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 APERITIEF
2017 Sauvignon Touraine
Domaine Jacky Marteau
Ruim twintig jaar maakte Jacky Marteau de heerlijk-
ste Touraine-wijnen. Inmiddels zetten zijn kinderen 
zijn uitstekende werk voort. Zij doen dit met respect 
voor de terroir en de natuur. Deze voortreffelijke Sau-
vignon heeft tonen van kruisbes, citrusfruit en vers 
gemaaid gras. De smaak is fris, loepzuiver en de afdronk 
verkwikkend. 
Lekker bij mosselen, oesters, lichte visgerechten en 
geitenkaas.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 8,30 € 8,90
Bij doos van 6: € 7,95 per fles 

 
 VOORGERECHT
2017 Chardonnay - Pays d’Oc
Collovray & Terrier
Carcassonne (Zuid-Frankrijk) is door het soort grond 
en het klimaat ideaal voor het verbouwen van chardon-
naydruiven. Jean-Luc en Thierry, afkomstig uit de Bour-
gogne, weten als geen ander met deze druif om te gaan. 
Deze Chardonnay heeft een aroma van rijpe fruittonen 
van peer en meloen. De smaak is elegant, bloemig, biedt 
rijp fruit, veel sap en de wijn heeft een verrukkelijk frisse 
afdronk. 
Lekker bij gerookte zalm met crème fraiche, gepocheerde 
witvis, caesar salade of romige kazen.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 7,40 € 7,95
Bij doos van 6: € 7,10 per fles 

 HOOFDGERECHT
2017 Merlot - Pays d’Oc 
L’Orangeraie de Pennautier
Op het historische (1620) Château de Pennautier, met 146 
hectare wijngaard, wordt deze prachtige merlot gemaakt. 
Met respect voor de natuur en behulp van de modern-
ste technieken. Deze merlot heeft een paarse kleur en 
verleidelijke aroma’s van verse bramen, aardbeien en 
kersen. De smaak is vriendelijk en zacht, met zwoele 
tanninen en zeer elegante zuren. 
Lekker bij gevogelte, kalfsvlees en diverse 
pastagerechten.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 6,35 € 6,80
Bij doos van 6: € 6,10 per fles

 DESSERT
2015 Cuvée Classique - Monbazillac 
Château Vari
Château Vari is een prachtig oud domein gelegen in het 
hart van de appellation Monbazillac, onderdeel van de 
Bergerac. Sylvie en Yann Jestin werken hier volledig bio-
logisch. Deze Cuvée Classique is edelzoet, mooi gecon-
centreerd en heeft een prachtige frisheid. Je proeft tonen 
van honing, bloesem, kweepeer, mandarijn en zoete 
witte perzik. 
Lekker bij crème brûlée, abrikozentaart met room en 
amandelen of blauwe kazen.
Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: € 13,70 € 14,70
Bij doos van 6: € 13,20 per fles 

Dinerpakket Franse wijnen
Bestaat uit:  

1 fles 2017 Sauvignon Touraine  
2 flessen 2017 Chardonnay - Pays d’Oc  
2 flessen 2017 Merlot - Pays d’Oc  
1 fles 2015 Cuvée Classique - Monbazillac

€ 49,90 (normaal € 53,10)  

Klassieke Franse wijnen
Om volop van te genieten
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 APERITIEF
2018 Grüner Veltliner Lössterrassen 
Weingut Stadt Krems
Weingut Stadt Krems, gelegen in het Kremstal in de deel-
staat Niederösterreich, is een van de oudste wijndomeinen 
in Oostenrijk. Sinds de komst van Fritz Miesbauer in 2003 
schaart dit weingut zich bij de beste producenten van de 
streek. Het parfum van deze Grüner Veltliner is mineralig, 
met rijp wit en geel fruit, bloesem en een lichte kruidig-
heid. De smaak is zuiver en puur met opnieuw heerlijk fruit, 
sprankelend fris en een mooie rondeur. 
Lekker bij rijke salades en visgerechten.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 8,25 € 8,95
Bij doos van 6: € 7,95 per fles

 VOORGERECHT
2017 Zoé blanc Viognier - Pays d’Oc 
Parcé frères
De familie Parcé, van Domaine de la Rectorie, begon in 
2001 een project om de Roussillon breder onder aandacht 
te brengen, door ook wijnen buiten Banyuls en Collioure 
te maken. Hiervoor kopen zij druiven bij door hen geselec-
teerde producenten met bijzondere terroirs. Zoals bij deze 
Viognier van biologische wijngaard: heerlijke neus met 
delicate fruitaroma’s van perzik, bloesem en honing. De 
smaak is rijk en geconcentreerd met een lichte kruidigheid, 
tonen van fris, geel fruit en een zachte afdronk. 
Lekker bij garnalen met knapperige witlof en 
dragonmayonaise.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 9,30 € 9,95
Bij doos van 6: € 8,95 per fles 

 HOOFDGERECHT
2017 Tempranillo - Ribera del Guadiana 
Palacio Quemado
In de provincie Extremadura ligt langs de grens met Por-
tugal het kleine DO-gebied Ribera del Guadiana. De terroir 
bestaat uit bruinrode aarde, is stenig en rotsachtig; ideaal 
voor wijnbouw. In deze tempranillo vinden we aroma’s 
van rijp donker fruit zoals zwarte kersen, rijpe bramen en 
bessen, specerijen, rode bloemen en iets van vanille van het 
hout. Ook in de mond rijp donker fruit, fijne kruiden en een 
elegante, fruitige afdronk. 
Lekker bij geroosterde groenten, ossenhaas en gerijpte 
harde kazen. 
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 7,70 € 8,25
Bij doos van 6: € 7,40 per fles 

 DESSERT
2017 Sauvignon blanc semi-dulce (0,5L)
Palacio de Bornos
Het wijngebied Rueda kenmerkt zich door de hoogvlakten 
en zacht glooiende heuvels, af en toe onderbroken door een 
rivierdal. De bodem is voortreffelijk. Op Palacio de Bornos 
draait het om het vinden van de ideale balans tussen extract 
en verfijning. Dit is terug te vinden in deze mooie dessert-
wijn: gemaakt van de sauvignondruif, die in Rueda zeer aro-
matisch fruit geeft. Uitbundige neus van vers wit fruit. Licht 
zoet, met tonen van groene appel, papaja en grapefruit. 
Lekker bij een vruchten- of olijvencakeje of een 
citroen-meringuetaart.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 7,95 € 8,50
Bij doos van 12: € 7,65 per fles 

Dinerpakket Druiven met karakter 
Bestaat uit: 

1 fles 2018 Grüner Veltliner Lössterrassen 
2 flessen 2017 Zoé blanc Viognier 
2 flessen 2017 Tempranillo - Ribera del Guadiana
1 flesje (0,5L) 2017 Sauvignon blanc semi-dulce

€ 49,90 (normaal € 53,85)  

Druiven met karakter
Gegarandeerd genieten van deze geliefde soorten

Gemarineerde ossenhaas met romige paprikasaus
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 APERITIEF
2017 ALLO - Minho
Quinta de Soalheiro
Soalheiro ligt in de meest noordelijke punt van Portugal. De 
wijngaarden liggen aan de droge lijzijde van een bergketen 
in het noorden en krijgen veel zon. Zo zijn ze ideaal gelegen 
voor de verbouw van druiven. Deze ALLO – gemaakt van 
de druiven ALvarinho en LOureiro – heeft een parfum van 
fijne aroma’s van tropisch fruit en citrus. De alvarinho biedt 
aromatische fruitintensiteit en structuur, de loureiro juist 
elegantie en mineraliteit; perfect in balans! 
Lekker bij tapas met vis en bij schaal- en schelpdieren.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 8,50 € 9,10
Bij doos van 6: € 8,20 per fles 

 VOORGERECHT
2017 Ribolla Gialla - delle Venezie 
Tenuta Viscone
Viscone is eigendom van de familie Braidot, die hier al 
sinds 1870 wijn maakt. Zij zijn zeer bevlogen en streven 
naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Bovendien hebben ze 
het vermogen om vanuit tradities te blijven innoveren en 
verbeteren. Deze Ribolla Gialla geurt heerlijk naar bloemen; 
geel fruit en mineralen stuiven uit het glas. De finale is fris 
en zuiver. 

Lekker bij gerijpte rauwe ham, antipasti of risotto met verse 
vis.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 8,60 € 9,20
Bij doos van 6: € 8,30 per fles 

 HOOFDGERECHT
2017 Mar Y Luz Carmenère - Colchagua 
Viña Casa Marín
Maria Luz Marín is een van de succesvolste wijnmaaksters 
van Chili. Haar roem dankt ze aan een uitdagend project in 
het koele klimaat van San Antonio, maar ook in de Colcha-
guavallei staat Marilu haar mannetje! De geur van deze Car-
menère is complex en intens met tonen van zwarte bessen, 
bramen, rode bloemen, laurier, een beetje peper en een licht 
vanille van het eiken. De smaak is mooi intens en vol, met 
rijpe, frisse tanninen, wederom volop donker (bos)fruit en de 
afdronk is lang en levendig. 
Lekker bij tournedos, konijn of een mooie stoofschotel.
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu per fles: € 7,95 € 8,50
Bij doos van 6: € 7,65 per fles 

 DESSERT
2017 Ballet d’Octobre - Jurançon moelleux 
Domaine Cauhapé 
Henri Ramonteu zet al jaren de toon in de niet heel 
bekende, maar wel buitengewone appellatie Jurançon. De 
petit manseng staat aan de basis van zijn weelderige ‘moel-
leuxwijnen’. Ballet d’Octobre – eind oktober geoogst – heeft 
een explosief parfum met verleidelijke aroma’s van grape-
fruit, perzik, passievrucht en een hint van honing. Verfijnd 
zoete smaak met frisse zuren en een indrukwekkende 
finale. 
Lekker bij tarte tatin of frisse fruittaarten op basis van 
sinaasappel en grapefruit.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 14,80 € 15,95 
Bij doos van 6: € 14,30 per fles 

      

Wijnen die verrassen!
Onbekend maakt onbemind, maar deze bijzondere flessen
maken iedereen gelukkig

Dinerpakket Wijnen die verrassen
Bestaat uit:  

1 fles 2017 ALLO - Minho  
2 flessen 2017 Ribolla Gialla - delle Venezie   
2 flessen 2017 Mar Y Luz Carmenère - Colchagua  
1 fles 2017 Ballet d’Octobre - Jurançon moelleux

€ 57,50 (normaal € 60,45)  
Suprême van Bresse-kip met purée robuchon
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2016 Raventós Roig Brut - Cava 
J. Raventós Roig
Vlak bij Barcelona ligt het wijngebied 
Penedès. Deze streek is wereldbe-
roemd om haar cava. Eigenaar Père 
Rovira, bekend van wijnhuis ‘Mas 
d’en Gil’, is is al jarenlang een van 
de bekendste cavaproducenten. De 
Raventós Roig Brut is een echte aan-
rader! Het parfum is elegant, met een 
lichte toast, brioche en geel fruit. De 
mousse is heerlijk zacht en de wijn 
biedt smaken van toast, geel en wit 
fruit. Hij is heel zuiver, droog, ver-
frissend en heeft een lange afdronk. 
Onmisbaar bij elke feestelijke 
gelegenheid!
Heerlijk als aperitief, bij schelpdieren 
als bijvoorbeeld oesters. 
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu per fles: € 7,95 € 8,60
Bij doos van 6: € 7,60 per fles

Het wordt pas feestelijk 
met een bubbeltje!




