
 

WijnKaart 

Huiswijnen 

 

Het domein 
Als een juweel tussen de wijngaarden in het hart van Languedoc-Roussillon, dichtbij Servian, strekt 
het domein van Sainte Cécile zich uit over 24 hectare aan wijngaarden op een rijk terroir met een 
overvloed aan zon. 

 

Wit Glas Fles 
 

Domaine de Sainte Cécile € 4,25 € 21,25 
Sauvignon Blanc - Fris, sappig en strak droog   
Domaine de Sainte Cécile € 4,25 € 21,25 
Chardonnay - Volle, ronde, dikke wijn met voldoende frisheid   
Domaine de Sainte Cécile € 4,25 € 21,25 
Viognier -Zacht en verfijnd, zeer geparfumeerd 

  
 

Rood Glas Fles 
 

Domaine de Sainte Cécile € 4,25 € 21,25 
Merlot -Rijpe, ronde wijn met voldoende fruit   
Domaine de Sainte Cécile € 4,25 € 21,25 
Cabernet Sauvignon -Volle wijn met mooi fruit en dito tanninnes   
 

 

 



 
 

 

Huiswijnen 

 

Zoet Glas Fles 
 

Domaine du Touch Côtes de Gascogne Moelleux € 4,25 € 21,25 
Gros Manseng -Zachte, verfijnde en licht zoete wijn   
 

 

 

 

Rosé 
Fishwives is afkomstig uit Kaapstad en is uniek omdat ze keuze hebben uit de beste druiven, de 
beste wijnmakers en het beste terroir dat de Kaapse wijnregio te bieden heeft. De druiven worden 
persoonlijk geselecteerd door hun bekroonde wijnmakers uit regio's die internationaal bekend staan 
om hun specifiek cultivars. Het resultaat is een buitengewone verzameling opmerkelijk superieure 
wijnen, consistent in karakter, onderscheidend in stijl, ongeacht het volume. 

 

 Glas Fles 
 

The Fishwives Club Stellenbosch, Zuid Afrika € 4,25 € 21,25 
Pinotage Rosé   
 

 

 

 

 

 
  



 

À la Carte Wijn Mousserend 
 

Frankrijk 
 

 

Champagne, Deutz Brut Classic Fles € 21,25 
Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir - Rijk, elegant. Fijne mousse, zijden structuur, vol en intens  

Champagne Deutz is opgericht in 1838 in Aÿ. De sleutel tot de uitgesproken stijl van de Brut Classic, 
is het gebruik van topkwaliteit druiven die o.a. afkomstig zijn van de beste grand cru’s uit het gebied 
rondom Marne. Vrijwel geen andere wijnproducent betrekt zo’n groot percentage druiven van de 
hoogst gewaardeerde wijngaarden (94 van de 100 punten). Ideaal als aperitief en een goede 
combinatie met wit vlees, visgerechten zoals zalm en tarbot. 
 

Languedoc, Blanc Foussey Demi-Sec Fles € 17,95 
Chardonnay - Mooi fruit, verfrissend, elegant zoet  

Niemand durft het te zeggen, maar stiekem houden we op z’n tijd allemaal van een zoetje. Schrik 
daarom ook niet van de term; "demi sec". Gewoon in de zon gaan zitten een wijnglas vullen met 4 
ijsblokjes en er wat van deze mousserende wijn bij schenken. De ijsblokjes hemelen het fruitige 
karakter van de wijn op! Fruitig, verfrissend en een subtiel zoete afdronk. Uitermate geschikt als 
verfrissen zomer aperitief, maar ook een verrassende begeleider van vers fruit. 
 

 

Italië 
 

Veneto, Bottega Gold Prosecco Fles € 29,95 
 Piccolo €   6,00 

Glera - Verfijnd, licht droog, mooi fruit  

De heuvels van Conegliano, halverwege Venetië en de Dolomieten, zijn zeer geschikt voor de groei 
van sappige Prosecco- en Moscato druiven. Bottega is een familiebedrijf onder leiding van Sandro 
Bottega dat sinds de jaren zeventig bekroonde wijnen, likeuren en grappa's produceert.  Een stuivend 
glas prosecco met tonen van rijpe appel, peer en ander exotische fruit. Een feestelijk aperitief, maar 
ook een perfecte begeleider bij lichte voorgerechten. 
 
  



 

À la Carte Wijn Wit 
 

Frankrijk 
 

 

Bourgogne, Château de Meursault Fles € 49,50 
Chardonnay - Grote ronde dikke wijn met mooi hout en frisheid, filmend  

 

De herkomst van chateau de Meursault dateert uit de 11de eeuw.  

De wijngaarden van het landgoed zijn verdeeld over 60 hectare. De indrukwekkende kelders van 
Chateau Meursault dateren uit de 12e, 14e en 16e eeuw en waren eigendom van de monniken. In 
deze kelders passen 700 000 flessen en meer dan 2 000 vaten wijn. Elk perceel wordt apart geperst, 
gevinifieerd en opgevoed. Zo worden alle typerende kenmerken van ieder terroir weerspiegelt. Na 
de persing rust het sap 12 uur en ondergaat vervolgens de alcoholische fermentatie op houtenvaten. 
De duur van de rijping op houten vaten hangt af van het jaargang en het terroir van iedere 
afzonderlijke wijn. 
 

 

 

Elzas, Dopff en Irion Double Impact Fles € 25,00 
Pinot Gris, Riesling - Aromatisch, fruitig, verfijnd en mooi fris  

 

Riquewihr is een middeleeuwse stadje, te midden van uitgestrekte wijnstreken in de Elzas. Dit 
wijnhuis bezit één van de mooiste en beste domeinen van deze streek. Het Domaine du Château de 
Riquewihr beslaat maar liefst 27 hectare en dat is, zelfs voor Elzasser begrippen, 'énorme'. De 
wijngaarden zijn op het zuiden gericht en liggen niet ver van het pittoreske plaatsje. Deze typische 
Elzas druiven brengen het beste in elkaar naar boven. Het pure karakter van de Riesling en het ronde 
en geconcentreerde karakter van de Pinot Gris maakt deze wijn compleet. 
 
  



 

À la Carte Wijn Wit 
 

Frankrijk 
 

 

Touraine, Marc Brédif Vouvray Fles € 32,50 
Chenin Blanc - Vol, tropisch, mineraal  

 

Marc Brédif is één van de oudste huizen in de Loire sub-regio ‘Touraine’, opgericht in 1893 als 
Château les Roches en wereldberoemd door de productie van exceptionele Vouvray en Chinon 
wijnen. In 1919 kocht Marc Brédif het château en vernoemde het bedrijf naar zichzelf om de 
overname te benadrukken. Het is een ‘landmark’ in de Loire. De kelders van Brédif behoren tot de 
grootste en oudste van de regio. In de 4e eeuw werden de wijngaarden al door monniken aangelegd 
en bewerkt, zij zijn in de 8e eeuw begonnen met de aanleg van de ontzagwekkende kelders in de 
krijtbodem van de Loire. Brédif verheft het maken van wijnen van Chenin Blanc tot kunst. Deze Marc 
Brédif Vouvray Classic is vol, tropisch en mineralig in geur en ‘off- dry’ in de smaak, fantastisch bij 
stevige visgerechten, kreeft, kalfsvlees en gevogelte. 
 

 

Lanquedoc, Domaine Combe Rouge Fles € 22,50 
Picpoul Blanc - Mooie zuren, vettig, ronde wijn, aromatisch  

 

Een goudgele kleur en een stuivende fruitige en bloemige neus met aroma's van meidoorn en linde. 
Levendig en fris in de mond met een harmonieuze balans tussen zuren, fruit en rondheid. Perfecte 
combinatie met schelpdieren (oesters), gegrilde vis en asperges. 
 

 
  



 

À la Carte Wijn Wit 
 

Italië 
 

 

Sicilië, Crudo Organic Fles € 25,00 
Catarratto, Zibibbo - Verfijnd aromatisch, kruidig, muskaat, licht zoetje op afdronk  

 

Crudo White Organic is een biologische Zuid-Italiaanse wijn gemaakt van twee inheemse Siciliaanse 
druivenrassen: Cattarratto en Zibibbo. Cataratto is het meest voorkomende druivenras op Sicilië. 
Zibbibo, beter bekend als de muskaat van Alexandrië, verklaart de smaak van de druif; dit betekent 
namelijk 'rozijnen'. Crudo betekent 'rauw' en wordt in de Italiaanse keuken veelal gebruikt bij rauwe 
visgerechten. Crudo is een aromatische, frisse wijn met een subtiel zoetje. Heerlijk 

bij vis en schaal- en schelpdieren zoals langoustine en kreeft. 
 

 

 

Veneto, Tommasi Le Rosse Fles € 25,00 
Pinot Grigio - Kruidige frisse wijn met lengte  

 

Het in 1902 opgericht familiebedrijf ligt in Pedemonte, een klein dorpje in het hart van de 
'Valpolicella Classico' regio, in het noordwestelijk deel van Verona-Veneto. De familie bezit 
uitzonderlijk mooi gelegen wijndomeinen voor de productie van hoge kwaliteitswijnen in de D.O.C. 
regio's rondom Verona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

À la Carte Wijn Wit 
 

Oostenrijk 
 

 

Weinviertel, Weingut Dürnberg Alte Reben Fles € 25,00 
Grüner Veltliner - Strak droog, fris, elegant, pepertje  

 

Ze zijn partners, vrienden en bondgenoten: Christoph Körner is een gepassioneerde wijnmaker die 
zijn talenten volledig gewijd heeft aan de ontwikkeling van de wijngaarden en de vinificatie. 
Matthias Marchesani is als ambassadeur voor de Dürnberg wijnen overal 

Ter wereld te vinden. Hij organiseert proeverijen, geeft uitleg over de wijnen en wat Dürnberg zo 
speciaal maakt, en Georg Klein draagt niet alleen zorg voor de financiële en economische details 
maar hij is ook de drijvende kracht achter de hedendaagse marketingactiviteiten en de soms 
onconventionele ideeën hierover.  

 

Elk van deze drie mannen heeft zijn eigen mening en vaak verschillen deze, maar uiteindelijk komen 
ze er altijd, onder het genot van een fles Rabenstein wel uit. Weingut Dürnberg is gesitueerd in het 
dorpje Falkenstein (70 km ten noorden van Wenen) in het historische hart van de Oostenrijkse regio 
Weinviertel. Het klimaat heeft hete zomers en koude winters. 

 

Tezamen met de hoge ligging van de wijngaarden zorgt dit voor uitstekende groei van de druiven en 
de geconcentreerde aroma’s. Bleekgele kleur met groene schitteringen. Aroma’s van gele appels, 
witte peper en citrusvruchten. In de mond kruidige ton en met mineralen en fijne witte peper. 
Sappig, ‘crispy’ en elegant.  

 

Mooie begeleider van vis, schaal -en schelpdieren, wit vlees en groentegerechten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

À la Carte Wijn Wit 
 

Duitsland 
 

 

Rheinhessen, Bischel Estate Fles € 27,50 
Weisburgunder - Kruidig, zacht, mineralig  

 

In het Noorden van Rheinhessen tussen Mainz en Bingen in de plaats Appenheim ligt Weingut 
Bischel. Het wijnbedrijf wordt beschouwd als één van de absolute rijzende sterren in Rheinhessen.  

 

De focus van Weingut Bischel ligt op de Riesling en de Burgunder soorten. Eind 2008 

werd het wijnhuis door de Gault Millau Wine Guide 2009 bekroond. Selectieve pluk met de hand, 
hierna vindt er een maceratie en gisting in edelstalen tanks plaats, gevolgd door malolactische 
gisting en rijping.  

 

De wijn heeft intense aroma's van ananas en peer. In de mond smaken van rijpe vruchten en een 
krachtige maar verfijnde, romige afdronk.  

 

Een goede combinatie met lichte vleesgerechten, en in het bijzonder kalf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

À la Carte Wijn Wit 
 

Nieuw Zeeland 
 

 

Marlborough, Silver Moki Fles € 20,00 
Sauvignon Blanc - Geparfumeerd, vol, elegant, feest in het glas  

 

Silver Moki is een wijn afkomstig uit het wijngebied Marlborough in Nieuw-Zeeland. Sinds de jaren 
tachtig planten de wijnboeren in Nieuw- Zeeland veel Sauvignon Blanc aan. De wijnen gemaakt van 
deze druif kunnen zich inmiddels voegen bij de beste Sauvignon Blancs ter wereld. 

De groeiomstandigheden voor de druiven zijn ideaal in het gebied Marlborough vanwege de 
leemgronden op een ondergrond van kiezels in de valleien van rivieren Wairau en Awatere.  

De wijngaarden hebben weinig last van koude weersinvloeden uit het westen en oosten, maar een 
warme noordelijke stroming dringt makkelijk het land binnen. Overvloedige zonneschijn, koele 
nachten en een lang groeiseizoen zorgen voor een kenmerkende aromatische structuur die de wijnen 
geliefd maakt. 

Deze Sauvignon Blanc van Silver Moki is heerlijk fris en rijk van smaak met veel fruit als meloen, 
passievrucht en Granny Smith appel.  

De smaak is aromatisch en fris met tonen van munt, limoen en kruiden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

À la Carte Wijn Wit 
 

Zuid Afrika 
 

 

Stellenbosch, Aaldering Fles € 34,50 
Pinotage Blanc - Zeer krachtige volle wijn, complex, filmend en uitzonderlijk  

 

Deze Pinotage Blanc is dé wijn voor iemand die van een krachtig glas houdt. Met smaken als peer en 
granaatappel is de wijn een volle, doch frisse wijn. 

Aaldering Vineyards & Wines – Luxury Lodges is een 24 hectare groot wijnlandgoed van het 
Nederlandse ondernemers echtpaar Marianne en Fons Aaldering. In Devon Valley, in het Zuid-
Afrikaanse Stellenbosch, verbouwen zij vol trots en op duurzame wijze druiven waarvan bijzondere 
wijnen worden gemaakt. 

Door precisie wijnbouw en het gebruik van satellietbeelden, natuurlijke hulmiddelen, een 
geavanceerd solar systeem en respect voor de omgeving, streeft Aaldering ernaar absolute 
topwijnen te produceren, specifiek voor het terroir van de Aaldering Estate. 

Aaldering Vineyards & Wines heeft zich gespecialiseerd in de productie van vier Pinotage wijnen. Dit 
zijn de klassieke Pinotage die 24 maanden op hout heeft gerijpt, een fruitige va-riant genaamd Lady 
M, een Pinotage Blanc de Noir die geliefd is onder wijnliefhebbers over de hele wereld, en een 
houtgerijpte Pinotage Rosé. Daarnaast produceert Aaldering een Sauvignon Blanc, een Chardonnay, 
een Shiraz en een blend van Cabernet Sauvignon-Merlot. 

U kunt rekenen op gelaagde en elegante wijnen met een mooie structuur, die ook door de 
gastronomie op waarde worden geschat. Aaldering Vineyards & Wines heeft met deze wijnen een 
goede reputatie opgebouwd in verschillende toprestaurants met 1, 2 of 3 Michelinsterren en de 
wijnen worden ook geschonken in de American Airlines First Class, Asiana Airlines First Class, All 
Nippon Airways (ANA) First Class en KLM Business Class. 
 

 

 

 

 

 
  



 

À la Carte Wijn Wit 
 

Verenigde Staten van Amerika 
 

 

Californië, Beringer Founders’ Estate Fles € 27,50 
Sauvignon Blanc - Droog, fruitig en fris  

 

Beringer Estate werd in 1876 opgericht door de gebroeders Frederick en Jacob Beringer. Zij 
emigreerden in de 19e eeuw vanuit Duitsland naar de Verenigde Staten en stichtten daar in Californië 
het inmiddels vermaarde wijnhuis Beringer. 

De Beringer Vineyards zijn de oudste wijngaarden van heel Napa Valley en zijn sindsdien altijd zo in 
bedrijf gebleven. Vandaag de dag staan de wijnen van Beringer voor prijswinnende kwaliteit. In de 
Top 100 van het gezaghebbende wijnblad Wine Spectator heeft het huis zelfs meer vermeldingen 
dan enig ander wijnbedrijf waar ook ter wereld. 

De Beringer Founders' Estate wijnen bieden uitmuntende kwaliteit met de karakteristieken van de 
meest populaire druiven variëteiten. Deze kwaliteit komt voort uit Beringer's geschiedenis van het 
maken van meer dan 140 jaargangen aan superieure wijnen uit Californië. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

À la Carte Wijn Wit 
 

Australië 
 

 

Zuid-Australië, Penfolds Koonunga Hill Fles € 29,50 
Chardonnay - Romig, vol, fruitig  

 

Penfolds is Australië's oudste en meest iconische wijnhuis met een geschiedenis en erfenis die de 
reis weerspiegelt van het land van koloniale nederzetting naar het moderne tijdperk. 

Het wijnhuis werd in 1844 opgericht door Dr. Christopher Rawson Penfold die samen met zijn vrouw 
geëmigreerd was van Engeland naar Zuid-Australië om daar zijn uit Frankrijk verkregen wijnstokken 
te planten op Magill Estate. De reden hiervoor was niet om de beste wijn van Australië te maken, 
maar om een middel te vinden tegen bloedarmoede. 

Christopher geloofde in de medicinale werking van wijn en gebruikte dit in zijn huisartsenpraktijk die 
in reputatie toe nam. De Australische wijnindustrie, en dus ook Penfolds, veranderde dramatisch met 
de komst van wijnmaker Max Schubert die wereldberoemde Grange en Bin wijnen bedacht. 

In 1988 werd Max Schubert uitgeroepen tot 'Man of the year' door Decanter Magazine en Penfolds 
Grange 1955 staat inmiddels vermeld als nationaal erfgoed. Penfolds heeft een buitengewone 
collectie aan prijzen en met iedere generatie wijnmakers wordt Max Schubert's opmerkelijke visie 
gevoed en versterkt. 

Vandaag de dag is Peter Gago de 'Guardian of the Grange' en bepaalt hij de norm voor alle Penfolds 
wijnen. Het werd begin 2019 zelfs door Drinks International uitgeroepen tot 'Most Admired Wine 
Brand' en naar alle waarschijnlijkheid zullen er nog velen onderscheidingen volgen. 
 

 

 

 

 

 
  



 

À la Carte Wijn Rosé 
 

Frankrijk 
 

 

Languedoc-Roussillon, Domaine Haut Gleon Fles € 25,00 
Cabernet Sauvignon, Grenache Noir, Merlot, Pinot Noir - Licht kruidige, frisse rosé  

 

Château Haut Gléon, gelegen in Languedoc-Roussillon, is een prachtig stuk grond met kasteel 
omgebouwd tot wijndomein. Haut Gléon ligt aan de oostkant van de Corbières: een bevoorrecht 
stukje Languedoc-Roussillon. Het dal vol wijnranken met zijn vruchtbare grond en bijzonder 
microklimaat staat bekend als Vallée du Paradis. 

De meeste wijnstokken zijn gesitueerd op het noorden en de bodem is kiezelig en kalkachtig. De 
wijnen zijn krachtig, verfijnd en een weerspiegeling van het terroir. 

In totaal beslaat het eigendom van het twaalfde-eeuwse château 260 hectare en is sinds 2012 in het 
bezit van Foncalieu. Deze rosé is licht roze van kleur met perzikachtige tinten. In de neus intense 
aroma's van aalbes en framboos. Geurig in de mond met hinten van bloemen. Mooi vol met een 
opvallend frisse afdronk. 
 

 

Provence, Domaines OTT Fles € 35,50 
Cinsault, Grenache, Mouvedre, Syrah - Zacht, citrus, vanille  

 

BY.OTT rosé wordt geblend en gebotteld in de nieuwe kelder van Château de Selle waar een 
gedeelte van kelder volledig is ingericht voor de productie van deze rosé. Het hele proces wordt 
nauwkeurig gecontroleerd - van het blenden tot aan de opslag - en zorgt voor de perfecte kwaliteit 
die van deze wijn wordt verwacht. 

In de neus sappige aroma's van geel fruit met hinten van granaatappel peer en vanille. 

In de smaak aroma's van mandarijn en een kleine vleugje menthol. Vervolgens mooie zachtheid 
vergezeld door een palet vol Citrus tonen. De afdronk is lang en fris. 
 

  



 

À la Carte Wijn Rood 
 

Frankrijk 
 

 

Bordeaux, Château Bardoulet Saint-Émilion Grand Gru Fles € 37,50 
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot - Vol, rijk  

 

Voor de liefhebber van een kwalitatief mooie Saint-Émilion. De klassieke mix van druiven zorgen voor 
een prachtig diep glas. 
 

 

 

 

Bordeaux, Château Fugue de Nenin Pomerol Fles € 42,50 
Cabernet Franc, Merlot - Tannines, vol, zwart fruit, zwaar  

 

Fugue de Nénin, is de tweede wijn van het gelijknamige Château en werd voor het eerst uitgebracht 
in 1997. Deze wijn is een meer toegankelijkere versie van het Château, maar brengt wel de charme 
van Pomerol tot uitdrukking. 

Deze wijn is een blend van Merlot en Cabernet Franc. De druiven zijn afkomstig van zandige 
kleigronden uit de oostelijke helft van de wijngaard, evenals van de jonge wijnstokken die zijn 
aangeplant op het hoogwaardige terroir. 

Na vinificatie in Bordeaux vindt de rijping plaats in Franse eiken vaten gedurende een 

periode van 15 tot 18 maanden. Het resultaat is een sappige en aantrekkelijke ronde wijn met rijp 
fruit en zijdezachte tannines. 
 

 

 

 

 

 

 
  



 

À la Carte Wijn Rood 
 

Frankrijk 
 

 

Bourgogne, Regnard Haut Côtes de Beaune Fles € 42,50 
Pinot Noir - Zacht, fruitig, soepel  

 

Een van de oudste en prestigieuze wijnhuizen van Frankrijk, overgenomen door Baron Ladoucette. 
Regnard heeft geheel eigen wijngaarden voor totale controle over de oogst. Het wijnhuis met de 
grootste collectie Grand Cru’s en Premier Cru’s.. 
 

 

Pays D’oc, Rock ‘n Rolle Fles € 21,50 
Grenache, Mouvedre, Syrah - Fruitig, soepel, rond en zacht  

 

Rock 'n Rolle wijnen zijn beestachtig lekkere blends van muziek, kunst en wijnexpertise. Vintner Theo 
Kalkdijk en wijnexpert Cuno van ’t Hoff selecteerden het lekkerste sap voor deze wijnen. Neo-pop 
artist Selwyn Senatori zette zijn liefde voor de wijn op het etiket en radio DJ Gerard Ekdom ging los 
op een brute Rock 'Rolle playlist die je ook eens via QR op het label kunt scannen met je smartphone. 

 

De Rolle druif, een eigenwijs boefje. De naam van de wijn zegt het al; Rock 'n Rolle. Dat gruwelijk 
lekkere sap maken we van de Rolle druif en dat is best een malle jongen. Het mag dan wel onze 
favoriet zijn als het om wit gaat, maar bij het grote publiek geniet hij nog niet van bekendheid. Dat 
gaan we veranderen! Rolle of Vermentino? Hij gaat nog wel eens schuil onder andere namen waarbij 
z’n pseudoniem Vermentino de bekendste is, maar ook als Favorita, Pigato, Malvasia of Verlentin 
staat hij te boek. Allemaal hetzelfde druifje, soms een tikkie verschil in smaak, afhankelijk van het 
gebied waar hij groeit, wat trouwens altijd rondom de Middellandse Zee is. Op Corsica en Sardinië, 
maar ook op het Italiaanse platteland en in Zuid-Frankrijk. 

 

Daar plukken wij die eigenwijze boef en wij noemen hem gewoon Rolle. Bekt net even wat 
lekkerder. Het eigenwijze broertje in de Rock 'n Rolle familie is deze Rock ’n Rolle Rebel. Eigenwijs, 
want als rebelse rode wijn gemaakt van de extreem sappige Grenache, Syrah en Mourvèdre druiven 
die met alle zorg opgegroeid zijn rondom het Franse Middellandse Zeegebied. Rebels, maar ook 
zeker serieus met aroma's van rijpe kersen, rode bessen en 

een subtiele hint van koffie en cacao. 
 



 

À la Carte Wijn Rood 
 

Duitsland 
 

 

Rheinhessen, Bischel Estate Fles € 27,50 
Dornfelder - Zacht, fruitig, soepel  

 

In het Noorden van Rheinhessen tussen Mainz en Bingen in de plaats Appenheim ligt Weingut 
Bischel. Het wijnbedrijf wordt beschouwd als één van de absolute rijzende sterren in Rheinhessen. De 
focus van Weingut Bischel ligt op de Riesling en de Burgunder soorten. 

Eind 2008 werd het wijnhuis door de Gault Millau Wine Guide 2009 bekroond. Selectieve pluk met de 
hand. Gisting en opslag in stalen tanks met een gedeelte hout (15%). Hierna wordt de wijn 
gebotteld. 

De wijn heeft een bouquet met hinten van kersen en specerijen. In de mond komen deze smaken 
terug in combinatie met sappige tannines die leiden tot een mooie, volle lange afdronk. Voortreffelijk 
bij krachtig, gegrild vlees. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

À la Carte Wijn Rood 
 

Spanje 
 

 

Rioja, Bodegas Roda Sela Fles € 29,50 
Garnacha, Graciano, Tempranillo - Robuust, intens, complex  

 

Het Spaanse Bodegas Roda is één van de meest representatieve wijnhuizen in Rioja Alta. Dankzij hun 
innovatieve visie en filosofie behoort het wijnhuis inmiddels tot de top van de wijnproducenten. 

Eind jaren tachtig richtten Mario Rotllant en Carmen Daurella samen Bodegas Roda op en vestigden 
zich in de legendarische stationswijk van de stad Haro. Ze waren vastbesloten de wijnwereld te 
veroveren met een nieuw concept. Hun filosofie was revolutionair vanwege het moderne concept, 
hun visie op de wijnbouw en de nadruk op het belang van oude wijngaarden. 

Met een geweldig technisch team heeft het wijnhuis voor een grote vernieuwingsbeweging gezorgd. 
Het wijnhuis produceert momenteel vier wijnen: Sela, Roda, Roda I en Cirsion. Het profiel van de 
wijnen is dat van een moderne Rioja, met een diepe, heldere kleur, met een mooi bewaarpotentieel 
om eindeloos van te genieten. 

Stevige, granaatrode wijn met een hoge mate van fruitigheid die een prachtige begeleider is van 
allerhande vleesgerechten en stevige kazen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

À la Carte Wijn Rood 
 

Italië 
 

 

Zuid-Italië, Vecchio Marone Fles € 22,50 
Primitivo, Sangiovese, Nero Di Troia - Volle ronde wijn met een zachte afdronk  

 

Liefde op het eerste gezicht was het met deze rode Vecchio Marone uit Italië. Een wijn om warm te 
omhelzen, want dit is een heerlijk glas rode wijn. Gemaakt in Zuid-Italië, in de hak van de laars. 
Hierdoor hebben de druifsoorten veel zon gehad. De volmaakte druiven geven een intense geur van 
rijpe kersen, bessen en pure chocolade. De smaak is net als een warm bad, zo zacht en verfijnd. 
Mooie nuances van veel zwart fruit, vanille, krentjes, chocolade en kruiden. De afdronk is zacht en 
rijp, wat een topper! 
 

 

Veneto, Tommasi Valpollicella Fles € 32,50 
Corvina Veronese, Corvione, Rondinella - Fruitig, complex  

 

Het in 1902 opgericht familiebedrijf ligt in Pedemonte, een klein dorpje in het hart van de 
'Valpolicella Classico' regio, in het noordwestelijk deel van Verona-Veneto. De familie bezit 
uitzonderlijk mooi gelegen wijndomeinen voor de productie van hoge kwaliteitswijnen in de D.O.C. 
regio's rondom Verona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

À la Carte Wijn Rood 
 

Australië 
 

 

Zuid-Australië, Penfolds Koonunga Hill Fles € 29,50 
Cabernet Sauvignon, Shiraz - Vol, gerijpt fruit  

 

Penfolds is Australië's oudste en meest iconische wijnhuis met een geschiedenis en erfenis die de 
reis weerspiegelt van het land van koloniale nederzetting naar het moderne tijdperk.  

Het wijnhuis werd in 1844 opgericht door Dr. Christopher Rawson Penfold die samen met zijn vrouw 
geemigreerd was van Engeland naar Zuid-Australië om daar zijn uit Frankrijk verkregen wijnstokken 
te planten op Magill Estate. De reden hiervoor was niet om de beste wijn van Australië te maken, 
maar om een middel te vinden tegen bloedarmoede.  

Christopher geloofde in de medicinale werking van wijn en gebruikte dit in zijn huisartsenpraktijk die 
in reputatie toe nam. De Australische wijnindustrie, en dus ook Penfolds, veranderde dramatisch met 
de komst van wijnmaker Max Schubert die wereldberoemde Grange en Bin wijnen bedacht. 
 

 

New South Wales, Ridge of Tears Fles € 23,50 
Shiraz - Krachtig, intens, elegant  

 

Het gezicht op het etiket is Peter Logan's grote voorouder.'Druim nan Deur' is Schots Gaelic voor 
'Ridge of Tears', Het is een strijdkreet van de Oude Logan. In Mudgee op 564 meter boven de zee 
spiegel groeien de Shiraz druiven van deze prachtige en indrukwekkende wijn. Door de milde dagen, 
koele nachten en de exacte dosis zonnestralen rijpen de druiven langzaam en optimaal. 

De druiven worden met de hand geplukt, licht gekneusd en fermenteren in betonnen open tanks. 
25% van de trossen zijn nog heel. Er wordt 2 keer per dag handmatig gemengd. Na 7 dagen 
fermentatie wordt het sap van de most gescheiden. En ondergaat het zijn malolactische gisting op 
Hongaars en Frans eik en. En rijpt zo nog 14 maanden. 

Complexe aroma’s van viooltjes, verse provenciaalse kruiden en rijpe pruimen met ondertonen van 
zwarte peper en aarde. Zacht van structuur en e en mineralig karakter met smaken van blauwe 
bessen, pruimen en een subtiele pittige afdronk. 
 

 

 

 



 

À la Carte Wijn Rood 
 

Chili 
 

 

Maipo, Intriga Fles € 29,50 
Cabernet Sauvignon - Vol, krachtig, fruitig  

 

Intriga werd oorspronkelijk opgericht in 1865 als Linderos door Don Alejandro Reyes, die éénvan de 
pioniers van de Chileense wijnbouw was en alleen de meest nobele Europese rassen aanplantte. 
Sindsdien is heeft het familiebedrijf, dat deel uitmaakt van de MontGras 

bezittingen, één missie; de productie van heerlijke wijnen. Miguel Ortíz (1884-1954), de Spaanse 
wijnbouwer die van La Rioja arriveerde in 1915, stelde het concept vast van de preventieve 
wijnbouw en vinificatie om gezonde, natuurlijke wijnen van grote zuiverheid te verkrijgen. 

Vandaag de dag, meer dan 145 jaar na de oprichting, houdt Intriga zich nog steeds aan dit concept 
met de missie om hoogwaardige wijnen te produceren met grote zorg voor de natuur en het milieu. 
Met nieuwe, innovatieve wijnbouwtechnieken te samen met state-of-the-art apparatuur voor de 
wijnmakerij blijft de focus op wijnen die een echte weerspiegeling van het karakteristieke Maipo 
terroir. 

De druiven worden met de hand geplukt en daarna 4 dagen koud geweekt. De fermentatie vindt 
plaats tussen 29 en 32°C met PDM en inheems gist. De wijn wordt 3 keer per dag overgepompt, 
tijdens de eerste dagen van de fermentatie en daarna 1 keer per dag om de ‘hoed’ nat te houden. 
De most blijft gedurende 25 dagen in contact met de druivenschillen. De wijn rijpt 23 maanden 
op100% Frans eiken waarvan 65% nieuw en 35% gebruikt. 

Diep robijnrode kleur. Aroma’s van zwart en rood fruit in combinatie met een vleugje vanille door 
goed geïntegreerde eiken en wat kruidige tonen. Complex, diep en krachtig. Lagen van zwarte 
kersen en rood fruit omringd door elegant geroosterd eiken. Stevige tannines geven structuur, kracht 
en een lange afdronk.  

Heerlijk bij een stevig stukje rood vlees, pasta of belegen kazen. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

À la Carte Wijn Rood 
 

Zuid Afrika 
 

 

Stellenbosch, Aaldering Fles € 29,50 
Pinotage - Donker, koffie, krachtig en kruidig  

 

Aaldering Vineyards & Wines – Luxury Lodges is een 24 hectare groot wijnlandgoed van het 
Nederlandse ondernemers echtpaar Marianne en Fons Aaldering. In Devon Valley, in het Zuid-
Afrikaanse Stellenbosch, verbouwen zij vol trots en op duurzame wijze druiven waarvan bijzondere 
wijnen worden gemaakt. 

Door precisie wijnbouw en het gebruik van satellietbeelden, natuurlijke hulmiddelen, een 
geavanceerd solar systeem en respect voor de omgeving, streeft Aaldering ernaar absolute 
topwijnen te produceren, specifiek voor het terroir van de Aaldering Estate.  

Aaldering Vineyards & Wines heeft zich gespecialiseerd in de productie van vier Pinotage wijnen. Dit 
zijn de klassieke Pinotage die 24 maanden op hout heeft gerijpt, een fruitige va-riant genaamd Lady 
M, een Pinotage Blanc de Noir die geliefd is onder wijnliefhebbers over de hele wereld, en een 
houtgerijpte Pinotage Rosé. Daarnaast produceert Aaldering een Sauvignon Blanc, een Chardonnay, 
een Shiraz en een blend van Cabernet Sauvignon-Merlot. 

U kunt rekenen op gelaagde en elegante wijnen met een mooie structuur, die ook door de 
gastronomie op waarde worden geschat. Aaldering Vineyards & Wines heeft met deze wijnen een 
goede reputatie opgebouwd in verschillende toprestaurants met 1, 2 of 3 Michelinsterren en de 
wijnen worden ook geschonken in de American Airlines First Class, Asiana Airlines First Class, All 
Nippon Airways (ANA) First Class en KLM Business Class. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

À la Carte Wijn Dessert 
 

 

Frankrijk 
 

Sauternes, Château Villefranche - *Mits aanwezig Glas € --,-- 
Sauvignon Blanc, Sémillon  

 
 

 

Zuid Afrika 
 

Stellenbosch, Thelema Glas € 5,50 
Muscat - Zwoel, aromatisch, vol, exotisch fruit, filmend  

 
 

Stellenbosch, Aaldering Glas € 7,00 
Sauvignon Blanc - Fruitig, aromatisch  

 
 

 


	Huiswijnen
	Huiswijnen

