
BUBBELS

Spanje | Pénedes | Macabeo

Italië | DOC Prosecco | Glera

Frankrijk | AOC Champagne  | Chardonnay

Een cava met een stevige mousse, maar de belletjes blijven heel fijn. Lekker aromatisch en fris. In 
de smaak rond en zacht, levendig en goede zuren. Aangenaam wit fruit, met citrus en appel. Heerlijk 
verfrissend / A cava with a firm mousse, but the bubbles remain very fine. Deliciously aromatic and fresh. In the taste 

round and soft, lively and good acids. Pleasant white fruit, with citrus and apple. Wonderfully refreshing.

Familiehuis Mass Bianchet maakt op de traditionele manier een fantastische frisse verfijnde bubbel, 
met een elegante fruitigheid. Typisch Italiaanse elegantie uit hét hart van het Prosecco gebied, de 
wijngaarden van de door UNESCO erkende wijnregio’s, in de heuvels in noord Italië / Family winery Mass 

Bianchet produces this fantastic fresh and refined bubble with elegant fruitiness in the traditional manner. Typical Italian 

elegance from the heart of the Prosecco area, the wineries in the UNESCO recognized wine regions, in the north Italian hills. 

Volledig gemaakt van Chardonnay druiven, dus een ‘blanc de blancs’. Minder dan 5% van de 
geproduceerde champagnes zijn ‘blanc de blancs’. Familiehuis Daniel Moreau heeft zijn eigen druiven, 
maakt zijn eigen wijnen en daarna de eigen champagnes; op biologische wijze. Volle, fruitige complexe 
smaak van gerijpte Chardonnay / Completely made with Chardonnay grapes, therefore a ‘blanc de blancs’. Less than 

5% of the produced champagnes are ‘blanc de blancs’. Family winery Daniel Moreau has its own grapes, makes its own 

wines and then its own champagne; in an organic manner. Full, fruity complex taste of aged Chardonnay. 

CAVA BRUT

PROSECCO SPUMANTE DOC EXTRA DRY ’SALT’ 

CHAMPAGNE CARTE D’OR BRUT BLANC DE BLANCS

JAUME SERRA

MASS BIANCHET 

DANIEL MOREAU
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Geen alcohol maar wel heerlijk genieten van een bubbel? Dat kan met deze alcoholvrije mousserende 
wijn, gemaakt van Verdejo druiven. Geen alcoholsmaak, dus iets meer fruit; zonder zoet te worden. 
No alcohol but fancying a nice ‘bubble’? It is possible with this alcohol-free sparkling wine, made of Verdejo grapes. 

No alcohol taste, therefore slightly more fruity; without being sweet.

Spanje | La Mancha | Verdejo | Alcoholvrij 

VERDEJO SPARKLING 
BODEGAS VERDÙGUEZ 

0.0%



WIT

Deze wijn is heerlijk zacht, toegankelijk en heel 
licht fruitig van smaak. Een mooie blend van 
verschillende druivenrassen die kenmerkend zijn 
voor het noorden van Italië; de wonderschone 
regio rond het Gardameer. Ideaal voor bij de 
borrel en bij gerechten die een beetje pit of 
kruidigheid hebben. 
This wine is wonderfully smooth, accessible taste and 

slightly aromatic. Great blend of different grape varieties 

with their homes in northern Italy, the beautiful lake Garda 

region. Ideal as an aperitif and with dishes that are savory 

or a bit spicy.    

Een Chardonnay zoals zij bedoeld is, vol van 
smaak en tegelijkertijd nog lekker fris. Geen hout 
opvoeding, je proeft het zachte karakter van de 
druif die is opgegroeid aan wijnstokken dichtbij 
de Middellandse Zee en de Pyreneeën. 
Chardonnay as she is meant to be, full of taste and 

refreshing at the same time. No barrique aging, the smooth 

character of the grape remains; grown on vines very close 

to the Mediterranean Sea and the Pyrenee mountains. 

Frisse witte wijn met een mooie aciditeit. 
Gemaakt van verschillende druiven soorten die 
zich helemaal thuis voelen in de wonderschone 
omgeving van noord Spanje, dicht tegen de 
grens met Frankrijk. Heerlijk in combinatie met 
vis of zeevruchten en gerechten met een hint 
van frisse citrusvruchten / Refreshing white wine 

with a superb acidity. Different grape varieties have been 

used that feel perfectly at home in the beautiful scenery 

of northern Spain, very close to the French border. Pairs 

very well with fish or seafood and dishes with a freshness 

of citrus fruit. 

Frankrijk | IGP Côtes Catalanes 
Chardonnay

CHARDONNAY 
LES VIGNERONS DES ALBÈRES 

Italië | IGT Veneto 
Garganega, Trebbiano Toscano, Cortese 

PESCARETE BIANCO 
VILLA MEDICI  

Spanje | DO Empordà
Macabeo, Grenache Blanc, Grenache Gris

SINOLS BLANC 
EMPORDÀLIA 

Zachte frisse witte wijn uit het binnenland van 
Spanje, de regio van de heerlijke Manchego kaas 
én waar Don Quichot tegen de windmolens 
vocht. Voor 100% gemaakt van Sauvignon Blanc 
druiven. Heerlijk toegankelijk en ideaal voor bij de 
borrel / Smooth refreshing white wine from the interior 

of Spain, the region where the delicious Machego cheese 

is made and where Don Quichote was fighting windmills. 

Made of 100% Sauvignon Blanc grapes. Nicely accessible 

and ideal as aperitif. 
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Spanje | DO La Mancha
Sauvignon Blanc

SAUVIGNON BLANC 
PUENTE DE RUS 

Italië | DOC Pinot Grigio
Pinot Grigio 

PINOT GRIGIO 
VILLA MEDICI 

Zo is een Pinot Grigio bedoeld: zacht met een 
knisperende frisheid. Familiehuis Villa Medici 
heeft een heerlijke toegankelijke wijn gemaakt, 
met voldoende karakter en structuur; perfect in 
balans. Uit wijngaarden tussen het Gardameer en 
Verona in Noord-Italië. Fantastisch bij een wat 
lichtere maaltijd, maar ook ideaal bij de borrel. 
This is how a Pinot Grigio is meant to taste: smooth and 

crispy. Familywinery Villa Medici made a delicious wine with 

nice character and structure, perfectly balanced. Grapes 

from vineyards between lake Garda and the city of Verona 

in northern Italy. Great with a somewhat lighter meal, but 

also perfect as aperitif. 

Spanje | VT Castilla y León 
Verdejo, Sauvignon Blanc

Dé perfecte alleskunner deze Verdejo 
van wijnhuis Sinforiano, een familie die 

gelooft in ecologisch en duurzaam 
produceren. Stuivend fris, gemaakt 
van druiven die handmatig worden 

geplukt. Ideaal op elk moment en bij 
elke gelegenheid. Eenmaal geproefd is 

verkocht… #verdejowhatelse
The perfect all-rounder, this Verdejo wine from 

winery Sinforiano; a family with a strong believe 

in producing ecological-ly and sustainable. 

Crispy fresh, made of grapes that were hand-

picked. Ideal for any moment and any occasion. 

One tried is convinced… #verdejowhatelse

RAIMUN VERDEJO
SINFORIANO

4.5 24.5

Italië | DOC Piemonte
Cortese, Chardonnay

Valentina Marrone zet hiermee een waanzinnig 
leuke wijn neer: een blend van internationaal 
bekend en autochtoon (Chardonnay en Cortese). 
Uiterst elegant en zacht, met een uitstekende 
balans van aciditeit en aromatisch. Perfect bij de 
borrel, voorgerechten, vis en zachte kazen.
With this wine Valentina Marrone introduces an extremely 

nice type of wine: a blend of internationally well known 

with autochthonous (Chardonnay with Cortese). Particularly 

elegant and soft, aromatic and acidity in perfect balance. 

Very nice as aperitif, starters, fish and soft cheeses. 

TARTUFO BIANCO  
MARRONE 

Ericka, de dochter van wijnboer Jean-Marc 
Laffitte, heeft haar eigen wijn gekregen van haar 
vader. Perfect in balans, rijk met een uitgesproken 
smaak, enigszins complex en beetje vanille door 
de 9 mnd opvoeding op eikenhouten barriques. 
Ideaal bij witvis, coquilles, kalfsgerechten of in 
plaats van rode wijn bij een stukje rood vlees. 
Ericka, winemaker Jean-Marc Laffitte’s daughter, has been 

given her own wine by her father. Perfectly balanced, rich 

with a pronounced taste, slightly complex and some vanilla 

due to the 9 month aging in oak barriques. Ideal with dishes 

with white fish, coquilles, veal; or with red meat instead of 

red wine. 

Frankrijk | AOC Pacherenc du Vic-Bilh
Petit Manseng, Gros Manseng, Petit Corbu

ERICKA 
CHÂTEAU LAFFITTE-TESTON 

Vraag gerust welke mooie wijnen wij hebben 
naast de kaart / Feel free to ask for our fine wines not 

on the wine menu.

WIJNEN VAN HET MOMENT
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Heel bijzonder: een Grüner Veltliner met hout 
opvoeding. De bekende frisheid, aciditeit 
en fruitigheid in een iets voller en romiger 
jasje. Christoph Brandl is één van die jonge 
aanstormende talenten. De beste druiven van 
de meest ideale hellingen, worden gebruikt voor 
deze wijn. Grandioos bij wat vollere gerechten, 
vis én vlees / Very special: a Grüner Veltliner aged in 

oak barriques. The familiar freshness, acidity and fruitiness 

slightly fuller and creamier. Christoph Brandl is one of those 

young upcoming talents in the Austrian wine world. The 

best grapes from the most ideal slopes are used for this 

wine. Superb with richer dishes, both fish and meat.

Wow! Omschrijving van de Memundis in kort. 
Of: ‘witte Barolo’. 16 maanden houtopvoeding 
in eikenhouten barriques hebben de beste 
Chardonnay druiven uit de Barolo heuvels 
gehad. Stijl van de betere Bourgognewijnen met 
Italiaanse elegantie. Fantastische begeleider bij 
vollere, rijke gerechten / Wow! Short description of 

the Memundis. Or: ‘white Barolo’. The best grapes of the 

Barolo hills have been aged in oak barriques for a total of 

16 months. Resembles the style of the better wines of 

Burgundy, but with Italian elegance. Pairs fantastic with 

fuller, richer dishes.  

Liefhebber van Sancerre wijn? Dan is Quincy dé 
leuke ontdekking. Een Sauvignon Blanc zoals zij 
is bedoeld, knisperend fris en heel mooi in balans. 
Met een beetje mineraliteit. Op een duurzame 
en biologische manier gemaakt. Dé aanrader bij 
zachte geitenkaas, ‘fruits de mer’, salades of 
gewoon ‘omdat het kan’ / Lover of Sancerre wine? 

Then Quincy is the great finding. A Sauvignon Blanc as she 

is meant to be, crispy fresh and perfectly balanced; slightly 

mineral. Produced in a sustainable and biological manner. 

A must with soft goat cheese, seafood, salads of ‘just 

because’. 

Oostenrijk | DAC Weinviertel
Grüner Veltliner ‘Reserve Selektion’

GRÜNER VELTLINER
RESERVE SELEKTION
CHRISTOPH BRANDL 

50 55

407.5

Frankrijk | AOC Quincy 
Sauvignon Blanc 

CUVÉE ANASTASIE
DOMAINE VILLALIN 

Italië | DOC Langhe 
Chardonnay 

MEMUNDIS
MARRONE 

Allereerst de vraag: “is er een juiste wijn bij het eten?” Ja, de wijn waar je zin in 
hebt. Maar, mocht je het leuk vinden om te denken in combinaties waarbij het 
eten en de wijn elkaar versterken dan hebben we hieronder wat tips voor een 
basis in wijn & spijs.

WIJN & SPIJS
HOE KIES JE DE JUISTE WIJN BIJ HET ETEN? 

1. Opbouw: net als met de keuze van gerechten is het aan te raden om 
de wijn te kiezen in opbouw van licht naar zwaar. Hierbij is elke volgende 
wijn die je drinkt net wat zwaarder dan de vorige. Neem je maar één 
gerecht dan is dit dus wel een erg makkelijke stap. 

2. Hoofdsmaken: selecteer van elk gerecht de twee hoofdsmaken uit 
de ingrediënten en baseer daar je wijnkeuze op. Vanuit de gedachten, 
‘onderscheid tussen hoofd- en bijzaak’ en ‘one size never fits all’. 

3. Combinatie: bepaal de smaak van de twee hoofdingrediënten uit het 
gerecht (zie punt 2). Dat kan bijvoorbeeld zoet zijn, of zuur, of pittig, 
etc. Denk dan aan de smaak die daar het beste bij past; bijvoorbeeld 
zoet bij zoet, zuur bij zuur, fruitig bij pittig. Heel belangrijk, een saus 
maakt een gerecht voller en romiger; zoek dan datzelfde in een wijn. 

4. Draai het eens om: start met het kiezen van de wijn waar je zin in 
hebt en kies daar het gerecht bij. 

5. Modern: laat de gedachten los van ‘witte wijn bij vis’ en ‘rode wijn bij 
vlees’. Ga een keer voor een lichte, iets gekoelde, rode wijn bij vis en 
een volle, witte wijn met hout opvoeding bij rood vlees. 

Naast de heerlijke Pinot Noir maakt Jeroen 
van der Eng ook een witte wijn van zijn blauwe 
druiven. Karaktervolle witte wijn met aromas van 
citrus en steenfruit met een vleug van vanille en 
kamille. Mooi droog en elegante houttoets en 
een lange afdronk / Besides the nice Pinot Noir, Jeroen 

van derEng also produces a white wine of his red grapes. 

White wine full of character with aromas of citrus and stone 

fruit and a hint of vanilla and chamomile. Dry with an elegant 

touch of oak and a long finish.

Nederland | BGA Limburg
Pinot Noir 

BLANC DE NOIR
STOKHEM 

7.5 37.5



Frankrijk | IGP Côtes Catalanes 
Grenache Gris

MALICIEUSE ROSÉ
LES VIGNERONS DES ALBÈRES

Provence stijl rosé die iedereen verleidt met haar 
Zuid-Franse charme. Zalmroze van kleur, mooi fris 
van smaak met voldoende fruit. Werkelijk een 
feestje om te drinken, op elk moment. 

Provence style rosé that seduces everyone with its’ 

Southern French charm. Salmon pink color, nice fresh 

taste with good fruitiness. A real pleasure to drink, on any 

occasion.  

De beste rosé van de wereld van 2019. Druiven 
van 60 jaar oude wijnstokken en handmatig 
geplukt door dit familiewijnhuis Sinforiano. 
Prachtige zalmroze kleur, expressief, intens en 
waanzinnig mooie structuur. Enigszins complexe 
rosé die het uitstekend doet bij een mooie 
maaltijd. 

World’s best rosé wine in 2019. Grapes grown on 60 years 

old vines that are then manually picked by this family 

winery Sinforiano. Beautifully salmon-pink color, expressive, 

intense and terrific structure. Slightly complex rosé wine 

that is perfectly suited to accompany a nice meal. 

Spanje | DO Cigales 
Albillo, Garnacha, Tempranillo, Verdejo 

QUELÍAS 
SINFORIANO 

Om met de deur in huis te vallen: in 
Europa is het verboden om witte wijn en 
rode wijn te mengen. Zo wordt rosé hier 
dus niet gemaakt. Rosé wordt gemaakt 

van blauwe druiven, het vruchtvlees 
is namelijk wit en de schil bevat de 

kleurstof. 

HOE WORDT ROSÉ 
WIJN GEMAAKT?

KELDERSCHATTEN

Aantal Kleur Wijn Prijs

Voor de liefhebbers weten wij altijd wel wat 
moois te vinden. Deze wijnen hebben allemaal 
iets bijzonders en exclusiefs, dus op=op.

We are always able to find nice wines for the wine 

enthusiasts. These wines are all exclusive and special, 

therefore ‘try them while they last’. 

1. Persen van de druiven – hierbij krijg 
je een hele lichte kleur rosé. 

2. Schillen kort laten weken – hierdoor 
wordt de rosé iets donkerder van 
kleur.  

3. methode saignée – De sappen die 
vrijkomen tijdens vergisting van rode 
wijn worden gebruikt voor rosé. Het 
resultaat is een donkerdere kleur en 
een stevigere structuur.

Er zijn drie basis manieren om rosé 
te maken:

4.5

7.6

23.5

38



ROOD

Spanje | DO La Mancha
Tempranillo

TEMPRANILLO  
PUENTE DE RUS 

7.5 6.937.5 34.5 52.5

Spanje | DO Alicante
Monastrell, Syrah

ADELUM ROBLE   
LAS VIRTUDES 

Vol, krachtig, soepel, toegankelijk. Volledig 
gemaakt van Tempranillo druiven. Uit de 
hoogvlaktes van midden Spanje: La Mancha. Een 
rode wijn met karakter, net als Don Quichote die 
tegen de windmolens vocht hier. Soepel genoeg 
voor bij de borrel en krachtig genoeg om een 
lekker stukje vlees te begeleiden / Full bodied, 

powerful, round, accessible. Made fully of Tempranillo 

grapes. From the plateaus in the middle of Spain: La Mancha. 

A characterful red wine, just like Don Quichote who fought 

the windmills here in this area. Smooth enough to drink as 

aperitif and powerful enough to combine with a nice steak. 

Zuid-Franse elegantie, stevig met zachte 
tannines. Bestaat uit 100% Syrah uit wijngaarden 
dicht bij de Middellandse Zee. Een toegankelijke 
krachtpatser met de karakteristieke smaak van 
rood en zwart fruit. Heerlijk bij gegrild vlees en 
groenten, stoofpotjes, paddenstoelen en alles 
waar balsamico in zit / Elegance from the South of 

France, substantial with smooth tannins. Made of 100% 
Syrah grapes from vineyards close to the Mediterranean 

Sea. Accessible and powerful with the characteristic taste 

of red and black fruit. Delicious with grilled meat and 

vegetables, stews, mushrooms and anything containing 

balsamic. 

In het zuiden van Spanje, in Alicante’s achtertuin, 
worden waanzinnig mooie karaktervolle wijnen 
gemaakt. Deze Adelum heeft 3 maanden op 
eikenhouten vaten gerijpt; een krachtige, volle 
wijn met souplesse. Bij zwaardere gerechten, 
bijvoorbeeld met rood vlees, staat hij zeker zijn 
mannetje / In the South of Spain, in Alicante’s backyard, 

you can find beautiful wines with true personality. This 

Adelum has aged in oak barriques during 3 months; a 

powerful, full bodied wine that is still smooth. Standing 

strong if paired with slightly heavy dishes such as red 

meats.   

Een oude bekende samen met een autochtone 
onbekende: Merlot en Tannat. Familie Laffitte 
heeft hiervan een heerlijke toegankelijk, vrij lichte 
rode wijn weten te maken met een aanwezig 
karakter. Perfect bij lichtere gerechten zoals 
gegrilde kip en charcuterie, maar ook ideaal bij 
een borrelplank / An old acquaintance with an unknown 

native: Merlot and Tannat. Family Laffitte used these to 

make a delicious accessible, relatively light red wine with 

a real personality. Perfect with lighter meals such as grilled 

chicken and cold meats, but also ideal with a ‘borrelplank’. 

De Pinot Noir stokken van Jeroen van der 
Eng staan op een steile helling midden in het 
Limburgse heuvellandschap. Verfijnde Pinot Noir, 
met de kenmerkende kersen en bessen aroma’s. 
Mooie extractie door het gebruik van de rosé 
schillen, en samen met het subtiele houtgebruik 
zorgt dit voor een fijne tannine structuur. 
Jeroen van der Eng’s Pinot Noir vines are located on a steep 

hill in the middle of the countryside in Limburg. Refined 

Pinot Noir, with the distinctive aromas of cherries and 

berries. The subtle use of oak and pressing of the skins 

causes a fine tannin structure.

Wordt één van de beste rode wijnen van Italië 
genoemd. Perfecte balans van aciditeit en 
frisheid van de Barbera en structuur en elegantie 
van de Nebbiolo. Een zeldzame combinatie. 
12 maanden gerijpt op eikenhouten barriques. 
Ideaal bij gerechten met vlees, paddenstoelen, 
aardse smaken en wild / Named amongst one of the 

best Italian red wines. Perfect balance between the acidity 

and freshness of Barbera and the structure and elegance 

of Nebbiolo. A rare and unique combination. Aged on oak 

barriques for 12 months. Pairs ideal with dishes containing 

meat, mushrooms, earthy flavors or game. 

Frankrijk | IGP Côtes Catalanes
Syrah

MALICIEUSE ROUGE

PINOT NOIR

LES VIGNERONS DES ALBÈRES

STOKHEM

Frankrijk | IGP Côtes de Gascogne
Merlot, Tannat

Nederland | BGA Limburg
Pinot Noir 

DOMAINE TESTON 
ROUGE LAFFITTE-TESTON

Italië | DOC Langhe 
Nebbiolo, Barbera

PASSIONE 
MARRONE

In de hak van de laars Italië, de regio Puglia, groeit 
de oerdruif Primitivo. Wijnhuis Castelforte werkt 
volledig duurzaam. Ze hebben met de Masserie 
Centonze een wijn neergezet met soepele 
tannines, de kracht van de Zuid-Italiaanse zon 
en lekker vol fruit. Perfect bij pastagerechten en 
kruidige gerechten / The ‘heel’ of the Italian boot, the 

region Apulia, is known for the ‘primitive’ grape Primitivo. 

Winery Castelforte produces sustainable and with this 

Masserie Centonze it has created a wine with nice smooth 

tannins, the strength of the South-Italian sun and full of fruit. 

Perfect with pasta dishes and more spicy dishes. 

Italië | IGT Salento
Primitivo 

PRIMITIVO SALENTO 
‘MASSERIE CENTONZE’ 
CANTORE DI CASTELFORTE 

Familiehuis Marrone, in het hart van het Barolo 
gebied, wint elk jaar mooie prijzen voor haar wijnen 
van de Nebbiolo druif. De fruitige frisheid van de 
Barbera druif zorgt voor toegankelijkheid van de 
Nebbiolo. Een heerlijke wijn bij voorgerechten, 
pastagerechten of gewoon zo bij de borrel.  
Family winery Marrone, in the heart of the Barolo area, wins 

substantial awards for its Nebbiolo wines every year. The 

fruity freshness of the Barbera grape makes the Nebbiolo 

more accessible. A delicious wine to go with starters, pasta 

dishes or just to have a drink. 

Italië | DOC Piemonte
Barbera, Nebbiolo 

TARTUFO NERO     
MARRONE
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Als je de resten van ’s werelds beroemdste wijn, 
de Amarone, gebruikt om een wat toegankelijker 
uitvoering te maken heb je de Ripasso. 
Sebastiano heeft er een grandioos mooie wijn 
van gemaakt: elegant, subtiel, vol, voldoende fris 
en toch de kenmerkende rozijntjes smaak. In te 
zetten op zeer veel manieren bij de maaltijd.  
If the residues of the world’s most famous wine, the 

Amarone, are used to make a somewhat more accessible 

wine, this is the Ripasso. Sebastiano has made a terrific wine 

this way: elegant, subtle, full, nice freshness and still the 

distinctive taste of raisins. Can be used during the meal 

with many different kinds of dishes. 

Italië | DOC Valpolicella Classico 
Corvina, Corvinone, Molinara, Rondinella 

VALPOLICELLA 
CLASSICO SUPERIORE 
RIPASSO 
CROSAROLA 

Wat maakt deze wijn 
zo bijzonder?

Daarvoor moeten we starten bij één 
van de meest bijzondere wijnen ter 
wereld: de Amarone. Gemaakt van 

de beste druiven, die door de koude 
winterwind worden ingedroogd tot 
ze bijna rozijntjes zijn. De Ripasso is 

wel ‘Prinses Amarone’: een lichtere en 
frissere versie van die heel bijzondere 

wijn. Van de basis Valpolicella wijn en de 
resten van de Amarone druiven wordt 
nog een keer wijn gemaakt, dat is de 

Ripasso.

VALPOLICELLA 
CLASSICO SUPERIORE 

RIPASSO 
CROSAROLA 

Vraag gerust welke mooie wijnen wij hebben 
naast de kaart / Feel free to ask for our fine wines not 

on the wine menu.

WIJNEN VAN HET MOMENT

DESSERT

Spanje | VT Castilla y León | wit 
Verdejo, Sauvignon Blanc, Moscatel 

RAIMUN NÉCTAR

5.8 8.5

Frankrijk | AOP Rivesaltes | rood 
Grenache Gris, Grenache Noir | 7 jaar houtrijping

RIVESALTES AMBRÉ 
LES VIGNERONS DES ALBÈRES SINFORIANO

Intrigerende, Spaanse half-zoete witte wijn 
die ook heerlijk is als dessertwijn. Natuurlijk 
zoet met een verrassend kruidige, frisse toon. 
Hand geplukte druiven, laat in het jaar. Heerlijk 
bij (blauwe) kaas, desserts met fruit of andere 
frissere desserts. 
Intriguing semi-sweet Spanish white wine which is also 

tremendous as wine with dessert. Naturally sweet with a 

surprising fresh and herbal taste. Hand picked grapes, late 

harvest. Delicious with (blue) cheese, fruit desserts or other 

fresher dessert dishes. 

Spectaculaire dessertwijn uit het zonnige 
Zuid-Frankrijk, gemaakt van grijze Grenache en 
bekende rode Grenache druiven. Een verfijnde 
balans tussen gedroogd fruit en vanille. Wat 
zeker afkomstig is van haar 7 jaar houtrijping. 
Perfecte begeleider bij uitgesproken kazen en de 
vollere desserts / Spectacular dessert wine from sunny 

Southern France, made of grey Grenache and famous red 

Grenache grapes. A refined balance between dried fruits 

and vanilla. This is absolutely due to its’ 7 years aging on 

oak barriques. Perfect companion to distinct cheeses and 

fuller desserts. 

Houd je niet van dessertwijn? Omdat het zo zoet en stroperig is? Dan 
hebben wij goed nieuws: een dessertwijn kan ook lekker fris zijn, heel mooi 
vol structuur of zelfs een hout opvoeding hebben gehad. Het hoeft zelfs 
niet bij het dessert gedronken te worden, maar kan ook perfect bij mooie 

kazen. Zolang de wijnboer maar een natuurlijk zoete wijn maakt, van druiven 
die laat worden geoogst. 

WAAROM DESSERTWIJN NIET ZOET EN 
STROPERIG HOEFT TE ZIJN

Onherbergzaam gebied met granieten en 
leistenen ondergrond zorgt voor het waanzinnig 
mooie karakter van de Priorat wijnen. Natuurlijke 
wijn: ongefilterd en ongeklaard. Hand geplukt, 
van oude wijnstokken en 12 mnd gerijpt op 
eikenhouten barriques. Vol, rijk, krachtig, perfect 
in balans. Grandioos bij heerlijk stukje rood vlees.
Inhospitable territory, with granite and limestone soils 

makes for the extraordinary character of the Priorat wines. 

Natural wine: unfiltered and unclarified. All grapes are hand-

picked, from old vines and aged in oak barriques for 12 

months. Powerful, rich, perfectly balanced. Great with piece 

of good red meat. 

Spanje | DOQ Priorat
Garnacha, Cariñena, Merlot

DARA 
SANGENÍS i VAQUÉ 

45

48.5



PORT

Portugal | DOC Douro 

Portugal | DOC Douro 

Portugal | DOC Douro 

Een prachtige Ruby Reserva Port van het huis Gesprove. Zeldzame kwaliteit, rijk en 
complex. Vol in de mond, rood fruit, goede balans. Gemaakt door de zeer ervaren 
portmaker José Pinheiro die, na te hebben gewerkt voor een zeer bekend porthuis, zijn 
eigen huis is begonnen.

Deze fenomenale Soneto Tawny Reserve heeft bijna 9 jaar op vat gerijpt. Bijzondere, 
complexe Port met zeldzaam fraaie balans; waarbij José Pinheiro in staat is geweest 
zelfs iets van een frisse hint aan deze volle Port met houtrijping te geven.

In oude eikenhouten vaten heeft portmaker José Pinheiro dit pronkstuk voor meer dan 
tien jaar laten rijpen. Dat vraagt niet alleen de hoogste kwaliteit druiven, maar ook een 
enorme nauwkeurigheid en vaardigheid van de portmaker. Hoogstandje van Portugese 
elegantie, complex en zacht: gedroogd fruit, kruiden en koffie.

A beautiful Ruby Reserva Port wine from winery Gesprove. Rare quality, rich and complex. Full bodied, red 

fruit, nice balance. Made by the very experienced port wine maker José Pinheiro who built his own port 

winery, after having worked for a very famous one. 

This phenomenal Soneto Tawny Reserve has been aged in oak barrels for almost 9 years. Unique, complex 

Port with exquisite balance. José Pinheiro has even been capable of giving this full, barrel aged Port a fresh 

touch.

Port wine maker José Pinheiro has aged this jewel in old oak barrels for over 10 years. That requires not 

only the highest quality grapes, but also an extreme accuracy and ability of the wine maker. Highlight of 

Portuguese elegance, complex and smooth: dried fruits, herbs and coffee. 

SONETO RUBY RESERVA ESPECIAL

SONETO TAWNY RESERVE

SONETO 10 YEARS OLD TAWNY
GESPROVE

GESPROVE

GESPROVE

6

7.5

9.5


