruidigheid,	  mineraliteit	  en	  vele	  fruittonen.	  
De	  zes	  maanden	  houtlagering	  in	  Frans	  eiken	  geeft	  
deze	  wijn	  de	  perfecte	  diepgang.	  
	  

	  

	  

	  

RODE	  WIJNEN	  
	  

Vinha	  do	  Rosario	  Tinto	  
Portugal,	  Península	  de	  Setúbal	  	   €	  19,00	  
Bekroond	  als	  beste	  huiswijn	  van	  midden	  Nederland	  
laat	  deze	  wijn	  zien	  dat	  goede	  wijn	  niet	  duur	  hoeft	  te	  
zijn.	  Een	  wijn	  met	  met	  veel	  complexiteit,	  tonen	  van	  
rijpe	  rode	  bessen,	  kruidnagel,	  drop,	  laurier	  en	  een	  
lichte	  hint	  van	  vanille	  door	  de	  houtrijping.	  

Jean	  Bousquet	  Malbec	  
Argentinië,	  Mendoza	   	   	   €	  23,50	  
Violet	  van	  kleur,	  bijna	  zwart,	  typisch	  voor	  een	  
Argentijnse	  malbec	  van	  topkwaliteit.	  In	  de	  neus	  vindt	  
men	  intense	  rijke	  aroma’s	  van	  zwart	  fruit	  en	  een	  hint	  
van	  zwarte	  peper.	  Deze	  wijn	  beschikt	  over	  een	  
uitstekende	  structuur	  en	  lengte.	  In	  de	  mond	  treft	  men	  
zwarte	  bessen,	  pruimen	  en	  een	  hint	  van	  chocolade	  
met	  een	  zachte	  en	  soepele	  finish.	  

Casa	  Silva	  Colleccion	  Carmenere	  
Chili,	  Colchagua	  Valley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   €	  23,50	  
Dit	  wijnhuis	  is	  in	  2012	  wederom	  verkozen	  tot	  "Beste	  
Chileense	  Wijnproducent".	  Zij	  heeft	  zich	  
gespecialiseerd	  in	  de	  druif	  Carmenere.	  Heerlijk	  rijp,	  
zijdezacht,	  veel	  donker	  fruit,	  een	  lichte	  houttoets	  en	  in	  
de	  verte	  de	  geur	  van	  verse	  koffie	  zijn	  kenmerkend	  voor	  
deze	  wijn.	  	  

Rosell	  Mir	  Posta	  	  	  
Spanje,	  Catalunya	   	   	   €	  25,50	  
Een	  blend	  van	  Cabernet	  Sauvignon	  en	  Merlot.	  Zij	  is	  
donker	  kersenrood,	  zacht	  en	  aangenaam	  vol	  van	  
smaak.	  Een	  heerlijke	  geur	  al	  direct	  bij	  het	  openen.	  
Deze	  wijn	  blijft	  boeien	  totdat	  de	  fles	  (helaas)	  leeg	  is.	  
Hier	  krijgt	  u	  geen	  spijt	  van.	  

Guarda	  Rios	  Tinto	  
Portugal,	  Tejo	   	   	   	   €	  27,50	  
Deze	  blend	  van	  Syrah,	  Touriga	  Nacional	  en	  Merlot	  
combineert	  de	  Portugese	  smaak	  van	  laurier	  en	  donker	  
fruit	  met	  de	  Franse	  kruidigheid	  en	  zachte	  tannine.	  Zij	  is	  
heerlijk	  vol	  van	  smaak,	  prachtig	  in	  balans	  en	  trakteert	  
op	  een	  lange	  finale.	  

Mabis	  Ripasso	  della	  Valpolicella	  Superiore	  
Italië,	  Veneto	  	   	   	   	   €	  28,50	  
Deze	  klassieke	  Italiaanse	  topper,	  het	  zusje	  van	  de	  
Amarone,	  staat	  bekend	  om	  de	  grote	  hoeveelheid	  fruit	  
in	  de	  wijn.	  De	  geur	  van	  kersen	  stuift	  het	  glas	  uit,	  
samen	  met	  een	  hint	  van	  chocolade	  en	  een	  gedoseerde	  
houtlagering.	  

	  



	  

Beni	  di	  Batasiolo	  -‐	  Barbera	  d'Alba	  
Italië,	  Piemonte	   	   	   €	  32,50	  
Batasiolo	  Barbera	  d'Alba	  is	  een	  typische	  Piemontese	  
wijn	  die	  kracht	  en	  een	  flinke	  portie	  fruit	  combineert.	  
Beni	  di	  Batasiolo	  Barbera	  d'Alba	  is	  krachtig	  robijnrood	  
van	  kleur	  met	  paarse	  nuances.	  Hij	  heeft	  een	  
expressieve	  en	  jeugdige	  geur	  met	  tonen	  van	  kers,	  rode	  
bessen	  en	  een	  lichte	  spicy	  toets.	  	  

Buil	  &	  Gine	  Joan	  Gine	  Gine	  	  
Spanje,	  Priorat	  	   	   	   €	  34,50	  
Uit	  het	  kleine	  gebied	  de	  Priorat	  komen	  belachelijk	  dure	  
en	  razend	  mooie	  wijnen,	  zeldzaam	  om	  een	  betaalbare	  
te	  vinden.	  Deze	  kersenrode	  wijn	  met	  12	  maanden	  
Frans	  en	  Amerikaans	  eikenlagering	  is	  zeer	  smakelijk	  en	  
een	  genot	  om	  te	  drinken.	  De	  leistenen	  bodem	  en	  de	  25	  
jaar	  oude	  stokken	  van	  de	  Grenache	  en	  Carignandruif	  
zorgen	  voor	  een	  boeiende	  wijn.	  

Esporão	  Tinto	  Reserva	  	  	  	  
Portugal,	  Alentejo	   	   	   €	  35,50	  
De	  wijnen	  van	  dit	  wijnhuis	  kenmerken	  zich	  door	  een	  
grote	  complexiteit,	  een	  rijke	  stijl	  van	  wijnmaken,	  veel	  
kruidigheid	  en	  intens	  donker	  fruit.	  Het	  gebruikte	  
eikenhout	  is	  perfect	  geïntegreerd	  en	  geeft	  een	  goede	  
ondersteuning.	  	  

	  
DESSERT	  WIJN	  
	  

Leyenda	  Pedro	  Ximenez	  
Spanje,	  Jerez	  	   	   	   €	  4,50	  /	  €	  28,50	  
In	  de	  Jerez	  streek	  worden	  op	  kleine	  schaal	  zoete	  
wijnen	  geproduceerd,	  met	  name	  de	  beroemde	  Pedro	  
Ximénez.	  De	  geoogste	  druiven	  worden	  een	  dag	  of	  tien	  
te	  drogen	  gelegd	  en	  dan	  pas	  geperst.	  De	  wijn	  rijpt	  5	  
jaar	  en	  ontwikkelt	  de	  opvallende	  geur	  en	  intense	  
smaak	  van	  zoete	  rozijnen	  en	  vijgen.	  Zij	  is	  dik,	  stroperig	  
zoet	  en	  overweldigend.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
MOUSSERENDE	  WIJNEN	  
	  
Jaume	  Serra	  Brut	   	   	   	  
Spanje,	  Cava	   	   	   	   €	  23,50	  
Een	  klassiek	  gemaakte	  Cava	  die	  mooi	  zacht,	  rijk	  en	  
elegant	  is.	  Zij	  heeft	  de	  typische	  champagnetonen	  van	  
geroosterd	  brood	  en	  amandelen,	  met	  daarnaast	  een	  
zeer	  fijne	  mousse.	  Deze	  Cava	  is	  drie	  jaar	  op	  rij	  gekozen	  
als	  "Value	  Brand	  of	  the	  Year"	  in	  Wine	  &	  Spirits	  
Magazine.	  

	  
Jaume	  Serra	  Brut	  Rosado	   	  
Spanje,	  Cava	   	   	   	   €	  24,50	  
De	  kleur	  is	  licht	  roze	  met	  oranje	  hinten.	  De	  wijn	  heeft	  
mooie,	  fijne	  bubbels	  en	  fruitige	  smaken	  van	  rode	  
bessen,	  aardbeien	  en	  warme	  kers.	  De	  smaak	  is	  goed	  
gestructureerd	  en	  in	  balans.	  


