Haesje Claes “anno 1520”
Taittinger Brut Réserve Frankrijk
Franse klassieker met frisse, droge smaak, minuscule belletjes en een
mooie balans. Alcohol percentage 12%
327

Fles

0.75 l.

€ 62,50

326

½ Flesje

0,375 l.

€ 35,00

Taittinger Brut Prestige Rosé Frankrijk
Een vrouwelijke champagne, charmant en verleidelijk. Zij is subtiel en
harmonieus. Alcohol percentage 12%

Fles

270

0.75 l.

€ 75,00

Cava MVSA Brut Spanje
Mvsa Cava Brut afkomstig uit de Spaanse Peñedes is een uitstekend
aperitief en voelt zich tevens goed thuis bij lichte maaltijden zoals salades,
vis en gevogelte. Alcohol percentage 11,5%

Huis aperitief met sirop d’Amsterdam

328

Fles

961

Glas

0.75 l.

€ 28,95
€

6,25

Prosecco Follador Frizzante Italië
Een mild droge, zacht mousserende wijn met ingetogen aroma's van appel, peer en
citroen. Een lichte, verfrissende dorstlesser en feestelijke wijn. Ook aan te raden als
aperitief. Alcohol percentage 10,5%
324

Fles

0.75 l.

€ 24,95

329

Piccolo

20 cl.

€ 6,95

Glas

¼ l.

½ l.

Fles

€ 4,50

€ 8,50

€ 15,00

€ 20,00

Huiswijnen
Sauvignon Blanc, Monterre

12%

Languedoc Frankrijk - Een verfrissende witte droge wijn met iets van citrus in de smaak.

Merlot, Monterre

€ 4,50

13%

€ 8,50

€ 15,00

€ 20,00

Languedoc Frankrijk - Recht door Rood! Veel fruitaroma’s in bouquet en smaak.

Grenache Rose, Monterre

13%

€ 4,50

€ 8,50

€ 15,00

€ 20,00

Languedoc Frankrijk - Droog, maar soepel en rond met aantrekkelijk fruit en bloesemgeuren.

Chardonnay, Villa Blanche

13,5%

€ 5,25

€ 9,50

€ 16,50

€ 23,50

Languedoc Frankrijk - Bekend van de Librije! Romig, sappig & fruitig met een lichte houttoets.

Malbec, Domaine Bousquet

14%

€ 5,25

€ 9,50

€ 16,50

€ 23,50

Argentinië – Bio wijn. Overheerlijk vol met rijp fruit. Beetje vanille door de lagering. Licht pepertje.

Wijnen met een Nederlands tintje
Nederlandse emigranten die in de USA, Argentinië
en Frankrijk toonaangevende wijnen produceren

Salentein Chardonnay Argentië
Bodegas Salentein is het zeer prestigieuze wijnproject van de Nederlander Mijndert Pon. Hij is
inmiddels overleden, maar zijn kwaliteitseisen zijn nog steeds de norm bij het wijnhuis. De Salentein
Chardonnay is een zeer elegante, zachte en romige wijn. De goudgele Chardonnay laat u verschillende
smaken proeven, zoals verschillende soorten tropisch fruit, vanille en karamel. De afdronk van de
Chardonnay blijft lang aanhouden: zo kunt u optimaal genieten!

€ 31,50

Salentein Reserve Malbec Argentinië
Salentein Reserve Malbec wordt geproduceerd met uitsluitend handgeplukte Malbec druiven. De
Malbec druif is de trots van Argentinië. Deze wijn is dan ook typisch Argentijns: intens en smaakvol!
Met de aangename aroma's van rijpe pruimen, cacao en een hint van vanille.

€ 29,50
½ fles
€ 17,50

Bernardus Chardonnay Californië USA
Wederom een wijn van de familie Pon. Nu van de jongere broer, Ben Pon. (Voormalig autocoureur en
olympisch skiër) Hij bezocht de Carmel Valley in de jaren tachtig en zag direct de mogelijkheden om
hier wijnen te produceren in een klassieke Bordeau stijl. De Bernardus Chardonnay heeft een zeer
verleidelijke geur van vanille, banaan en exotisch fruit gevolgd door een rijke, romige en volle smaak.
Een weelderige en stoere robuuste wijn met een prachtig lange afdronk. Onlangs beloond met 90
punten in het wijn magazine Decanter. Absoluut een aanrader!

€ 36,50

Château la Tulipe de la Garde Bordeaux Supérieur Frankrijk
De Nederlandse componist en schrijver Ilja Gort werd in 1994 eigenaar van Château la Tulipe de la
Garde, dat vlak bij St. Emilion ligt en 17 hectare wijngaarden heeft. Hij renoveerde de wijnproductie
en geldt vandaag als een van de beste wijnboeren van Frankrijk. Een krachtige wijn gemaakt van
Merlot en Cabernet Sauvignon met een weelderig bouquet van vol rijp rood fruit zoals kersen en
zwarte bessen, ondersteund door vanille en een vleugje specerijen. Twaalf maanden gerijpt in vaten
van nieuw Frans eikenhout.

€ 30,00

Nederlandse wijnen

Wijnen afkomstig van Nederlandse bodem

Apostelhoeve Riesling Nederland
Een heerlijke frisse en zuivere witte wijn van de Riesling druif geproduceerd door de Familie Hulst
afkomstig uit het ons zo geliefde Limburgse Maastricht. Groene appel en een hint van abrikoos en
peer vormen de basis van deze sappige wijn. Het milde alcoholpercentage van 11,5 % is natuurlijk
ook een pré.

€ 28,75

De Kleine Schorre Auxerrois - Pinot Gris Nederland
Vanaf het Zeeuwse Schouwen-Duiveland komt deze Auxerrois (dit is een Pinot Blanc variant) echter
met een laag zuurgehalte en wat extractrijker dan de Pinot Blanc. Het druivenras Auxerrois kleurt de
smaak van deze harmonieuze cuvée. Geproduceerd door De Kleine Schorre heeft dit huis al diverse
prijzen in de wacht gesleept.

€ 28,75

Regent Barrique Wijngaard Hesselink, Winterswijk
Regent barrique is een krachtige rode wijn. Een perfecte wijn bij rood vlees, wild zoals ree, hert en
andere wildsoorten. Droog met houttonen. Regent barrique 2016 heeft een gouden medaille tijdens de
wijnkeuring der Lage landen 2019!

€ 30,00

Rosé, Blauer zweigelt,
Weingut Allram

Rosé Henri Gaillard

Deze rosé is droog, fris en fruitig en
lekker rond (niet zo strak). De lichte
spoor van tannine en kruidigheid zorgt
voor een lekkere bite en licht bittertje
(prikkeltje achterin de keel). De wijn
blijft lekker lang hangen in de mond.

De Henri Gaillard Côtes de Provence
Rosé is een schoolvoorbeeld hoe een
Provence rosé moet zijn! Mooie zalm
roze kleur en een prachtige schittering.
In de geur mooi verfijnd. Fruitige tonen
van aardbei, framboos, mooie
kruidigheid en in de afdronk verfijnd
mineralig. Heerlijk als zomerse
aperitiefwijn.

Land
Druif(ven)
Prijs

Land
Druif(ven)
Prijs

Oostenrijk
Blauer Zweigelt
€ 26,50

Frankrijk – Provence
Syrah-Grenache-Cinsaut-Mouvedre
€ 27,50

Sancerre Jolivet

Pouilly Fumé Jolivet

De kleur van de wijn is lichtgeel met
een zweem van groen. De neus heeft
groene strakke geuren met een lichte
toon van ananas en citrus. Het is een
droge en elegante wijn, krachtig en
mooi in balans, met een lange afdronk,
een kenmerkende Sancerre van grote
klasse.

Elegante, droge, fruitige wijn. Zeer
uitgebalanceerd met groene geuren en
een lichte toon van citrus. Krachtige
wijn. Licht mineralig en mooi in balans,
met een lange afdronk, een
kenmerkende Pouilly Fumé van grote
klasse.

Frankrijk - Loire
Sauvignon Blanc
€ 39,50
€ 22,95

Land
druif(ven)
Prijs
½ Flesje

Land
druif(ven)
Prijs
½ Flesje

Frankrijk - Loire
Sauvignon Blanc
€ 39,50
€ 22,95

Grüner Veltliner

Pinot Blanc Hugel

De familie Schreiner produceert op het
Sonnemulde wijngoed biologische
wijnen. Grüner Veltliner is een
inheemse druivenras en geeft een zeer
kruidige wijn met frisse zuren en
aroma’s van peper en grapefruit. Past
goed bij zalm.

Delicaat, subtiel en goed
gestructureerd. Een perfecte
aperitiefwijn, zowel fris als rond en
bovendien een wijn die goed smaakt bij
wit vlees, vis en schaal- en
schelpdieren.

Land
druif(ven)
Prijs

Land
druif(ven)
Prijs

Familie Schreiner Organic

Oosterijk
Grüner Veltliner
€ 27,50

Frankrijk - Elzas
Pinot Blanc
€ 29,50

Chablis Domaine d’Henri

Chardonnay Luigi Bosca

Bleekgeel, in bouquet en smaak komt
wit fruit naarvoren waarbij de pittige
mineraliteit fraai combineert met een
elegante structuur die zorgt voor een
heerlijke afdronk. De biologisch
geteelde druiven komen van 30 jaar
oudestokken. De druiven worden deels
gevinifieerd in roestvrijstalen tanks en
deels op eiken.

Een volle fruitige, witte dinerwijn
met tonen van vanille en kokosnoten
afkomstig van de houtrijping. Fors én
elegant.

Land
druif(ven)
Prijs

Land
druif(ven)
Prijs

Frankrijk - Bourgogne
Chardonnay
€ 37,50

Argentinië
Chardonnay
€ 29,95

Riesling Schloss
Reinhartshausen

Pinot Grigio
Pasqua

In deze fonkelend gele wijn komt,
kenmerkend voor veel Rieslings, komt
de zogenaamde goût de pétrol voor.
Het is een vriendelijke, mild droge wijn
met fruitige en florale aroma's. Het
frisse zoetje maakt de afdronk zacht.

Deze frisgele Pinot Grigio is een
fruitige, levendige, mild droge,
makkelijke, mond vullende wijn. Hij
komt uit Valdadige in het noorden van
Italië. Pasqua, de producent van deze
wijn, maakt al sinds 1920 wijn in
Veneto en omstreken.

Land
druif(ven)
Prijs

Land
druif(ven)
Prijs

Duitsland - Rheingau
Riesling
€ 32,50

Italië - Veneto
Pinot Grigio
€ 26,50

Viognier
Villa Blanche

Meursault “Les Clous”
Bouchard Père & Fils

Een absolute kwaliteitskanjer van
Calmel & Joseph. (geserveerd in de
Librije) Elegant en prachtig helder met
een goudgroene kleur. Typische
kenmerkende Viognier aroma's van
witte perzik, abrikoos en citrusfruit.
Rond en fruitig met een buitengewone
frisse afdronk

Deze wijn heeft als herkomst benaming
Appellation Meursault Contrôlée. Een
volle en zachte witte wijn met een goud
groene kleur, een aromatisch bouquet
met tonen van fruit en bloemen. Kortom
een klassieke Bourgogne wijn.

Land
druif(ven)
Prijs

Land
druif(ven)
Jaargang(en)
Prijs

Frankrijk
Viognier
€ 26,50

Frankrijk - Bourgogne
Chardonnay
2014
€ 69,50

Chardonnay Unfiltered
Fleur du Cap

Pinot Gris
De Cleebourg

Een goudgele, volle, ronde wijn
boordevol exotisch fruit en een flinke
vleug vanille. Aanrader bij vis en
gevogelte.

Goudgele aromatische Pinot Gris met
zoete citrusfruit tonen en milde zuren.

Land
druif(ven)
Prijs

Land
druif(ven)
Prijs

Zuid-Afrika
Chardonnay
€ 33,50

Frankrijk - Elzas
Pinot Gris
€ 27,50

Sauvignon Blanc
Craggy Range

Chardonnay
Wente

Complexe Martinborough Sauvignon
Blanc met een intense smaak van
tropisch fruit, verkwikkende frisheid en
minerale tonen. Mooie match met
schaal en schelpdieren. Heerlijk bij
gerechten met zachte geitenkaas.

Wente is de oudste wijnmakerij in de
V.S. Deze wijn is voor 50% gegist in
neutraal eiken vaten, de andere helft op
roestvrij stalen tanks. Wente Morning
Fog Chardonnay heeft een goudgele
kleur en de aroma’s van appel, vanille
en mooi geïntegreerde houttoetsen

Land
druif(ven)
Prijs

Land
druif(ven)
Prijs

Nieuw Zeeland
Sauvignon Blanc
€ 33,50

Verenigde Staten – Californië
Chardonnay
€ 29,50

Château La Tour de By
Médoc Cru Bourgeois

Château Grand Pey Lescours
St Émilion Grand Cru

Een stevige, donkerrode wijn met een
kruidige afdronk. In de smaak sappig rijp
fruit van zwarte bessen, mokka, tabak,
kruidig hout en toast. Op deze leeftijd al
vol structuur.

Elegante, klassieke St. Emilion.
Soepele, frisse afdronk. Gedeeltelijke
houtlagering zorgt voor een ronde,
zachte stijl. Zeer doordrinkbare St.
Emilion

Land
druif(ven)
Prijs
Jaargang
½ Flesje

Land
druif(ven)
Prijs
Jaargang

Frankrijk - Bordeaux
Médoc-Cab. Sauv.Merlot Petit Verdot
€ 39,50
2015-2017
€ 22.50

Frankrijk - Bordeaux St. Émilion
Merlot - Cab.Franc -Cab.Sauvig.
€ 43,50
2012

Fleurie Henry Fessy

Pinot Noir Luigi Bosca

Een krachtig bouquet van rijp rood fruit
en een volle, geconcentreerde smaak.
Ook wel de "Koningin van de Beaujolais“
genoemd.

Argentijnse Pinot Noir met een
schitterende kersenrode kleur en een
zachte, fluweelachtige body. Een
elegante wijn met goede tannine.

Land
druif(ven)
Prijs

Land
druif(ven)
Prijs

Frankrijk - Beaujolais
Gamay
€ 31,50

Argentiniië - Mendoza
Pinot Noir
€ 29,95

Chapoutier Belleruche
Côtes du Rhône

Pinot Noir La Vignée
Bouchard Père & fils

Granaatrood, aroma's van rood fruit
(vooral kersen) en specerijen als drop en
peper in de smaak gevolgd door stevige
en zijdeachtige tannines en een grote
structuur.

Een weelderige, ronde wijn met een
lichte kleur en een zeer specifiek
bouquet.

Land
druif(ven)
Prijs

Land
druif(ven)
Prijs

Frankrijk - Côtes du Rhône
Syrah - Grenache
€ 27,50

Frankrijk – Bourgogne
Pinot Noir
€ 31,50

Carmenère Chiloé Chiloé
Reserva

Blauer Zweigelt

Reserva Carménère wijn, met grote
typiciteit van kersen en zwarte pruimen
met een geroosterd en kruidig accenten
een geweldige afdronk.

De familie Schreiner produceert op het
Sonnemulde wijngoed biologische
wijnen. Blauer Zweigelt is een stevige,
tanninerijke en frisse wijn met aroma’s
van kersen en morellen.

Land
druif(ven)
Prijs

Land
druif(ven)
Prijs

Fam. Schreiner Organic

Chili
Carmenère
€ 29,50

Oosterijk
Blauer Zweigelt
€ 27,50

Zenato Valpolicella Superiore

Gran Coronas Reserva Torres

Volle, vlezige, en sappige wijn uit het
noorden van Italië, tussen Trento en
Venetië. De wijn heeft een mooie balans
in zuren, met aroma's van zwarte bessen
en kruiden. Zachte tannines en een rijpe,
fluweelachtige afdronk.

Een rijke, robuuste dinerwijn in een
fruitige, kruidige stijl die gemaakt is
om bij vlees en wild te drinken.

Land
druif(ven)

Land
druif(ven)
Prijs
Jaargang

Prijs

Italië
Corvina Veronese
Rondinella Sangiovee
€ 27,50

Spanje - Peñedès
Tempranillo – Cab. Sauvignon
€ 29,50
2015

Beaune du Château
Premier Cru

Villa Blanche Marselan

Samengesteld uit Pinot Noir druiven
van 17- 1er Cru wijngaarden. De
druiven van elke wijngaard worden
apart gevinificeerd en uiteindelijk tot
een harmonieuze wijn geassembleerd.
Het is een wijn met impressie van
kersen in de geur en een zachte ronde
smaak die mooi nablijft.

Elegante, soepele wijn met zijdezachte
tannines. Aroma's van rood fruit, zwarte
bessen, laurier en vijgen. De wijn heeft
complexe geuren van rijpe bosvruchten,
cacao, cassis en kruiden zoals tijm, salie
en peper. Bekend van de Librije!

Land
druif(ven)
Prijs
Jaargang(en)

Land
druif(ven)
Prijs

Frankrijk - Bourgogne
Pinot Noir
€ 52,50
2016

Frankrijk
Marselan
26,50

Domaine de la Baume
`Les Thermes`

Museum Real Reserva

Diepe robijnrode kleur. De wijn heeft
een krachtige neus van vers en gerijpt
zwart fruit en cederhout. Het is een
stevige wijn, vol en zacht, intens fruit
en mooie tannines. De afdronk is lang
en elegant.

Krachtige, volle wijn met zachte afdronk
blijft lang hangen. Mooie tonen van
roodfruit & zwarte pruimen. Heeft 24
maanden gerijpt en flink wat hout tonen!

Land
druif(ven)
Prijs

Land
druif(ven)
Prijs
Jaargang(en)

Frankrijk Languedoc – Roussillon
Cabernet Sauvignon
€ 28,50

Spanje - Cigales
Tempranillo
€ 33,95
2014

Wente, Zinfandel

Krondorf, Shiraz

Bent u op zoek naar een goede
Amerikaanse wijn? Wente Zinfandel
heeft 13 maanden houtrijping gehad op
Frans en Amerikaans eiken. De wijn is
intens van kleur met geuren van
donker fruit als bramen en bosbessen.
In de smaak proef je dit zeker terug.

Een robuuste Shiraz van Barossa regio in
Australië. Heerlijk genieten van diep rood
fruit, met een pittige zwarte bes. Heeft
ook op hout gerijpt. Deze elegante wijn
eindigt met stevige taninnes die diepte
toevoegen.

Land
druif(ven)
Prijs

Land
druif(ven)
Prijs

Verenigde Staten - Californië
Zinfandel – Petite Sirah
€ 29,50

Australië
Shiraz
€ 29,50

Pinotage, Fleur du Cap

Merlot Unfiltered Fleur du Cap

Een robuuste, fruitrijke eet wijn met
een volle, krachtige smaak waarin
frisse en zwoele aroma's elkaar
spannend afwisselen.

Een donkerrode Merlot met aroma's van
zongerijpte, zachte kersen en met een
frisse vleug groene kruiden. Een
krachtige, volle eet wijn.

Land
druif(ven)
Prijs

Land
druif(ven)
Prijs

Zuid-Afrika - Bergkelder
Pinotage
€ 28,50

Zuid-Afrika - Bergkelder
Merlot
€ 35,00

Reserva El Coto de Rioja

Gran Reserva El Coto de Rioja

Wijn met een intense, kersenrode kleur.
Aroma’s van rijp fruit. Indrukwekkende
smaak met veel body met tonen van zwarte
bessen.

Gerijpte Rioja met intens bouquet, aroma’s
van rood fruit, levendig en met tonen van
peper en kruidnagel.

Land
druif(ven)
Prijs
Jaargang(en)

Land
druif(ven)
Prijs
Jaargang(en)

Spanje - Rioja
Tempranillo
€ 33,50
2014

Spanje - Rioja
Tempranillo
€ 39,50
2012

