
10.VAKANTIEGEVOEL AAN HET GARDAMEER
Villa Trendi - Lugana 
Trebbiano
In de smaak zacht en sappig, opwekkend, fi jne zuren, mild en afgerond. 
Heerlijk smaakvol wit.

1. FRISSE BUBBEL
Blanquette de Limoux - Languedoc - Frankrijk
Mauzac & Chardonnay

2. VOL & FRUITIG
Vina Vistamar - Central Valley - Chili
Chardonnay
3. KRUIDIGER & RIJKER
L’Odalet - Pays d’Oc- Frankrijk
Marsanne & Roussanne

4. SUBTIEL HOUT & FRUITIG
Boutinot - La Fleur Solitaire - Cotes du Rhone - Frankrijk
Viognier & Clarette & Grenache Blanc & Roussanne

5. DIEP ROZE & VOL
Vina Vistamar - Central Valley - Chili
Cabernet Sauvignon & Merlot

6.LICHT ROZE & FRIS (SEIZOEN)
Villa AIX - Rose de Provence - Frankrijk
DRUIVEN

7. TOEGANKELIJK & FRUITIG
Vina Vistamar - Central Valley - Chili
Cabernet Sauvignon

8. ZACHT & ROOD FRUIT
Forco Vini - Rosso Veneto IGT - Italie
Corvina Veronese & Merlot

9. SUBTIEL HOUT & FRUITIG
Boutinot - La Fleur Solitaire - Cotes du Rhone - Frankrijk
Viognier & Clarette & Grenache Blanc & Roussanne

13. DE SPAANSE ZON
Diez Siglos - Rueda DO - Spanje
Verdejo
Heel zuiver en open, peren, perzik, zacht en rond, verleidelijk, goede 
frisheid en wat zuren, soepel, mooi droog, heel opwekkend.

14. ONTDEKKING UIT SLOVENIË
Quercus – Selection – Goriska Brda – Slovenië
Rebula & Sauvignonasse & Chardonnay
Omschrijving
Omschrijving

Wijnkaart

Bruisende start

Witte wijn per glas

Rosé wijn per glas

Rode wijn per glas
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16. BEKENDE OOSTENRIJKER
Johann Müllner – Kremstal – Oostenrijk
Grüner Veltliner
Mooi stevige Grüner Veltliner. Rijp wit fruit, goede zuren, citrus, 
grapefruit en lekker ananas. Lange, prettige, afdronk, met wat witte 
peper na.

15. DUITSE KLASSIEKER
Schmitges Weingut - Moesel
Riesling 
Kruidige neus met bloemen en abrikoos, een duidelijke Riesling. Sappig 
met een elegant zuurtje en een stiekem zoetje.

17. PAREL UIT ZUID AFRIKA
Bellingham – Homestead Series – WO Coastal Region – Zuid Afrika
Chenin Blanc
Tropische geur, meloen, vanille, perzik, gele pruimen, krachtige smaak, 
vol en rijp, mooie zuren, fi jne bitters.

18. DIKKE AMERIKAAN
Noble Vines Collections – 446 – Monterey – Californië
Chardonnay
Schoolvoorbeeld van een heerlijk rijke chardonnay. Krachtige geur, met 
honing, roomboter, brioche, kokos en verleidelijk hout.

19. STUIVEND NIEUW ZEELAND
Esk Valley Estate – Vineyard Selection - Marlborough  - Nieuw Zeeland
Sauvignon Blanc
Dit is een heerlijk schoolvoorbeeld voor Sauvignon blanc. Herkenbaar 
aan de licht groene toon met wat appel, artisjok, tomatenstelen, buxus 
en gemaaid gras.
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25. SUD-OUEST - Domaine du Tariquet – Classic – IGP Côtes de 
Gascogne
Ugni Blanc & Colombard & Sauvignon Blanc & Gros Manseng
Elke druif draagt zijn steentje bij aan het karakter van deze wijn. 
Heerlijke, droge en fruitige witte wijn.

26. ELZAS - Cave d’Ingersheim – AOP Alsace
Pinot Gris
De Elzas is een van de streken in Frankrijk met de meeste zonuren. Rijp 
wit fruit met wat fi jne zuren na.

Wit

Rood

BEN PON’S WINERY – BERNARDUS – CARMEL VALLEY – USA
Chardonnay
Zeer verleidelijke chardonnay, geurend naar vanille, banaan en 
exotisch fruit, gevolgd door een rijke romige en volle smaak. Taste 
a dream & make your day!

24. ABSOLUTE TOP UIT ZUID AFRIKA
Bellingham – Bernard Series – Small Barrel– WO Coastal Region
Syrah & Mourvèdre & Viognier
Aards, met koffi  e, leer, kruiden, tabak, laurier. De smaak is stevig, 
krachtig, maar heeft ook sap en zuren, met chocolade, rozemarijn; 
lekker stevig en karaktervol.

25. DIKKE AMERIKAAN
Brazin – (B)Old Vine – Lodi
Zinfandel
Heel rijp en krachtig, intens, leer en tabak, pruimen en vijgen, vanille, 
zacht en verleidelijk, rijp fruit, krentjes en stevigheid, mooi afgerond, 
kaneel en verleiding.

26. PUUR NIEUW ZEELAND
Esk Valley – Vineyard Selection – Marlborough 
Pinot Noir
Heerlijk fris en elegant met goede zuren, rode kersen, lekker sap en ook 
wat hout. Daarnaast aardbei, een vleugje vanille, wat rode paprika en 
frisheid, zacht en lichtvoetige fi nale.

27. LOIRE - Bernard Reverdy & Fils – Sancerre Blanc A.O.C.
Sauvignon Blanc
Deze Sancerre kenmerkt zich door een bloemig en mineralig bouquet en 
een prachtige mooie, rijke en frisse smaak. 

28. LOIRE - Domaine de Riaux – Pouilly Fumé
Sauvignon Blanc
Zeer fruitige geur en tonen van grapefruit, mineraal en duidelijk iets 
van silex. De smaak is licht droog, fris en elegant.

29. BOURGOGNE - Domaine de Costal – Chablis
Chardonnay 
De smaak is verfi jnd fris met fi jne zuren en een mooie structuur. 
Begeleider van oesters, visgerechten, slakjes, geitenkazen.

31.BEAUJOLAIS - Domaine de la Grand’Cour – Fleurie AC
Gamay
Dit is een elegante beaujolais met een weelderige smaak, zachte tannine 
en heerlijk sappig rood fruit.

DOMAINE JEAN-MARIE BOUZEREAU – AOP MEURSAULT - 
FRANKRIJK
Chardonnay
Lekker vol en stevig, wat room, hazelnoot, amandel, hout, rond 
en zacht, verleidelijk, brioche, roomboter, melk, zuivel, open, rond 
en verleidelijk, stevig, toast, goede kracht, aangename intensiteit, 
mooie lengte.

SELEZIONE FABIANO – AMARONE – VALPOLICELLA CLASSICO DOCG 
- ITALIË
Corvina Veronese &  Molinara
Mooi paarsrood. Heerlijk vol en krachtig. Mooi rijp fruit, zwarte kersen, 
pruimen, bramen. Wat chocolade en kaneel. Krachtig en vol, zacht en 
rond, verleidelijk, met een heerlijke complexiteit, structuur en mooie 
tannines.

TERRE DEL BAROLO – BAROLO CANUBI – BAROLO DOCG – 
PIEMONTE – ITALIË
Nebbiolo
Heel mooi glas wijn. Prachtig donkerrood van kleur. In de geur wat 
viooltjes. De smaak is een verhaal op zich. Leer, kruiden en rijpe 
tannines. Verder ook rijp bosfruit, zwarte kers, cassis en bramen. 
Heerlijk zachte tannines, structuur en lengte. Complexiteit en een 
heerlijke balans.

CHATEAU BEYCHEVELLE – SAINT-JULIEN GRAND CRU CLASSÉ – 
BORDEAUX - FRANKRIJK
Merlot & Cabernet Franc & Cabernet Sauvignon
De wijn heeft een donkerrode kleur en aan de neus overheersen fruitige 
aroma’s, zoals zwarte kersen en bosbessen. Ook zijn er hinten van hout 
merkbaar, maar niet dominant. De smaak is aan het begin elegant en 
fris met een lange en smakelijke afdronk.
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De absolute toppers

32. BORDEAUX - Château La Croix Montlabert – Saint Émilion Grand 
Cru
Merlot & Cabernet Franc
In de geur rode bessen en kersen. In de smaak zwarte kersen, met 
kruidigheid, krentjes en pruim, met mooi geïntegreerde tannines.

33. MINERVOIS - Château Tour Boisée “Cuvée Marie -Claude”
Syrah & Grenache & Carignan
Hoogwaardige mediterrane wijn met opvallende houtinvloeden. Tonen 
van zwart fruit, eucalyptus, kastanje en zoethout.

34. RHÔNE - Domaine Font Sante – Medaille d’Or – AOP Vacqueyras
Grenache & Mourvèdre & Syrah
Dieprood van kleur. In de geur zwarte besen en kersen, mooi zwoel, 
confi ture. In de smaak stevigheid en mooie tannines. 
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Gascogne
Ugni Blanc & Colombard & Sauvignon Blanc & Gros Manseng
Elke druif draagt zijn steentje bij aan het karakter van deze wijn. 
Heerlijke, droge en fruitige witte wijn
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20. ZWOELE ITALIAAN
Selezione Fabiano - Ripasso - Valpolicella Classico Superiore - Veneto
Corvina Veronese & Rondinella & Molinara
Lekker soepel rood fruit met een aangename lengte.

21. SPAANS TEMPERAMENT
Marqués de Cáceres – Excellens – Cuvée Especial – Rioja Crianza
Tempranillo
Lekker stevig, wat hout, rond en zacht, verleidelijk, mooi rood fruit, 
rond en zacht, aantrekkelijke lengte en kracht worden gecombineerd 
met goede frisheid.

22. ONTDEKKING UIT SLOVENIË
Quercus – Selection – Goriska Brda – Slovenië
Cabernet Sauvignon & Merlot
Mooie open geur, lekker laurier en drop, weinig tannine; zacht en 
verleidelijk door de merlot, frisheid van de cabernet.

23. FAVORIET UIT DUITSLAND
Spätburgunder-Trocken
Pinot Noir
Een Pinot Noir uit het boekje. Licht rood van kleur, maar dit is zeker 
geen licht glas wijn. Heerlijk aromatisch met in de geur aardbei en 
framboos. 
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