
We hebben met grote zorg 8 schitterende wijnen uitgekozen die u per glas kunt bestellen.

Witte wijnen

21 Gables Chenin Blanc Spier €   7,50

De Chenin Blanc 21 Gables wordt gemaakt op basis van meer dan 40 jaar oude stokken, met een lage opbrengst van 
zeer intense druiven. De druiven gisten op eiken vaten van 400 liter, wat ze een subtiel houtaroma geeft. De rijping vindt 
plaats op dezelfde vaten, gemaakt van Frans eiken, gedurende 14 maanden. Driekwart van de vaten is nieuw, maar de 
wijn heeft genoeg diepgang om niet door het hout te worden gedomineerd. Een Chenin Blanc met een bijzondere 
diepgang en complexiteit. Aromatisch en intens een krachtige droge witte wijn. Uit de regio Cape Town Zuid-Afrika.

Mentou Salon 100% Sauvignon blanc Henri Bourgeois €   7,50

Iets naar het westen ten opzichte van Sancerre vinden we een appellation waar witte en rode wijnen worden gemaakt 
van dezelfde druiven en in dezelfde stijl als in Sancerre: Menetou-Salon. De ondergrond is iets anders van samenstel-
ling. De bodem bestaat hier uit kalkhoudende klei, wat rijker en vruchtbaarder is dan in Sancerre. Dat levert wijnen 
op met een uitgesproken elegantie, frisheid en heerlijk fruit. Na de oogst en de persing volgt een rijping van een 
paar maanden op roestvrij staal op de fijne lie, waardoor hij een mooi rijk en sappig karakter krijgt. Een heerlijk glas  
Sauvignon, mooie smaak, rijp en smaakvol, krachtig in de finale.

Pouilly-Fuissé, Au Vignerais - Chateau de Vergisson 100% Chardonnay Biologisch €   9,00

Deze Pouilly-Fuissé, Au Vignerais van Domaine du Château de Vergisson heeft aroma’s van zacht geel fruit en witte 
bloemen, die een elegante indruk geven. Fijne concentratie, zuren en afdronk. 
In 2006 besloten Pierre Desroches en zijn partner Stéphanie Saumaize een eigen domein te beginnen. Inmiddels  
beheren zij 10 hectare wijngaarden in Saint-Véran, Pouilly-Fuissé en Mâcon-Solutré. Pouilly-Fuissé, Au Vignerais wordt 
gemaakt van chardonnay druiven afkomstig van één wijngaard. De stokken hebben een gemiddelde leeftijd van 90 
jaar en zijn aangeplant op mergel- en kalkbodems. De druiven ondergaan een alcoholische- en malolactische gisting 
in eikenhouten vaten. De wijn rijpt vervolgens 18 maanden (waarvan 11 maanden in eikenhouten vaten) en wordt na 
lichte filtering gebotteld.

Belondrade Y Lurton 100% Verdejo € 9,50

Wordt beschouwd als de beste witte (Verdejo) wijnen van Spanje.  Het Spaanse wijngebied Rueda waar Belondrade zijn 
wijnen maakt ligt in Spanje 165 km ten noordwesten van Madrid in het hart van Castilla y Leon aan de oevers van de 
Duero (Purtugeese Douro) die bij Porto in de zee uitmondt.
Gemaakt van 100% Verdejo gist en rijpt hun wijn op eikenhouten vaten. Voor de botteling wordt de wijn uit de ver-
schillende vaten met elkaar gemengd in roestvrijstalen cuvees. De wijn wordt slechts licht gefiltreerd. Op de neus wit 
fruit en licht gebrande aroma’s van de deels nieuw eikenhouten vaten en in de smaak rijpheid, en vetheid, maar toch 
voldoende fris door de juiste balans met de aanwezige zuren. Een complexe wijn voor de echte liefhebber.



We hebben met grote zorg 8 schitterende wijnen uitgekozen die u per glas kunt bestellen.

Rode wijnen

Musar Jeune Red  €   7,00

In dezelfde fruitige stijl is terug te vinden bij de rode wijn, die eveneens is gemaakt om lekker jong op zijn fruit te 
drinken. Voor de Musar Jeune rood worden dezelfde druiven gebruikt als in de gewone Château Musar. Wel is voor 
deze wijn gekozen voor meer Cinsault. Cinsault is in de Rhônestreek de druif die zachte en soepele druiven oplevert. 
Dat verklaart ook direct het soepeler karakter van deze wijn. De Cabernet-Sauvignon zorgt wel voor wat stevigheid en 
frisheid, om de wijn goed in balans te houden. Daarnaast is het wijn maken natuurlijk anders. De wijn rijpt zonder het 
gebruik van hout, dus uitsluitend op roestvrijstalen tanks, die zorgen dat het fruit optimaal bewaard blijft. Dat betekent 
dat deze heerlijk soepele rode wijn direct helemaal klaar is om van te genieten.

Rioja Gran Reserva doca ‘Conde Valdemar’ Tempranillo, Garnacha, Graciano €    7,50

Zoals de Reserva alleen wordt gemaakt in uitstekende jaren, zo wordt door Martinez Bujanda alleen een Gran Reserva 
gemaakt in werkelijk uitzonderlijke jaargangen. Alleen de beste druiven worden voor deze wijn gebruikt, de zeer rijpe 
exemplaren van de beste wijngaarden van het huis. Voor extra complexiteit wordt aan deze wijn ook nog wat Graciano 
en Maturana-sap toegevoegd. De Graciano is een lastige druif, die moeilijk rijpt, maar die onder goede omstandig-
heden wijnen oplevert van een bijzondere kracht en complexiteit. Maturana is een klassiek druivenras uit de Rioja die 
zorgt voor de extra diepe kleur, elegantie en mooie zuurgraad. De wijn rijpt voor 32 maanden in eikenhouten vaten 
waarvan 75% Frans en 25% Amerikaans. Heerlijk zwoel, romig en zacht. Met mooie tannines.

Chateau Bourseau Pomerol €   7,00

Deze Lalande de Pomerol, Château Bourseau heeft op de neus rood fruit, zoals aardbeien, kersen, frambo-
zen en een lichte kruidigheid van laurier, vanille en zoethout. De smaak is vol en fluwelig, evenwichtig en soepel.  
Jean Bernard-Lefebvre vestigde zich als wijnhandelaar in 1962 in Libourne en kocht Château Bourseau met 8 hectare. 
In 1976 nam zijn dochter, Véronique Gaboriaud-Bernard het stokje over. Inmiddels heeft ze haar liefde voor de wijnstok 
overgedragen aan haar 2 zonen, Jérôme en François-Xavier. Het château beslaat op dit moment 15 hectare op verschil-
lende percelen in de appellatie Lalande-de-Pomerol waar zij alleen merlot en cabernet franc cultiveren. Deze Château 
Bourseau wordt gemaakt van 75% merlot en 25% cabernet franc. De fermentatie vindt plaats in de gemoderniseerde 
kelder. Het sap ondergaat de alcoholische fermentatie in roestvrijstalen tanks en de wijn rijpt daarna op Franse eiken-
houten vaten, waarvan jaarlijks 30% wordt vernieuwd.

Le Volte dell’Ornellaia Toscane Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc €   8,00

De druivensamenstelling van deze donkerrode wijn geeft hem een zwoel karakter. Rood fruit als kersen en confi-
ture in de geur. Heerlijke sappige aanzet, elegant rijp rood fruit, pruimen en zwarte bessen, een zekere stevigheid 
nog, met goede tannines, mooi rijp en uitgebalanceerd en superverleidelijk. Dit is de “basiswijn” van Ornellaia. Meer  
toegankelijk dan zijn grote broers Le Serre Nuove en Ornellaia. Deze wijn is zeer toegankelijk, ongecompliceerd en 
wordt gemaakt om als jonge wijn gedronken te kunnen worden. Le Volte wordt gedurende zes maanden gelagerd op 
vaten die eerst voor Ornellaia zijn gebruikt


