rosé wijnen
Domaine la Colombette
4.60

23.50

Boschendal Chardonnay Pinot Noir
34.50

Frankrijk | Languedoc-Roussillon | Grenache

Zuid-Afrika | Franschhoek | Chardonnay, Pinot Noir

Zalmroze rose

Stille Champagne

Mooie zalmroze kleur, frambozen, aardbeien en wat kruiden in
de geur. Zachte aanhoudende smaak met opnieuw heel mooi
frambozen en aardbeien.

Een ‘stille Champagne’ afkomstig van het historische
Boschendal estate. Gemaakt van de klassieke Champagne
blend Chardonnay-Pinot Noir, maar dan zonder bubbels. Een
elegante wijn met finesse wat fantastisch combineert met vele
gerechten.

Bodega Norton Finca la Colonia
Rosé
4.80

24.50

Argentinië | Mendoza | Cabernet Sauvignon, Merlot
Intense en fruitige rose
Finca la Colonia is een van de beste wijngaarden van Bodega
Norton. Het is een grote wijngaard waar ook een dorpje
gevestigd is, Norton kocht deze wijngaard vanwege de
kwaliteit en diversiteit van de bodem. De Cabernet en Merlot
druiven van deze wijngaard geven deze rosé een volle en toch
frisse smaak.

Château d’Esclans Whispering Angel
42.50
Frankrijk | Provence - A.C. Côtes de Provence |
Cinsault, Grenache, Vermentino
Elegante rose
Whispering Angel, de naam zegt het eigenlijk al, deze
roze engel is een genot om te drinken. De wijn is aan een
ongelofelijk opmars bezig. Binnen enkele jaren is dit de
populairste Provence rosé geworden. Heerlijk frisse, elegante
en met rood fruit gevulde rosé. Elk leeg glas vraagt om een
nieuwe.

witte wijnen
Bodega Norton Finca La Colonia
Sauvignon Blanc
4.80

24.50

rode wijnen
Chateau Ste. Michelle Dry Riesling
33.50
Verenigde Staten | Washington State | Riesling

Bodega Norton Finca La Colonia
Cabernet Sauvignon
4.80

24.50

Weingut Martinshof Spätburgunder
Trocken
34.50

Argentinië | Mendoza | Sauvignon Blanc

Droge frisse Riesling

Argentinië | Mendoza Cabernet Sauvignon

Duitsland | Rheinhessen | Pinot Noir

Fraaie stuivende Sauvignon Blanc

Chateau St Michelle is dé producent van het andere grote
wijngebied in Amerika: Washington State. Alle aandacht gaat
uit naar California en Napa, maar ook hier worden zeer goede
wijnen geproduceerd in een bijna perfect klimaat. Zo ook
deze Riesling, deze wordt bewust dr y genoemd omdat zij ook
een zeer succesvolle off-dr y maken. Deze is heerlijk droog
en aromatisch, perfect bij frisse oosterse gerechten of als
aperitief.

Vol en sappig

Elegante Duitse Pinot Noir

Finca la Colonia is een van de beste wijngaarden van Bodega
Norton. Norton kocht deze wijngaard vanwege de kwaliteit en
diversiteit van de bodem, maar bij aankoop van de wijngaarden
heeft bodega Norton zich gecommitteerd om goed te zorgen
voor de inwoners, door voor scholing, huizen en werk te
zorgen. De Cabernet Sauvignon druiven van deze wijngaard
geven de wijn stevigheid, structuur en toch souplesse om er
alledag van te genieten.

Er varing, innovatie, respect voor de natuur en de moderne
wijnproductiemethoden en keldertechniek bepalen het
dagelijkse werk op Weingut Martinshof. Dit familiebedrijf
maakt ook een zeer fraaie en elegante Spätburgunder (Pinot
Noir), mooi zacht rood fruit en een fraaie zachte afdronk.

Finca la Colonia is een van de beste wijngaarden van Bodega
Norton. Het is een grote wijngaard waar ook een dorpje
gevestigd is, Norton kocht deze wijngaard vanwege de
kwaliteit en diversiteit van de bodem, maar bij aankoop van
de wijngaarden heeft bodega Norton zich gecommitteerd om
goed te zorgen voor de inwoners, door voor scholing, huizen en
werk te zorgen. De Sauvignon Blanc druiven van deze wijngaard
geven de wijn een heerlijk frisse en stuivende smaak. Heerlijk!

Masi Pinot Grigio
5.40

26.50

Boschendal 1685 Sauvignon Blanc
Grande Cuvée
34.00

Boschendal Larone Shiraz
Mourvèdre
5.20

26.00

Italië | Veneto | Pinot Grigio

Zuid-Afrika | Franschhoek | Sauvignon Blanc, Sémillon

Zomerse vrolijkheid

Frisse Afrikaan

Zuid-Afrika | Franschhoek | Mourvedre, Syrah / Shiraz

De wijnmakers van Masi weten hoe ze Pinot Grigio’s moeten
maken, want dit doen ze al meer dan 100 jaar. De Pinot Grigio
druiven voor deze wijn komen van de beste wijngaarden in
Veneto. Een heerlijk glas zomerse vrolijkheid; dat is de beste
omschrijving voor deze wijn. Heerlijk fruitvol, goede zuren en
een frisse afdronk.

Dé Boschendal wijn die iedereen kent en lekker vindt! Velen
bestellen hem ook wel als ‘de Boschendal met de blauwe
capsule’. Gewoon een zeer goede Sauvignon Blanc, die door het
gebruik van een klein percentage Semillon een heerlijke wijn
vormt.

Mooie Rhône blend uit Zuid-Afrika

Boschendal Jean Garde Unoaked
Chardonnay
5.60

27.50

Zuid-Afrika | Franschhoek | Chardonnay
Bomvol fruit!
Jean Garde was één van de historische eigenaren van het
Boschendal estate (sinds 1685!) en de naamgever van deze
heerlijke volle en frisse Chardonnay. Bomvol geel fruit wat
deze wijn een zeer aangename afdronk geeft. Gewoon erg
lekker.

Esterházy Grüner Veltliner Classic
vom Stein
30.50
Oostenrijk | Burgenland | Grüner Veltliner
Frisse Grüner Veltliner
Deze Grüner Veltliner van Esterhazy heeft een zeer
onderscheidende smaak van witte pepers en groene appels.
Verkwikkend fris en toch een bite door de pepers en frisse
appels.

Fournier MMM Chenin Blanc
32.50
Frankrijk | Loire | Chenin Blanc
Rijk, fris en heerlijk
Deze wijn heeft aroma’s van gele appel, peer en limoen en een
vriendelijke en toegankelijke smaak. Je proeft de uitstekende
balans tussen het genoemde fruit en de frisse, aanwezige
zuren.

Bodega Norton Chardonnay Reserva
36.50
Argentinië | Mendoza | Chardonnay
Schitterende balans tussen hout en fruit
Bodega Norton is een Argentijns wijnhuis wat natuurlijk
vooral bekend is om zijn rode wijnen als de Malbec, maar
zij maken ook geweldige witte wijnen! Hun top witte wijn
is deze Chardonnay Reser va Waar deze 5 jaar geleden nog
gedomineerd werd door hout, is hij nu schitterend in balans.
Door de hoge ligging van de wijngaarden is Norton in staat om
een heerlijke frisheid in deze wijn te krijgen. Heerlijk bij zalm,
salades, risotto met vis of gewoon als aperitief.

Bramìto della Sala Chardonnay
44.00
Italië | Umbrië | Chardonnay
Geweldige Chardonnay
De meest populaire witte restaurantwijn van Antinori, is deze
geweldige Chardonnay. In Bourgogne stijl gemaakt en ook wel
‘Baby Cer varo’ genoemd. Rond, romig en met een heerlijk frisse
afdronk.

Deze heerlijke, zachte en fruitige Rhône blend is een van de
populairste Boschendal wijnen. Een heerlijk glas als aperitief
of in combinatie met wildgerechten.

Beronia Crianza
5.80

29.00

Spanje | Rioja | Garnacha, Tempranillo
Heerlijk als avondwijn
Beronia is de rising star van Rioja en zij krijgen verreweg de
meeste onderscheidingen voor hun wijnen. De traditionele
Rioja stijl in een nieuw jasje spreekt veel wijnliefhebbers aan.
Deze Crianza is gewoon een heerlijk glas wijn, zuiver, vol fruit
en zacht door de 12 maanden hout opvoeding.

Paul Jaboulet Aîné Parallèle 45
Rouge
30.50
Frankrijk | Rhône | Grenache, Syrah / Shiraz
Biologische Rhone-top
Een heerlijke Cotes du Rhone vol drop, rood fruit en een zachte
houttoon. Drinken wij graag bij stoofgerechten, mooi rood
vlees, en zelfs wildgerechten. Biologisch.

Boschendal 1685 Pinotage
34.00

Antinori Botrosecco
37.50
Italië | Toscane | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon
Gebalanceerde blend
Een mooi gebalanceerde blend van Cabernet Sauvignon en
Cabernet Franc. Geuren van balsamico, bitter-zoete bessen en
een hint van vanille. Het rijpe rode fruit knalt het glas uit en
maakt deze Botrosecco zeer aangenaam en zacht van smaak.
Mooie afdronk!

Masi Brolo di Campofiorin Oro
42.00
Italië | Veneto | Corvina, Overig
Een ‘ripasso riserva’
Wat een klasse, wat een genot. Je waant je in de zevende
hemel met deze mooie Brolo di Campofiorin van Masi. De
druiven worden deels gedroogd en dit zorgt voor een wijn waar
kracht en souplesse samen komen.

Bodega Norton Privada
44.50
Argentinië | Mendoza | Cabernet Sauvignon, Malbec,
Merlot
Privé wijn van de familie
De naam Privada refereert aan de privéwijn van de familie
die voorheen alleen werd gedronken met goede vrienden
en familie. Gelukkig kunnen wij in Nederland er nu ook van
genieten, want wat een wijn is dit! Krachtige smaak, vol fruit
en mooie houttonen maken deze wijn ideaal als begeleider van
stevige vleesgerechten of stoofschotels.

Boschendal Black Angus
65.00

Zuid-Afrika | Franschhoek | Pinotage

Zuid-Afrika | Stellenbosch | Cabernet Franc,
Petit Verdot, Syrah / Shiraz

Zuid-Afrika’s eigen druivensoort!

Heritage Collection

De 1685 serie is verpakt in de kenmerkende Boschendal fles.
De typisch Zuid-Afrikaanse druivenras Pinotage mag niet
ontbreken in deze serie, een stevige wijn met Intense aroma’s
van zoete framboos en bramen. De kruidige specerijen en
vanille in de smaak geven deze wijn complexiteit en diepte.

Deze originele ‘estate blend’ bestond in vroegere jaren uit
Shiraz en Cabernet Sauvignon. Voor meer complexiteit heeft
de shiraz gezelschap gekregen van de cabernet franc voor
een wat bredere toegankelijkheid en de petit verdot voor een
rijkere smaak. En met wat een mooi resultaat tot gevolg. Een
volle, rijke blend waar de historie uit het glas springt. Voor de
echte liefhebbers

