Wijnkaart
4.85 PER GLAS | 24.- PER FLES

Witte huiswijnen
GUILLAMAN - CÔTES DE GASCOGNE - FRANKRIJK
Uit het hart van de Côtes de Gascogne (iets ten zuidoosten van Bordeaux) ligt deze familiewijngaard. De witte wijn gemaakt van de iets wat onbekende druiven Ugni Blanc en Colombard
is een frisse, fruitige wijn met zeer aangename frisheid. De geur heeft aroma’s van exotisch fruit,
voorjaarsbloemen en een vleugje citrus.
PECORINO - ABRUZZO - ITALIË
Pecorino is een autochtone druivensoort uit de Abruzzen. De trossen zijn klein en de productie
per hectare is laag. De druif is op dit moment helemaal hip in Italië. Deze biologische wijn van de
Pecorino druif is strogeel van kleur met groene tinten. In de neus komen aroma’s naar voren van
peren en tonen van balsamico. Deze wijn is met een vleugje hout, wat net dat beetje extra pit geeft.
CHARDONNAY/MALVASIA - ABRUZZO - ITALIË
Deze wijn bestaat uit ongeveer 70% Malvasia en 30% Chardonnay druiven. Ondanks dat de druif
Malvasia niet heel bekend klinkt, is het toch één van de meest aangeplante duivenrassen in Italië.
Onder andere de druif van de beroemde Vin Santo wijnen. Deze wijn is een blend van de beroemde Chardonnay met die lokale held Malvasia. Levendige lichtgele wijn, met een intens aroma.
Fruitig met tonen van tropisch fruit. Volle wijn, mooi in balans en een aanhoudende finish.
EL CASTILLA CHARDONNAY - SPANJE
Dit is een rijke en ronde Chardonnay wijn. Zodra de wijn geschonken wordt, ruik je expressieve
geuren met tonen van geel rijp fruit. Denk aan perzik, ananas en tonen van vanille. In de smaak
vind je een mooie combinatie van aroma’s. Deze Spanjaard is mooi in balans, heeft een lange
afdronk en bevat heerlijke tonen van Amerikaans eikenhout wat deze wijn zo bijzonder maakt!
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Rode huiswijnen
MERLOT SANGIOVESE - ABRUZZO - ITALIË
Deze wijn is gemaakt van 70% Sangiovese en 30% Merlot. Sangiovese is een populaire Italiaanse
druif, die vooral in Toscane groeit. Deze druif vormt de basis voor veel beroemde Italiaanse wijnen
zoals Chianti en Brunello. Deze blend van een Italiaanse top druif met een internationale beroemde
druif is diep robijnrood. Intens en zacht van smaak, fruitig met tonen van kersen, pruimen en
vanille. Medium-bodied wijn, lichte tannine en mooi in balans.
NEROPASSO - VENETO - ITALIË
De Neropasso wordt gemaakt van Corvinone, Corvina en Cabernet druiven, met de typische
‘appassimento’ methode. Een deel van de druiven die gebruikt wordt voor deze wijn is gedroogd,
Dit wordt de ‘appassimento’ methode genoemd. Dit is een unieke methode die kenmerkend is voor
de productie van wijnen uit de Veneto regio. De druiven moeten perfect rijp en gezond zijn, als ze
worden geselecteerd tijdens de handmatige oogst. De dunste trossen worden gekozen, met de
druiven niet te dicht bij elkaar, zodat de lucht kan circuleren. De druiven worden in grote geperforeerde plastic kisten gelegd, om voor uitstekende ventilatie te zorgen. De dozen worden gestapeld
in de fruttaio, een grote luchtige kamer en de druiven worden periodiek gecontroleerd zodat de
appassimento plaatsvindt op een perfecte manier. Fijn en fluwelig op het palet, aanhouden met
zachte tannine in de afdronk.
EL CASTILLA SYRAH - SPANJE
Een volle, ronde en kruidige Spaanse Syrah. Doorgaans komen we niet veel de Syrah druif tegen
in Spanje, dat is wat deze wijn zo bijzonder maakt. De korte rijping op Amerikaans eikenhout geeft
deze wijn extra cachet. Heerlijke tonen van bramen en rijpe kersen. Een echte ‘open haard’ wijn en
een verrijking bij wildgerechten.
3 PASSO - PUGLIA - ITALIË
Een krachtige rijpe wijn in de kenmerkende Zuid-Italiaanse stijl. Gemaakt van Primitivo,
Negroamaro en Sangiovese. De druiven worden verschillende malen overgepompt met
andere most om zo een grote smaakextractie te creëren en dat is zeker gelukt. Wat een rijpe,
zwoele Zuid-Italiaanse wijn; geurtonen van gedroogd fruit, tabak en mokka. In de smaak veel
concentratie. Vol, rijk en krachtig! Proef de zon!
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Witte wijnen
MOUNT RILEY - SAUVIGNON BLANC - MARLBOROUGH - NIEUW ZEELAND
Het gebied van Marlborough is uitermate geschikt voor de Sauvignon Blanc. De
warme dagen, de koele nachten en de weinige regenval in de zomer en herfst, zorgen voor een optimale, lange en langzame rijping van de druiven die zo hun aroma’s
optimaal vast kunnen houden. Men spreekt ook wel van de meest serieuze concurrent voor gerenommeerde Franse Sauvignon Blanc’s als Sancerre en Pouilly Fume.

31.50 p. fles

Deze Nieuw Zeelandse Sauvignon blanc is een zeer aromatische wijn met ‘grassige’
tonen en aroma’s van o.a. meloen en citrusfruit. Door de aanwezige en benodigde
frisse zuren komt de wijn zeer fruitig over en is al vroeg op dronk. Het is een zeer
intense wijn, vol met tropisch fruit en een zeer lange afdronk.
YVES CUILLERON - LES VIGNES D’A CÔTE - VIOGNIER - RHÔNE - FRANKRIJK
Deze wijn heeft alles wat een Viognier moet hebben: rijkdom, oranje fruit, vol van
smaak, een prachtige ontwikkeling en lange afdronk. Een Viognier krijgt pas zijn
smaak als hij niet te vroeg geplukt wordt. De kunst is dus op een mooie Viognier
te hebben die ook zijn frisse elementen behoudt. En daar moet je een kunstenaar
voor zijn. Wijnmaker Yves Cuilleron, die ook prachtige Condrieu’s maakt, is een ware
kunstenaar op het gebied van deze druif. En dat zijn er maar weinig. Zijn passie en
expertise zijn in deze wijn te proeven.

31.50 p. fles

Deze wijn rijpt vijf maanden op eiken vaten van 500 liter. Een wijn waarvan de geur
typisch Viognier is. Rijp geel fruit, abrikoos, nectarine en hints van viooltjes. In de
smaak is de wijn vol en rond, een zuurtje is aanwezig in de afdronk. Wat ons betreft
het serieuze broertje van een Condrieu, maar beslist u zelf!
BERNARDUS CHARDONNAY - CALIFORNIË - USA
Eigenaar Ben Pon beschouwt wijn als kunst - een kunstvorm die het gewone overstijgt. Het is zijn droom om met Bernardus een wijn te maken die de beste wijnen uit
de Franse Bordeaux evenaart.
Bijna bij toeval verwierf de voormalig Nederlandse autocoureur Ben Pon in 1989 een
stuk land op de Californische hellingen achter Carmel Valley Village. Carmel Valley
is een schitterende plek voor wijnstokken. De bergen beschermen de wijnstokken
tegen de invloeden vanuit zee. Dankzij de koele wind en mist rijpen de druiven langzaam. Dit geeft de druiven hun prachtige structuur en zuurgraad.
De stokken van de wijngaarden staan op hellingen die met elkaar een prachtig
amfitheater vormgen. In Amerika wordt dit ook wel een ‘superbowl’ genoemd. De
druiven worden met de hand geplukt en voorzichtig geperst. 90% van de Chardonnay
rijpt op eiken vaten, waarvan 33% nieuw eiken. De resterende 10% wordt gefermenteerd op roestvrij stalen vaten.
De aandacht van de Bernardus team door detail, de hoge normen en merkbare passie voor het maken van stellaire wijn zorgen ervoor dat elke fles Chardonnay de kans
biedt om een ‘droom te proeven’, zoals de heer Pon dit decennia geleden voor ogen
had - en heden ten dagen nog steeds heeft. ‘Taste a dream’, met deze Chardonnay
onder de Chardonnay’s. (Op de kurk staat ook echt de tekst ‘taste a dream’)

47.- p. fles
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Rode wijnen
39.50 p. fles
AALDERING LADY M - STELLENBOSCH - ZUID AFRIKA
De langgekoesterde wens van Marianne en Fons Aaldering om mooie icoon-wijnen
te maken ging in 2004 in vervulling, toen ze in Zuid-Afrika een wijngaard met oude
ranken overnamen. Dit estate van 24 hectare met een bijzonder microklimaat ligt in
Stellenbosch. Hiermee werd Aaldering Vineyards & Wines geboren, dat zich ten doel
heeft gesteld topkwaliteit wijnen te maken voor wijnliefhebbers wereldwijd. In Nederland is dat zeker gelukt, in de KLM businessclass, maar ook in de Librije worden de
Aaldering wijnen geschonken. Deze boutique wijn is puur, verfrissend en heel elegant.
Lady M is een pinotage wijn zonder hout opvoeding, een ode aan Marianne Aaldering,
welke de puurheid en elegantie van topkwaliteit druiven en terroir van Stellenbosch
uitstraalt.
42.50 p. fles
FRANCIS FORD COPPOLA ZINFANDEL - CALIFORNIË - USA
Het maken van wijn is een traditie in de familie van Coppola. Agostino Coppola, de
grootvader van Francis Ford Coppola (regisseur van o.a. de Godfather), maakte wijn
in de kelder van zijn flatgebouw in New York. Hij gebruikte daarbij cementen vaten
die hij zelf had gebouwd. Geen bijzondere wijnen, maar heerlijke wijnen voor elke
dag, die iedereen lekker vond. Het gezin verhuisde naar Californië en kocht daar een
heuse wijngaard, dat inmiddels een icoon is in de wijnwereld. De Zinfandel druif is een
zeer krachtige druif en dé wijn van Californië, de eigen wijntrots, die we verder vrijwel
nergens tegenkomen - alleen in het zuiden van Italië, waar hij als ‘Primitivo’ door het
leven gaat. Deze Coppola Zinfandel is soepel, heerlijk jammig met wat aangename
pepers. De wijn is intens met veel diepgang en kracht, rijp en smakelijk, een lichte
kruidigheid en wat soepele tannines na. En wat een afdronk!
29.50 p. fles
WINEMAKER’S PRIDE - MENDOZA - ARGENTINIË
Het grootste en belangrijkste wijngebied van Argentinië is nog steeds Mendoza.
Ongeveer 3/4 deel van de wijnbouwgrond van Argentinië bevindt zich in deze regio.
Lage opbrengsten, een manuele oogst en de goede verzorging van de wijngaarden
zijn medebepalend voor de uitstekende kwaliteit van de wijnen uit Mendoza. Mendoza is gelegen aan de voet van het Andesgebergte, ongeveer 960 km ten westen
van Buenos Aires. De wijngaarden zijn gelegen op een hoogte tussen de 600 en 1500
meter. Deze wijn, gemaakt van 100% Malbec, is een donkerrode wijn met in de geur
tonen van cassis, koffie, chocolade en specerijen. Een complexe wijn met een stevig
mondgevoel, vlezig met rijpe tannine en een complexe afdronk. Heerlijk bij krachtige
vleesgerechten!
L’HERITAGE DE CHASSE SPLEEN 2010 - BORDEAUX - FRANKRIJK
Chateau Chasse Spleen is een wijnhuis in de Moulis-en-Médoc appellatie van
Bordeaux, net ten noordwesten van Margaux. Chasse Spleen was als één van de zes
verkozen tot ‘Cru Exceptionnels’ in de classificatie van 1932. Vandaag de dag staat het
huis bekend als die met een niveau van een cru classé. L’Heritage is de zogenaamde
tweede wijn van Chasse Spleen, d.w.z. een wat toegankelijkere en sneller drinkbare
wijn dan de ‘eerste’, maar in dezelfde stijl. De wijn wordt gemaakt van de druiven van
de jongere stokken en bestaat uit Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc en
Petit Verdot. De wijn heeft een diep paarse kleur en heeft een indrukwekkende neus
van zwarte en rode bessen, kersen en vanille. Een krachtige wijn met veel lengte en
een goede structuur. L’ Heritage de Chasse Spleen is zeer geschikt om nog enkele
jaren op te leggen.

45.- p. fles
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ARRANGEMENTEN

Volledig wijnarrangement € 32,- p.p.
De beleving compleet maken en houdt u van een heerlijke wijn? Kies dan voor dit
wijnarrangement. Wij zullen u verrassen met passende wijnen die de gerechten
complementeren. U hoeft alleen nog maar te proeven en te genieten.

BOB wijnarrangement € 17,50 p.p.
Wel genieten van de wijn, maar niet teveel omdat u moet rijden? Met het BOB
wijnarrangement bieden wij u de optie om in kleine hoeveelheden te genieten van een
mooie selectie wijnen, zorgvuldig door ons samengesteld en passend bij de gerechten.

Alcoholvrije opties ook mogelijk.

