
 
 

 

 

WIJNKAART SEIZOEN 2014 

Prijzen exclusief 21% BTW 

 

Mousserende wijnen, aperitieven: 
Prosecco Frizzante, Vallotaj………………………………………………………………………………………………………………………..29,95 

Zuiver, druivig fris, feestelijk, mooi droog en dorstlessend 

 

Cava Brut, Caves Bolet …..………………………………………………………………………………………………………..…………… .....34,95 

Op champagnewijze gevinifieerd, maar met onmiskenbaar Spaanse touch door de wasachtige en zachte 

citrussmaken van de nabij Barcelona biologisch verbouwde inheemse druiven. 

 

Champagne Grand Cru Blanc des Blancs, Varnier‐Fannière………………………………………………………………………..49,50 

100 % chardonnay, 3 jaar rijping op de gist, veel reservewijn en daardoor een rijke en romige grand cru 

champagne. 

 

Champagne Special Cuvée, Bollinger  …………………………………………………………………….……………………………….…55,95 

De meest klassieke en beste van alle Grandes Marques . Rijpt en vergist op kleine eiken vaatjes, rust 3 jaar sur 

lattes en is samengesteld uit meer dan de helft pinot noir, aangevuld met gelijke delen pinot meunier en 

chardonnay. Uiteraard ook het favoriete drankje van James Bond en het Britse koningshuis.  

 

 

Huiswijnen wit: 
Sauvignon Blanc 2013, Val de Salis……………………………………………………………………………………………………………..23,50  

Een drie weken lange gisting volgt op een korte schilweking, zodat maximale fruitextractie en frisheid van rijpe 

grapefruit mooi in balans zijn met een zachte vulling en een stuivende geur van witte bloemen. 

 

Chardonnay 2013, Val de Salis…………………………………………………………………………………………………………………...23,50 

De zachtromige witfruit tonen in deze door de Pyrenëen beinvloede chardonnay krijgen een vief kader van  

citrus door vinificatie op staal. Een prettige rondeur kenmerkt het mondgevoel. 

 

Huiswijnen rood: 
Comtesse de Marion 2013, Robert Vic (Grenache, Cinsault, Syrah, Merlot)..................................................23,50 

Zeer zuivere en zeker niet zware rode wijn die biologisch werd gemaakt en die naast het rode kersenfruit een 

lekkere kruidigheid biedt. 

 
Somontano 2013, Bodegas Estada……………………………………………………………………………………………………………..23,50  

Wat vollere rode wijn, met zwart bosfruit en een klein l ikje vanille en cederhout van 3 maanden houtrijping.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Aromatische, frisse witte wijnen: 
 

Grüner Veltliner Hochrain 2013, Waltner………………………………………………………………………………….………………….24,- 

De wijnen van Waltner kenmerken zich door de krijtachtige geur die rechtstreeks uit de wijngaardbodem lijkt 

te zijn getrokken. Daarnaast peer, citrusfruit en witte peper in dit heerlijk bergbeekjesfrisse aperitief 

aanbevolen bij salades en schelpen of als apéritief. 

 

Riesling Drei Steinen 2013, Egon Schmitt …………………….……………………………………………………………………………25,50 

Mooi spel tussen de ragfijne citruszuren en honingtonen kenmerken deze niettemin mooi droge wijn. Zeer 

breed inzetbare mensenvriend past bij iedere gelegenheid en biedt heel vel wijn voor zijn geld. 

 

Ruéda Verdejo 2013, Bodegas Garcia ..………………………..................................................................................23,50 

Minerale verdejo combineert l imoen met vermalen s chelpen‐achtige aroma’s. Een opwekkend bittertje in de 

afdronk geeft de gewenste spanning. 

 

Sancerre 2013, Domaine du Nozay…………………………………………………………………………………………………………..…30,50  

Elegante, klassieke Sancerre, met citrus en minerale stenigheid. De kenmerkende vuursteengeur ontbreekt 

niet. 

 

Marlborough Sauvignon Blanc 2013, Greywacke………………………………………………………………………………………….33,- 

Fantastisch uit het glas springend boeket met citrus, citroengras en rijpe kruisbes. In de mond ananas en zesty 

meloen, super sappig en mineraal gespannen. Fluwelige body maar zeker niet zwoel. 

 

 

Volle witte wijnen: 
Saint Aubin Premier Cru les Cortons 2012, Domaine Roux.............................................................................49,50 

Rijke chardonnay met veel kracht en intensiteit, nu mooi op dronk. Met die kenmerkende combinatie van kalk -

achtige mineraliteit en glycerine. 

 

Whole Bunch Roussanne The Bernard Series 2014, Bellingham…………………………………………………………………29,50 

Een mondvullende, rijke witte Châteauneuf‐on‐steroids is deze prachtige houtgerijpte flagshipwijn van 

Bellingham, die vraagt om culinair tegenspel van bijvoorbeeld zwaardvis, zeebaars of geroosterde krab. 

 

Rosé: 
Grenache Gris 2013, Val de Salis.....................................................................................................................23,50  

Heerlijk rood fruit in de in de neus, in de smaak een goede balans tussen fruit en een zwoele kruidigheid  

 

Côteaux Varois en Provence 2013, L’Oratoire Saint Andrieu…………………………………………………………………………25,- 

Kruidige droge rosé met lekkere rondheid door toevoeging van een handje vermentino druiven. Karakteristiek 

en mondain tegelijk met naast lavendel ook witte bloemen in de neus en verse bessen en garrigue in de 

grenache‐gedomineerde smaak 

 

 

 



 
 

 

Lichte rode wijnen: 
 

Valpolicella Classico Montegradella 2011, Sartori………………………………………………………………………………………25,50 

Opwekkend frisse wijn met zachte structuur groeide op ten zuidwesten van het Gardameer, en genoot aldaar 

een moderne opvoeding met schilweking en toefje eik. 

 

Fleurie Les Roillettes 2012, Domaine Métrat ……………………………………………………………………………………………….28,- 

Traditionele gamay van de granietbodems in het noorden van de Beaujolais is als een tijdloos monument, alsof 

er nooit een Georges Duboeuf heeft bestaan. La Roilette is het beste stukje van de Fleurie, grenzend aan de 

Moulin a Vent en dit brengt extra structuur. 

 

Rode wijnen, medium bodied: 
Rioja Crianza 2010, Bodegas Gustales …………………………………………………………………………………………………….….24,- 

Lichte houtrijping en superrijp kersenfruit: typisch moderne stijl  Rioja, niet drogend of moeili jk, maar zwoel en 

sappig. 

 

Costers del Segre 2013, Tomas Cusiné ………………………………………………………………………………………………………….28,- 

Gul donker fruit, een zorgvuldig gedoseerd likje hout en het karakter van dit gebied net voorbij de Pyreneën en 

even ten Noorden van Barcelona combineren tot een geheel eigen karakter dat tegelijk evenwichtig en 

extravert is. 

 

Morellino di Scansano 2012, Fattoria le Pupille……………………………………………………………………………………….…27,50 

Sangiovese uit een koel microklimaat zoals deze uit het zuid Toscaanse Maremma ontwikkeld heerlijke 

donkerfruitaroma’s, mineraliteit, en klassieke compacte en rijpe tannines. Elisabetta Geppetti maakt op haar 

domein de beste wijnen van de streek, met balans en lengte. 

 

Bourgeuil Lucien Lamé 2011, Lamé Delisle Boucard………………………………………………………………………….………….24,- 

Cabernet Franc pur sang, met de serieuze ondertoon van een klassieke Bordeaux, kenmerkend rood fruit met 

wat aardsheid en fluweelzachte tannines in de afdronk. 

 

Marlborough Pinot Noir 2013, Mount Riley   

niet leverbaar in afwachting nieuwe jaargang januari 2015  

Zowel Amerikaanse als Franse pinot noirklonen werden aangeplant om de complexiteit van de wijn te 

verhogen. Door het gematigde klimaat van Marlborough is dit een elegante, frisse wijn die ook lichtgekoeld 

goed tot zijn recht komt. 

 

Volle, krachtige rode wijnen: 

Médoc 2010, Château la Tour de By………………………………………………………………………………………………….………..31,50 

Sinds 1932 één van de leidende cru bourgeois. De wijn is jong al heerlijk drinkbaar met superrijpe tannines en 

zwarte bessenfruit. Grote diepgang, breedte en lengte! De familie Pages zegde in 2008 het l idmaatschap op van 

de Cru Bourgeois, en accepteerde de uitnodiging toe te treden tot Union des Grands Crus. 

 

Barolo Ravera 2008, Giancarlo Cagliero………………………………………………………………………………………………………39,60  



 
 

 

"Iron fist in velvet glove" geurt verleidelijk naar rozenblaadjes en teer en behoort traditioneel tot de best rode 

wijnen van Italië. Vraagt om geroosterd wild of paddestoelen als begeleiding. Klassieke stijl , dus geen frans 

eiken maar “botte” en een eerder fi jne, gefocuste stijl  dan dik en breed. 

 

Châteauneuf du Pape Cuvée d’Antan 2012, Domaine Chanssaud………………………………………………………………38,- 

Robert Parker: “Composed of 90% Grenache and the rest equal parts Syrah and Mourvedre fr om 80+ year old 

vines, the Châteauneuf du Pape Chanssaud d’Antan spends time in foudre. The result is a stunning red with a 

deep ruby/purple‐tinged color, sweet strawberry, plum and kirsch fruit, less evolution in maturity than the 

traditional cuvee, a dense, moderately tannic, layered mouthfeel and a long, impressive, powerful finish. It will  

benefit from 2‐3 years of cellaring and should drink well for 10‐15+ years. 91‐94 points”. 

 

Brunello di Montalcino Riserva La Casa 2008, Caparzo……………………………………………………………………………......50,- 

La Casa is de meest prestigieuze wijngaard van Elisabetta Gnudi, gelegen naast de . De wijn toont al wat mooie 

ontwikkeling, een vleugje tabak, leer en turf maar heeft een nog altijd indrukwekkende ruggengraat en een van 

jeugdig elan getuigende energie. 

 

Adelaide Hills Shiraz 2010, Shaw & Smith……………………………………………………………………………………………………..38,- 

Jeremy Oliver: ““Contemporary shiraz in an elegant, approachable style, whose sweet, musky and meaty 

expression of blackberries, cassis, raspberries and redcurrants is tightly knit with cedar/vanilla oak and fine, 

crunchy tannin. Silky‐smooth and polished, medium to full‐bodied, its brightly l it palate of plush plum and berry 

flavours, briary and herbal complexity finishes with pleasing length and freshness. 92/100 points.”  

 

 

 

 

Zoete wijnen: 
Muscat de Frontignan, Château de la Peyrade…………………………………………………………………………………………..26,- 

Mooi zuivere muskaat, explodeert haast van het gesuikerd tropisch fruit en bezit een goede zuurgraad.  

 

Pedro Ximenez Don Emilio, Bodegas Lustau……………………………………………………………………………………………….36,- 

Mokka, appelstroop, zoethout en toast zijn smaaknuances die je onder meer tegenkomt in deze topcuvée van 

5e generatie keldermeester Juan Fuentes  

 

 

Prijzen exclusief 21% BTW Rederij De Nederlanden ‐ tel: 020 42303006 ‐ email: info@denederlanden.com  

 


