
 

 

 
 

CHAMPAGNE 

 

Bollinger Special Cuvée Brut – Reims, FRA         85,00 

Ayala Blanc de Blancs – Aÿ-Champagne, FRA        95,00 

Ruinart Blancs de Blancs – Côtes des Blancs, FRA                  110,00 

 

WITTE WIJNEN 

 

Wagner Stempel ‘Vom Porphyr’ Riesling – Rheinhessen, DEU      50,00 

Doppio Passo Fiano – Puglia, ITA          25,00 

Castello di Torre in Pietro Vermentino – Puglia, ITA        35,00 

Sartarelli Verdicchio Di Castelli Jesi – Marche, ITA        35,00 

Lugana ‘Mandolara’ Le Morette – Veneto, ITA        40,00 

Gotas Del Mar Albarino – Rias Baixas, ESP         40,00 

Rioja Vega Tempranillo Blanco – Rioja, ESP         40,00 

Domaine Guy Allion Sauvignon Blanc Touraine – Loire, FRA      30,00 

Domaine Jean-Max Roger ‘Cuvee les Caillottes’ Sancerre – Loire, FRA     60,00 

Domaine du Mont-Verrier ‘Sainte Marthe’ Bourgogne Blanc – Bourgogne, FRA    45,00 

Domaine Seguin-Manuel Meursault ‘Les Clous’ – Bourgogne, FRA      95,00 

Domaine Barou ‘Imagine’ Condrieu – Rhône, FRA        95,00 

Hasso Kranemann – Douro, POR          30,00 

Esporao Reserva – Alentejo, POR          45,00 

Ben Pon Bernardus Chardonnay – Californië, USA        47,50  



 

 

 

ROSÉ 

 

Opale – Provence, FRA           37,50 

MIP – Provence, FRA            40,00 

 

RODE WIJNEN 

 

Excellence de Bonassia Bordeaux Blend – Beni M’Tir, MAR       30,00 

Los Carneros ‘Black Stallion’ – Napa Valley, USA        90,00 

Fattoria Betti – Chianti Montalbano, ITA         37,50 

Barbarossa Corvina Castelnuovo del Garda – Veneto, ITA       30,00 

Vaona Valpolicella Classico Superiore – Veneto, ITA       40,00 

Franco Conterno Barolo ‘Pietrin’ – Barolo, ITA        77,50 

Eredi Fuligni – Brunello di Montalcino, ITA                  105,00 

Marques de Cacares Excellens Reserva – Rioja, ESP        50,00 

Carmello Rodero Crianza – Ribera del Duero, ESP        60,00 

Quinta do Convento – Douro, POR          42,50 

Domaine les Roques de Cana Malbec – Cahors, FRA       35,00 

Philippe le Hardi Pinot Noir Vieille Vignes – Bourgogne, FRA      60,00 

La Ferme du Mont ‘1ere Côte’ Côtes du Rhône – Rhône, FRA      40,00 

Chateau Malbec – Bordeaux, FRA          30,00 

Chateau Puybarbe – Bordeaux, FRA          50,00 

  



 

 

CHAMPAGNE 

 

Bollinger Special Cuvée Brut – Reims, FRA         85,00 

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier      

Het vlaggenschip van Champagnehuis Bollinger. Mooie gerijpte tonen van karamel, toast, walnoten, peer, 
rijp fruit en zelfs een hint van champignons. Elegante en complexe champagne. 

 

Ayala Blanc de Blancs – Aÿ-Champagne, FRA        95,00 

100% Chardonnay 

Een champagne gemaakt van enkel chardonnay uit het midden van de Champagne. Het huis Ayala is 
opgericht in 1860 en is sinds 2005 onderdeel van Bollinger. Ayala is bekend geworden door champagnes te 
produceren met een minimale dosage. Lichtgoud van kleur, intens en expressief met tonen van yuzu schil, 
witte perziken een klein beetje hout.  

 

Ruinart Blancs des Blancs – Côtes des Blancs, FRA                 110,00  

100% Chardonnay  

Deze champagne wordt gemaakt van 100% chardonnay, waarvan 20 – 25% is geselecteerd uit voorgaande 
jaargangen om de huisstijl te garanderen. Veel tonen van citrus, abrikoos, tropisch fruit, afgewisseld met 
jasmijn en roze peperkorrels. De wijn is elegant, met een zeer fijne mousse en goede mineraliteit.   



 

 

 

WITTE WIJNEN 

 

Wagner Stempel ‘Vom Porphyr’ Riesling – Rheinhessen, DEU      50,00 

Riesling 

Het visitekaartje van Wagner Stempel, een elegante, krachtige riesling met veel lengte en mineraliteit, wat 
kenmerkend is voor de porfierbodems. Een derde van de wijn rijpt op groot hout wat bijdraagt aan de 
smaken van tropisch fruit. De wijn is afkomstig van wijnstokken met een leeftijd tussen de 10 en 25 jaar en 
de druiven worden laat en extra rijp geplukt. Intense neus met tonen van perzik, abrikoos en florale tonen 
en de kenmerkende knisperende zuren.  

 

Doppio Passo Fiano – Puglia, ITA          25,00 

Fiano 

Witte wijnen uit het zuiden van Italië hebben vaak volle, rijpe fruittonen en een frisse smaak. Fiano is een 
van de vele inheemse druivenrassen die Italië rijk is. De wijn heeft veel tonen van rijpe, zoete grapefruit en 
rijp geel fruit. De smaak is kruidig en vol, met dezelfde fruitige tonen met een haast overrijpe toets. 

 

Castello di Torre in Pietro Vermentino – Puglia, ITA       35,00 

Vermentino  

Lazio, het gebied rondom de stad Rome, biedt de ideale omstandigheden voor het groeien van de 
vermentino–druiven: een warm, droog klimaat, met een temperende invloed van de Middellandse Zee, 
waardoor de dagen niet te heet zijn en de nachten niet te koud. De invloed van zee op de smaak, die vaak 
een licht ziltig karakter geeft aan de wijnen, past perfect bij de aromatische, volle en rijpe stijl van de 
vermentino. De druiven worden met de hand geoogst en vervolgens in RVS–tanks gefermenteerd. Na 3 
maanden rijping ‘sur lie’, en een maand stabilisatie in de fles, is de wijn klaar voor de verkoop. In de geur 
veel tonen van witte bloemen, perzik en citrus. De smaak is zuiver en mineraal, aangevuld met kruiden zoals 
salie en tijm. Een licht ziltige toets door de nabijheid van de zee is subtiel merkbaar. 

 

Sartarelli Verdicchio Di Castelli Jesi – Marche, ITA        35,00 

Verdicchio 

Ten westen van Ancona, nabij het dorpje Jesi waar deze wijn zijn naam aan ontleend, liggen de wijngaarden 
van de familie Sartarelli. Deze producent focust zich volledig op het produceren van wijnen van de 
verdicchio–druif. De wijngaarden liggen op steile hellingen, en worden ecologisch verantwoord 
onderhouden. Aan het einde van het voorjaar wordt de zogeheten ‘green harvest’ toegepast, waarbij het 
teveel aan druiventrossen wordt weggeknipt om de concentratie van de druiven te bevorderen. De wijn is 
hoofdzakelijk fris, met tonen van groene appel, citrus en groene kruiden. Door de rijke kalksteenbodem heeft 
de wijn een zuivere en minerale smaak. 



 

 

Lugana ‘Mandolara’ Le Morette – Veneto, ITA        40,00 

Trebbiano 

Elegante fruitige wijn met minerale tonen en bloemensensaties, bleke stro-gele kleur met groene reflecties. 
Groene appel, hint van perzik met in de afdronk wat amandel.  

 

Gotas Del Mar Albarino – Rias Baixas, ESP         37,50 

Albariño 

Een dikke en krachtige Albarino uit het wijngebied Rias Baixas. Het wijnhuis staat onder leiding van 
Hammeken Cellars en dat is geen onbekende op het gebied van Spaanse top wijnen. Het prachtige wijnhuis 
Gotas Del Mar heeft zijn landgrenzen verlegd want ze hebben vandaag de dag ook een wijngaard in het 
noorden namelijk in het wijngebied Rias Baixas. Hier groeien volgens wijnmaker Jean Marc Sauboua de 
mooiste en beste Albariño druiven. En hij heeft gelijk met deze wijn in de hand voelen wij ons geweldig en 
we kunnen niet wachten om hem open te maken. Maar er is ook nog wat te vertellen over deze Gotas Del 
Mar. De Albariño wijngaarden liggen op de beste plekken in Rias Baixas. Vlakbij de oceaan met een lichte 
heuvel richting de zon is de lokatie perfect. De Albariño druiven krijgen zo veel invloeden van de zoute zee 
wind waardoor in de geur en smaak tonen zijn terug te vinden van de zee. Door de vele zonuren die wijngaard 
tot zich krijgt groeien de Albariño zacht en volmaakt en worden allemaal met de hand geoogst. 

 

Rioja Vega Tempranillo Blanco – Rioja, ESP         40,00 

Tempranillo Blanco 

De druif tempranillo blanco is een mutatie van de rode tempranillo druif. De druif werd ontdekt in 1988 in 
het noorden van de Rioja. De druif is pas goedgekeurd voor de Rioja DOC classificatie in 2007. De Rioja Vega 
heeft gerijpt op gist in Franse eikenhouten vaten voor 6 maanden. Complexe en expressieve aroma’s, tonen 
van tropisch fruit, witte bloemen en een zachte structuur.  

 

Domaine du Haut Perron ‘Guy Allion’ Sauvignon Blanc – Loire, FRA     30,00 

Sauvignon Blanc 

Klassieke sauvignon blanc uit de Touraine, Loire. Frisse, levendige en licht exotische aroma's van groene 
appel en citrus. De sappige smaak wordt ondersteund door wat kruisbes en een vleugje grassigheid. 

 

Domaine Jean-Max Roger ‘Cuvee les Caillottes’ Sancerre – Loire, FRA     60,00 

Sauvignon Blanc 

Deze Sancerre bestaat uit 100% Sauvignon blanc. In de neus zijn citrus en bloemen te ruiken. Zijn smaak is 
fris en fruitig met buxustonen. Door de kalkrijke grond krijgen de wijnen uit Sancerre hun typische zuivere 
en steen-achtige aroma. De smaak is vol en rond met een lange afdronk. 

  



 

 

Domaine du Mont-Verrier ‘Sainte Marthe’ Bourgogne Blanc – Bourgogne, FRA    45,00 

Chardonnay 

De cuvee Sainte Marthe van Domaine du Mont-Verrier is een eerbetoon aan de nonnen die vroeger in Sainte 
Marthe de Baune woonden. De wijn is gemaakt van chardonnay druiven van oude wijnstokken en heeft 
tonen van grapefruit, abrikoos, passievrucht, vanille en toast met een klein vleugje karamel in de afdronk, 
van de 12 maanden rijping op klein, nieuw en licht getoast frans eiken.  

 

Domaine Seguin-Manuel Meursault ‘Les Clous’ – Bourgogne, FRA     95,00 

Chardonnay  

Meursault "Les Clous" van Domaine Seguin-Manuel heeft een lichtgouden kleur. In de neus aroma's van 
zomerfruit versterkt door subtiel eikennuances. De wijn is vol en geconcentreerd, maar niet te zwaar dankzij 
een mooie natuurlijke frisheid. Reeds bij het inschenken krijg je die overheerlijke geuren van een lichte 
botertoets, hazelnootjes, gedroogde vruchten zoals abrikoos, en dit alles verweven met honing. Enorme 
volle smaak in de mond met een subtiele mineraliteit die toch lang blijft nazinderen. 

 

Domaine Barou ‘Imagine’ Condrieu – Rhône, FRA        95,00 

Viognier 

Een klein familiebedrijf in het noorden van de Rhône in de appellatie Condrieu, een van de regio’s met een 
lage productie van ongeveer 30.000 kisten wijn per jaar. De wijn rijpt 9 tot 12 maanden op eikenhout, 
waarvan 10% nieuw. Een intens aromatische wijn met tonen van perzik en abrikoos en witte bloemen 

 

Hasso Kranemann – Douro, POR          30,00 

40% Gouveio, 40% Viosinho, 20% Fernão Pires 

Deze witte wijn is afkomstig van het porthuis Kranemann. Voorheen droeg dit porthuis de naam Quinta do 
Convento. De wijn is gemaakt van handgeplukte autochtone druiven van de Douro vallei. Na binnenkomst 
van de druiven worden de wijnen met de hand geselecteerd en daarna vergist op RVS vaten. De wijn rijpt 4 
maanden op de lees in RVS. Delicate geur van appel, tropisch fruit en bloesem. Mooi in balans met in de 
afdronk frisse mineralen en wat citrus. 

 

Esporao Reserva – Alentejo, POR          45,00 

Antão Vaz, Arinto, Sémillon  

Herdade do Esporão is een van de meest toonaangevende wijnbedrijven in Portugal. Ze staan voorop in 
moderne productie, waarbij zo biologisch mogelijk wordt gewerkt en zo veel mogelijk gebruik gemaakt wordt 
van natuurlijke processen, zoals zwaartekracht gebruiken voor de transportatie van de druiven en het sap 
tijdens het productieproces. De regio Alentejo ligt in het binnenland van Portugal, boven de Algarve, en staat 
bekend om zijn verzengend hete zomers en extreem koude winters. De opvallende blend, waar de van 
origine Franse sémillon aan is toegevoegd, resulteert in een unieke wijn met een overdaad aan fruit, 
gecombineerd met een zwoele, zachte smaak met houttonen. Mandarijn, perzik en grapefruit stuiven het 



 

 

glas uit. Tonen van zoete specerijen, hout en vanille maken de smaak wat complexer, en door de vulkanische 
bodems waar de druiven op groeien krijgt de wijn een fijne, elegante minerale toon. 

 

Ben Pon Bernardus Chardonnay – Californië, USA        47,50 

Chardonnay 

De voormalig Nederlandse autocoureur Ben Pon, verwierf in 1989 een stuk land op de Californische hellingen 
met als doel wijnen te produceren die de grootste klassieke wijnen konden evenaren. De witte druiven 
komen uit Montery Bay, een vallei met een koel zeeklimaat. De druiven worden met de hand geoogst en 
voorzichtig geperst. 90% van de druiven wordt gefermenteerd op Franse barrique, waarvan 33% nieuw, en 
10% op RVS vaten. Een robuuste wijn met een goudgele kleur, aroma’s van perzik en lychee, karamel met 
geroosterde eikenhout tonen. De smaak is rijk en geconcentreerd met een lange afdronk. 

 

 

ROSÉ  

 

Opale – Provence, FRA           37,50 
Grenache & Syrah  

Sappige rosé uit de Provence met een zalmroze kleur. Aroma’s van perzik en meloen en een mooie 
mineraliteit. Een explosie van smaak met aardbei en framboos, bloemen en een lichte hint van anijs. 

 

MIP – Provence, FRA            40,00 
Cinsault 60%, Syrah 20%, Grenache 20% 

Het wijndomein Guillaume & Virginie Philip wordt gerund door Guillaume en zijn vrouw Virginie Philip. In 
2007 hebben zij hun eerste wijn, de inmiddels beroemde MIP rosé, gemaakt. De wijngaarden zijn gelegen 
aan de voet van de berg Sainte Victoire in de Provençaalse gemeente Puyloubier. De bodem rond het 
domein is gevormd uit klei, leem en zand, een ideale samenstelling voor de productie van zeer smaakvolle 
roséwijnen die rijk zijn aan aroma’s. In hun streven excellente wijnen te maken, hebben de wijnen van 
Guillaume & Virginie Philip al meerdere gerenommeerde prijzen van verschillende competities en 
wijngidsen gewonnen, waaronder voor de 8ste keer de prix d’Excellence au Concours Général Agricole.  



 

 

RODE WIJNEN 

 

Excellence de Bonassia Bordeaux Blend – Beni M’Tir, MAR      30,00 

Cabernet Sauvignon, Merlot  

Aan de voet van het Atlasgebergte, in het noordwesten van Marokko, liggen de wijngaarden van Château 
Beni M’tir, een van de vele wijnhuizen die de familie Castel rijk is. Omdat de wijngaarden op zo’n 600 meter 
hoogte liggen, is de temperatuur wat lager dan op zeeniveau, wat de rijpingstijd van de druiven bevorderd. 
De merlot en de cabernet sauvignon worden na de handmatige oogst gevinificeerd in Frans eiken barriques, 
en vervolgens 8 maanden gerijpt. In de geur tonen van zwart en rood fruit, een lichte kruidigheid en zwoele 
vanille en karameltonen. De smaak is sappig, kruidig en vol, met zachte tannine. 

 

Los Carneros ‘Black Stallion’ – Napa Valley, USA        90,00 

Cabernet Sauvignon 

Wie Napa Valley zegt, zegt cabernet sauvignon. Al jaren staat de Golden State bekend om zijn fantastische 
wijnen van dit druivenras. Napa Valley heeft een uitstekend klimaat om de lastige en laat rijpende cabernet 
sauvignon perfect te laten groeien. De wijn wordt klassiek gevinificeerd, met alcoholische fermentatie op 
RVS–tanks en vervolgens een lange rijpingsperiode met malolactische omzetting op Frans eiken barriques 
van verschillende tonneliers. De wijn heeft een expressieve neus met tonen van zwarte bessen, zoete 
kruiden en vanille. De smaak is krachtig en vol, met wat pit van een klein beetje petit verdot (6%). De tannine 
zijn zacht en vol, met veel zwoele tonen en een rijke, lange afdronk. 

 

Fattoria Betti – Chianti Montalbano, ITA         37,50 

90% Sangiovese, 10% Canaiolo  

Fattoria Betti bestaat al sinds begin 1900, en ligt in het hart van het Chianti Classico gebied, ten noordwesten 
van Florence. Op de glooiende heuvels, af en toe doorkruist door een cypressenlaan, en afgewisseld met 
olijfboomgaarden, liggen de wijngaarden op zuidwestelijke expositie. De geur is verleidelijk met veel tonen 
van frambozen, pruimen een hartige toon van tomaat. In de smaak de typische kruidige aardsheid van de 
sangiovese, afgewisseld met tonen van zure kersen en pruimen. De wijn heeft een volle, rijke afdronk. 

 

Barbarossa Corvina Castelnuovo del Garda – Veneto, ITA       30,00 

Corvina Veronese  

Deze volle robijnrode wijn heeft een intensieve smaak van sappige rode vruchten met daarnaast lichte tonen 
van specerijen. Zachte aroma's met hints van kersen, rijpe pruimen, en getoaste amandel. Zacht en elegant 
in de mond. De druiven komen van de heuvels aan de oostkant van het Gardameer.  

 

  



 

 

Bardolino Classico Le Morette – Veneto, ITA        35,00 

65% Bardolino, 30% Rondinella & 5% Molinara 

Lichte rode wijn met robijnrode kleur. Zachte smaken van zoet rood fruit met kruidige tonen. 

 

Vaona Valpolicella Classico Superiore – Veneto, ITA       40,00 

40% Corvina, 30% Corvinone, 25% Rondinella, 5% Molinara 

Een klassieke assemblage voor een Valpolicella. De term ‘superiore’ betekent dat de wijn iets krachtiger is 
en een hoger alcoholpercentage heeft dan de ‘normale’ Valpolicella. Dit komt doordat de druiven na de 
oogst 5 weken worden gedroogd voordat er geperst wordt, waardoor een deel van het sap verdampt en de 
concentratie van het sap hoger wordt. In tegenstelling tot de klassieke producenten, wordt de wijn niet op 
houten vaten gerijpt. De wijn rijpt na de vergisting een jaar ‘sur lie’ in RVS–tanks, om de terroir expressie en 
fruittonen van de druiven meer tot zijn recht te laten komen. De smaak is sappig en intens fruitig, met veel 
tonen van kersen, pruimen en vruchtencoulis. Een mooi zuurtje houdt de wijn in balans. 

 

Franco Conterno Barolo ‘Pietrin’ – Barolo, ITA        77,50 

100% Nebbiolo  

Franco Conterno is een van de meest toonaangevende producenten in het Barolo-gebied. De glooiende 
heuvels rondom het pittoreske dorpje Barolo staan vrijwel exclusief aangeplant met de nebbiolo-druif. De 
wijn is gemaakt van 3 verschillende cru’s in de subgebieden Novello, Castiglione Falletto en Monforte d’Alba. 
De wijn wordt vergist in RVS–tanks ten behoeve van de fruitexpressie, en vervolgens 24 maanden gerijpt in 
grote houten vaten van Slavonisch eiken. Daarna volgt nog een jaar flesrijping alvorens de wijn in de verkoop 
komt. De wijn heeft een complexe geur, met tonen van bloemen, dennenhars, leer en doet denken aan een 
boswandeling op een herfstachtige dag. De smaak is krachtig en vol, met een geconcentreerde structuur en 
aanwezige tannine. De kleur is typisch voor Barolo, met een mooie oranje gloed. 

 

Eredi Fuligni – Brunello di Montalcino, ITA                               105,00  

100% Sangiovese  

Rondom het dorpje Montalcino, in het zuidoosten van Toscane, produceert Eredi Fuligni al sinds begin 1900 
wijnen van hoofdzakelijk sangiovese. De wijnkelder is gesitueerd in een oud buitenhuis van de De’Medici–
familie, een van de rijkste families van Toscane. De wijn is 30 maanden gerijpt op kleine eikenhouten 
barriques. De wijn heeft een complexe geur, met tonen van cassis, rozenblad, leer en tabaksblad. In de smaak 
overwegend rijpe kersen en pruimen, met een rokerige toon en geconcentreerde structuur en veel tannine. 

 

  



 

 

Marques de Cacares Excellens Reserva – Rioja, ESP      50,00 

85% Tempranillo, 10% Garnacha, 5% Graciano 

Marqués de Cacarés is een van de grootste Rioja–producenten, en staat al jaren bekend om haar 
vooruitstrevende en moderne manier van wijn maken. Als een van de eersten besloten zij om de houtrijping 
te minimaliseren, omdat naar zijn smaak de Rioja–wijnen te veel gedomineerd werden door de tonen van 
houtrijping. Hij installeerde RVS–tanks in zijn wijnkelder om meer balans in de wijn te brengen het fruit meer 
te laten spreken. Omdat houtrijping wel verplicht is voor de Rioja Reserva–aanduiding, gebruikt hij deels 
nieuw eikenhouten barriques. De wijn rijpt na botteling nog 18 maanden op fles. In de geur veel tonen van 
zwarte bessen en pruimen, en een lichte kruidigheid. In de smaak stevig en vol, met een goede 
tanninestructuur. Door de garnacha krijgt de structuur wat meer sap, de graciano voegt een prettig zuurtje 
toe voor de balans. 

 

Carmelo Rodero Crianza – Ribera del Duero, ESP        60,00 

90% Tempranillo, 10% Cabernet Sauvignon  

In het binnenland van Spanje, waar de zomers verzengend heet zijn en de winters ijskoud, wordt sinds 1982 
onder de naam Ribera del Duero wijnen geproduceerd van hoofdzakelijk tempranillo. Ondanks het jonge 
bestaan van deze DO, kunnen de wijnen zich al meten met die van de Rioja–streek. De moderne manier van 
wijn maken, met gebruik van Frans eikenhouten vaten in plaats van Amerikaans eiken, geeft de wijn een 
eigen karakter. Na 15 maanden rijping wordt de wijn gebotteld. De smaak is vol en geconcentreerd, met 
tonen van gedroogd donker fruit, een lichte vanilletonen en goede kruidigheid. 

 

Quinta do Convento – Douro, POR          42,50 

33% Touriga Nacional, 33% Touriga Franca and 33% Tinta Roriz 

Quinta do Convento is ontstaan in de 12de eeuw in een klooster. De monniken zijn gestart met het maken 
van wijn en op dezelfde plek huist nu Kranemann Estates. Een wijnhuis gespecialiseerd in port en rode wijn. 
Deze wijn is gemaakt van de drie belangrijkste Portugese druiven. Tonen van pruim, tabak en munt met een 
elegante tannine structuur en lang aanhoudende afdronk.  

 

Domaine les Roques de Cana – Cahors, FRA        35,00 

Malbec 

Een mooie klassieke malbec uit de Cahors, een wijngebied 100 kilometer inwaarts vanaf de Bordeaux. De 
wijnranken zijn gelegen op klei en limestone op hellingen, wat zorgt voor subtiele frisheid en mineraliteit. 
De wijn heeft een donkerpaarse kleur en laat iets bruine verkleuring zien door de leeftijd. Intense aroma’s 
van bessen en specerijen met smaken van zwarte kersen en zoethout.  

 

  



 

 

Philippe le Hardi Vieille Vignes – Bourgogne, FRA        60,00 

Pinot Noir 

De wijn heeft een diepe, robijnrode kleur. De neus is gemiddeld expressief en heeft tonen van rode bessen, 
bramen en wat kruiden. De smaak is verfijnd, met lichte afgeronde tannine, de wijn komt elegant en 
gebalanceerd over. 

 

La Ferme du Mont ‘1ere Côte’ Côtes du Rhône – Rhône, FRA      40,00 

Grenache, Syrah & Mourvedre 

De wijngaarden liggen op oost gelegen hellingen behoren tot het dorp Courthézon dat tegen Chateauneuf-
du-pape aanligt. Het grote verschil is het ontbreken van de vele grote ronde kiezels in de wijngaard. Premiere 
Côte is de "instap" wijn van Stephan Vedeau. Heerlijk sappig, boordevol fruit zoals braam en blauwe bessen, 
elegant, tikje kruidig en een opmerkelijke frisheid (dankzij de op het oosten gelegen wijngaarden). 

 

Chateau Malbec – Bordeaux, FRA          30,00 

75% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc & 5% Malbec 

De wijn heeft een diepe paarsrode kleur, in de neus zijn tonen te herkennen van bosfruit en kruiden. De 
smaak is rijk met tonen van cassis, kersen en aan het eind tonen van vanille. Tannine zijn mild waardoor de 
wijn een mooie lange afdronk heeft. 

 

Chateau Puybarbe – Bordeaux, FRA          50,00 

75% Merlot, 17% Cabernet Sauvignon & 4% Cabernet Franc en Malbec 

De wijngaarden liggen op het hoogste punt van Cotes de Bourg. Ondergrond bestaat uit kalkhoudend klei. 
Het chateau heeft meerdere percelen verdeeld over de hele regio. De wijn heeft een donkerpaarse kleur. In 
de neus zijn aroma’s te herkennen van geconcentreerd rood fruit en bramen gecombineerd met daarnaast 
tonen van vanille en rokerigheid. De smaak is stevig en vol met een rijke afdronk en goede tannine. 


