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Zuid-Afrika
Mousserende wijnen
Chardonnay /Pinot noir/Pinot meunier

Simonsig ‘Kaapse Vonkel Brut’ 2019 (Stellenbosch) De 1e methode cap classique van Zuid
Afrika. Levendig en floraal met hints van citrus en rode bessen. Elegant in de smaak met veel finesse en tonen
van gist en wit fruit.
€ 55

Villiera ‘Tradition Brut’ NV (Stellenbosch) Heerlijke, geconcentreerde en milde Méthode Cap
Classique. Een mooie, goed geïntegreerde mousse, een hoge concentratie en mooie zuren. Lange, minerale
afdronk.
€ 55
Chardonnay /Pinot noir

Pieter Ferreira ‘CWG Agrafe Fermented' 2014 (Western Cape) Deze CWG mousserende
wijn van Graham Beck toont veel elegantie en finesse, mede door de klassieke 2e vergisting onder kurk.
Klassieke romige complexiteit en verrassende frisheid, vanwege 48 maanden rijping op de lie.
€ 99
Pinot Noir

Pierre Jourdan ‘Belle Rose Brut’ NV (Franschhoek) Heerlijke ingetogen mousserende rosé
wijn. Smaken van aardbeien, frambozen en kruidigheid. Elegant, doch krachtig, van een specialist!
€ 65

Champagne
Chardonnay/Pinot noir/Pinot Meunier

JM Goulard ‘Esprit Octavie Brut’ NV (Champagne) Vol en rijk met smaken van
bosaardbeien, kersen en wit fruit. Krachtig, fris, rijk en een mooie milde mousse.
€ 75

Charles Heidsieck ‘Rosé Réserve Brut’ NV (Champagne) Subtiele, speelse geur met
tonen van framboos, brioche en kaneel. Genereus en rijk van smaak, maar tegelijk elegant en verfrissend met een
fijne mousse. De afdronk is lang en verfijnd.
€ 99
Chardonnay

Goutorbe Bouillot ‘Champ de Carie’ NV (Champagne) Van kalkrijke bodems, dus
mineraal met tonen van kruiden, witte bloemen en citrus. Krachtig, rijk en met tonen van amandelen.

€ 85
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De selectie per glas:
Witte Wijnen
Clouds Vineyards ‘Chenin Blanc’ 2019 (Wellington) Gemaakt door talent Donovan Rall,
deze wijn van Nederlandse eigenaren. Verfijnde smaken zoals appel, kamille, kweepeer en perzik domineren in
deze wijn. De afdronk is lang en een tikje mineralig.
€ 9,00 *

Springfield ‘Miss Lucy’ 2019 (Robertson) Een unieke blend van pinot gris, sauvignon blanc en
semillon. Erg fris en fruitig! Met een stevige en prettige afdronk.
€ 10,00 *

Creation ‘Estate Viognier’ 2020 (Cape South Coast) Elegante wijn met intense fruitaroma's van
perzik en abrikoos. Rijk, met veel fris steenfruit. Mooie balans in rijpheid en frisheid, door de RVS rijping.
€ 10,00 *

The Grapesmith ‘Die Kluisenaar’ 2017 (Stellenbosch) Aromatische blend van roussanne en
marsanne met tonen van verse limoen, hints van licht geroosterde noten en een zuivere kalkachtige mineraliteit.
Subtiel hout, een frisse smaak met veel spanning en een lange afdronk.
€ 12,50 *

Warwick ‘The White Lady Chardonnay’ 2018 (Stellenbosch) Houtgelagerde chardonnay
met een palet van tropische fruit aangevuld met prachtige nuances van noten, vanille, karamel, toast en
cederhout. De afdronk is indrukwekkend, mooi vol en romig met een lange nasmaak.
€ 15,00 *

* Wijnen die worden geschonken met de Coravin
Coravin is een uniek wijn-bewaar-systeem. Met Coravin kunnen wij u gemakkelijk wijnen per glas schenken
zonder de fles te ontkurken. Door het gebruik van argon gas komt er geen zuurstof bij de wijn waardoor de wijn
niet oxideert en geen kwaliteitsverlies heeft. Op deze manier mogen wij u de mooiste selectie exclusievere
wijnen van onze wijnkaart per glas in schenken samengesteld door onze sommelier!
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De selectie per glas:
Rode Wijnen
Glenwood ‘Merlot’ 2019 (Franschhoek) Duidelijk donker fruit met tonen van chocolade en zachte,
subtiele tannines. Aanhoudend en rijk, maar toch elegant in de mond.
€ 9,00 *

Olifantsberg ‘Pinotage’ 2018 (Breedekloof) Wijn van Elizma Visser. Zij maakt ingetogen en
subtiele wijnen. Veel rood fruit, opwekkende tannine en veel sap. Lekker!
€ 9,00 *

Grangehurst ‘Engelenburg Reserve Blend’ 2014 (Stellenbosch) Deze speciale cuvèe
van cabernet sauvignon, pinotage en petit verdot is door onze sommelier/MV geblend tijdens een wijnreis in
2019. Een heerlijke volle wijn, donker en krachtig. 33 maanden Frans eiken. Top!
€ 12,50 *

Steenberg ‘Nebbiolo’ 2017 (Constantia) Het boeket van deze nebbiolo toont tonen van cranberry
samen met wat truffel, leer en rode kers. Smaken van kers, framboos en tabaksblad in combinatie met de zachte
tannine geven de wijn heel veel lengte.
€ 15,00 *

Leeu Passant ‘Lötters Cinsault’ 2018

(Franschhoek) Wijngaard uit 1935, dus echt oud!
Heerlijke zachte cinsault, boordevol opwekkend rood fruit. Aromatisch en geparfumeerd en een echte
voorjaarswijn.
€ 17,50 *

Rosé Wijnen
Grangehurst ‘Cape Dry’ 2017 (Stellenbosch) Prachtige blend van pinotage, cabernet sauvignon,
shiraz, merlot en chenin blanc. Volle kruidige smaak, sappig, goede zuren en lengte. Echt een eet-rosé!
€ 9,00 *

* Wijnen die worden geschonken met de Coravin
Coravin is een uniek wijn-bewaar-systeem. Met Coravin kunnen wij u gemakkelijk wijnen per glas schenken
zonder de fles te ontkurken. Door het gebruik van argon gas komt er geen zuurstof bij de wijn waardoor de wijn
niet oxideert en geen kwaliteitsverlies heeft. Op deze manier mogen wij u de mooiste selectie exclusievere
wijnen van onze wijnkaart per glas in schenken samengesteld door onze sommelier!
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De selectie van onze sommelier en vinoloog Arjen Pleij MV:
Witte Wijnen
Newton Johnson ‘Albarino’ 2019 (Upper Hemel-en-Aarde Valley) Eerste albarino van ZuidAfrika, dus uniek. Duidelijke rijpe wijn met veel geel fruit, structuur, subtiele ziltigheid en heerlijk fris.
€ 50

Thorne & Daughters ‘Rocking Horse’ 2018 (Western Cape) Blend op basis van oude
stokken roussanne, semillon, clairette blanche, chardonnay en chenin blanc. Tonen van clementines, rozemarijn
en gebrande suiker. Breed met veel fruit en een zilte toets.
€ 58

Boekenhoutskloof ‘Semillon’ 2017 (Franschhoek) Zeer geconcentreerde en gestructureerde
wijn. De wijn heeft een volle body met een prachtige zuurgraad. In de lange afdronk merk je de ziltige en
minerale kwaliteit van de wijn.
€ 70

Raats ‘Eden Chenin Blanc’ 2018 (Stellenbosch) Een delicate wijn met geuren van perzik,
limoen, mandarijn en appel. Mooie smaken van kweepeer, kumquat en mandarijn. De afdronk is mineralig met
hints van geroosterde hazelnoten en amandelen. Top chenin blanc!
€ 90

Kershaw ‘Deconstructed Chardonnay CY548’ 2017 (Elgin) Deze chardonnay
behoort tot de absolute top van de Zuid-Afrikaanse wijnen. Vettige stijl, brioche, perzik, maar ook een mooie
citrus-toon. 11 maanden houtrijping op het beste Franse eikenhout.
€ 150

Rode Wijnen
Newton Johnson ‘Pinot Noir’ 2019 (Walker Bay) Veel rood fruit, iets kruidig, opwekkende
tannine en veel sap. Ondanks 11 maanden houtrijping toch elegant en subtiel. Lekker!
€ 48

Boekenhoutskloof ‘The Chocolate Block’ 2019

(Swartland) Blend van syrah, cabernet
sauvignon, grenache, cinsault en viognier. Wat een smaken! Specerijen, zacht rijp fruit, fijne zuren en tannines.
Geconcentreerd en gebalanceerd met een lange zwoele afdronk.
€ 60

De Trafford ‘Cabernet Sauvignon’ 2016 (Stellenbosch) Van hooggelegen wijngaarden van
de Helderberg. Duidelijke tonen van cassis, zwarte bessen en het hout. Krachtig, lang en aanhoudend.
€ 65

Crystallum ‘Cuvée Cinema’ 2019 (Hemel-en-Aarde Valley) Een pinot noir met tonen van rood
fruit, vanille en specerijen, die gepaard gaan met een lange afdronk met fraaie tannines en zachte frisse zuren.
€ 80

Sadie Family ‘Columella’ 2018 (Swartland) Op basis van syrah, mourvèdre, tinta barocca,
cinsaut, carignan en grenache. Fantastische structuur, zijdezachte tannine en veel donker fruit. Absolute top!
€ 145
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Witte Wijnen
Bruwer Raats ‘CWG The Fountain Chenin Blanc’ 2018 (Stellenbosch) Van
specialist Bruwer van wijngaarden uit de Polkadraai. Terroir specifiek, dus met veel mineraliteit en wit fruit.
€ 85

Sebastian Beaumont ‘CWG Chenin Blanc Leo’s Whole Bunch’ 2017
(Bot River) Sebastian is specialist in chenin blanc. Rond, rijk, kruidig en met veel fruit. 18 maanden op hout!
€ 90

Rode Wijnen
Rianie Strydom ‘CWG Paradigm’ 2016

(Stellenbosch) Typische Bordeaux blend met
duidelijke cassis, bessen en tannine. Tikje ceder, leer en een mooie frisheid. Krachtig maar smaakvol!
€ 85

David Trafford ‘CWG Syrah Sijnn’ 2011 (Malgas) Een van de koelste wijngebieden van
Zuid- Afrika. Elegante en complexe en fijne kwaliteits wijn met een lang bewaar potentieel.
€ 90

Luddite ‘CWG Wonderland Avenue Grenache’ 2018

(Bot River) Gemaakt voor het
Cape Winemakers Guild, door Niels Verburg. Stoffig, kruidig met zowel rood als zwart fruit. Spannende wijn
met duidelijke Rhöne kenmerken en een hint fynbos.
€ 95

Jacques Borman ‘CWG Boschkloof Epilogue Syrah’ 2017

(Stellenbosch) Beste
syrah van de Kaap! Spanning alom met heel veel rood en zwart fruit, subtiele kruidigheid, peperigheid en een
ongekende lengte. Top!
€ 185

Oude meesters, jonge talenten en unieke wijnen
‘Kaaps Onverbonde Wynmakersgilde’. Deze organisatie die in 1982 werd opgericht en tegenwoordig door het
leven gaat als het Cape Winemakers Guild (CWG), organiseert sinds 1985 een jaarlijkse veiling waarbij enkele
van hun bijzondere cuvees te koop worden aangeboden.
De wijnen van het CWG zijn echt uniek en zeldzaam!
Tegenwoordig telt het CWG 46 van de beste wijnmakers van Zuid-Afrika.
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Wijnlijst Zuid-Afrika & de rest
De voornaamste wijn producerende gebieden liggen in het zuidwesten, in de kuststreek in een
ruime boog rond Kaapstad. Per druivenras vindt u op deze kaart een selectie van de mooiste
landgoederen.

Witte Wijnen
Sauvignon Blanc

Newton Johnson 2020 (Upper Hemel-en-Aarde Valley) Opwekkend fris deze typische koelklimaat
sauvignon. Boordevol granny smith, met veel sap, elegante zuren en een hint van passiefruit.
€ 42

Bouchard Finlayson 2019 (Walker Bay) Zuivere geur waarin kruisbes, iets rokerigs en een minerale
toets. Een licht exotische aanzet met een fraaie zuurbalans. Rond en fris met een stevig mondgevoel en een
fruitige finale.
€ 45

Steenberg 2019 (Constantia) Aroma's van kruisbessen, citrus en steenfruit. In de mond rijp tropisch
fruit met een licht minerale ondertoon. Mooi in balans en complex!
€ 45

Reyneke ‘Organic’ 2018 (Stellenbosch) Biologische sauvignon met een zeer milde smaak. Veel
structuur, zachte elegante frisheid en mooi rijp fruit.
€ 50

Lismore ‘Barrel Fermented’ 2016 (Cape South Coast) Mooie toets van het hout. Duidelijk
passiefruit en mango. Prachtige zuren, structuur en lengte.
€ 65

Thorne & Daughters ‘Snakes and Ladders’ 2020 (Citrusdal Mountain) Van de
beroemde Skrufberg wijngaard, 100% sauvignon blanc. Complexe sauvignon met tonen van bladeren, bergamot
en gedroogde peer.
€ 75
Sauvignon Blanc/Semillon

Newton Johnson ‘Résonance’ 2018 (Upper Hemel-en-Aarde Valley) Droog en opwekkend,
maar ook met een zekere rondheid. Mooie blend van sauvignon blanc en semillon. Spannend en complex,
mineralig, fris met een hint van citrus en subtiele toets van het hout.
€ 48

Warwick ‘Professor Black’ 2017 (Western Cape) Deze wijn heeft mooie hints van zwarte
bessen, lychee en citrus. Het subtiele Franse eikenhout zorgt voor structuur en body.
€ 58
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Sémillon

Thorne & Daughters ‘Tin Soldier’ 2018 (Swartland) Op de schillen vergiste semillon gris.
Uniek en delicaat. Veel citrus en tonen van licht rood fruit!
€ 60

Sadie Family ‘Kokerboom’ 2019 (Olifantsriver) Wijngaard aangeplant in jaren ’30. Semillon en
semillon gris. Vele geuren en smaken: venkel, mandarijn, citroengras, groene appel en ziltigheid.
€ 90
Chardonnay

The Winery of Good Hope ‘Unoaked’ 2019 (Stellenbosch) Deze uiterst fruitige wijn
wordt gekenmerkt door een enorme frisse en elegante stijl. Citrustonen in de neus en diepte in de afdronk.
€ 40

Julien Schaal ‘Mountain Vineyards’ 2019 (Elgin) Koelklimaat chardonnay van hoger
gelegen wijngaarden. Boordevol citrus en wit fruit. Sappig, met voldoende structuur en frisse appel.
€ 44

Bouchard Finlayson ‘Kaaimansgat’ 2018 (Overberg) Krachtige chardonnay, complex met
frisse minerale zuren, maar ook rijpe tonen van gekonfijte citroen. Veel lengte en mooie drogende zuren.
€ 48

Newton Johnson ‘Family Vineyards’ 2018 (Upper Hemel-en-Aarde Valley) Geheel van
eigen wijngaarden. Subtiele houttoets, complexiteit, mineraliteit en een combinatie van wit fruit en citrus.
€ 53

Hamilton Russell 2019 (Walker Bay) Volgens klassieke stijl gemaakt met een complex mineralig
karakter en een lange afdronk, waarin het fruit heel goed tot z’n recht komt. Een elegante wijn met een sterke
persoonlijkheid!
€ 60

Crystallum ‘The Agnes’ 2019 (Western Cape) In de neus aroma’s van limoen, perzik, appel,
honing en iets van brioche en vuursteen. In het smaakpalet tonen van citrusvruchten, tropisch fruit en een hint
van vanille, die in de licht mineralige afdronk begeleid worden door de juiste zuren.
€ 62

Jordan ‘Nine Yards’ 2019 (Stellenbosch) Krachtig en gracieus, met smaken van boter, vanille, citrus
en hazelnoot. De wijn wordt vergist op Frans eiken om vervolgens 12 maanden op de “lie” te rijpen. De ‘Nine
Yards’ is één van de beste chardonnay’s van Zuid-Afrika.
€ 70

Kershaw ‘Clonal Selection’ 2018 (Elgin) Wellicht de beste chardonnay van de Kaap! Heerlijk
wit fruit als appel, peer en citrus en verfrissende zuren. Mooie toets van het hout en een super lengte.
€ 78
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Chenin Blanc

Laibach ‘Sur Lie’ 2019 (Stellenbosch) De delicate neus geurt heerlijk naar steenfruit en een vleugje
ananas. In de mond mooie mineraliteit, heerlijk crémeux door de rijping ‘sur lie’ gevolgd door een frisse en
lange afdronk..
€ 50

Reyneke ‘Organic’ 2019 (Stellenbosch) Deze wijn gemaakt door Nuschka de Vos heeft een mooie
frisheid en hints van kweepeer, kruiden en Frans eiken. Een elegante en uitgebalanceerde wijn, met een goede
zuurgraad en een lange afdronk.
€ 50

Thistle & Weed ‘Duwweltjie’ 2019 (Paarl) Voor deze chenin blanc gebruiken de wijnmakers
bush vines van meer dan 65 jaar oud. Een aangename geur van citrus, perzik, abrikoos en wat kruiden. Elegante
romige body en een mooie afdronk. Een plaatje uit Zuid-Afrika!
€ 50

Beaumont ‘Hope Maguerite’ 2018 (Bot River) De eerste single vineyard chenin van ZuidAfrika. Complex, met duidelijk fruit, gelaagdheid en heel zuiver.
€ 55

De Trafford 2018

(Stellenbosch) David Trafford maakt een prachtige chenin blanc met een neus van
perzik, abrikoos en een hint van citroen. Zacht en gemakkelijk drinkbaar met een lange elegante afdronk.
€ 60

De Morgenzon ‘Reserve’ 2018 (Stellenbosch) Nuances van rijp fruit, eikenhout en licht vuursteen
in de geur. De volle en droge smaak zet krachtig in en eindigt aromatisch, met een sappige, frisse afdronk.
€ 65

Mont Blois ‘Groot Steen’ 2017 (Robertson) Kruidige chenin, vol met tonen van noten, marsepein
en geel fruit. Sappig en complex.
€ 65

Alheit Vineyards ‘Makstok’2017 (Olifantsriver) Bijzondere terroirwijn van een heel speciale
wijngaard. Complex, mineraal en een grote intensiteit. Top wijnmaker in combinatie met een top wijngaard!
€ 99

Reyneke ‘Natural Wine’ 2016 (Stellenbosch) Vin nature uit Stellenbosch! Steenfruit, witte perzik,
sinaasappelschil en honing in de neus. In de smaak mineraal met tonen van citrus, gember en ziltigheid.
€ 120

Sadie Family ‘Mev. Kirsten’ 2019 (Stellenbosch) Wijngaard aangeplant tussen 1905 en 1920,
en is daarmee de oudste chenin blanc wijngaard van Zuid Afrika. Structuur, frisheid, complexiteit en mineraliteit.
Spannend en zeer gelimiteerd!
€ 180
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Viognier

The Foundry 2019 (Stellenbosch) Intense witte wijn, vol en aromatisch van smaak met tonen van
abrikoos en witte perzik. Een mooie florale toets en veel lengte.
€ 55

Lismore ‘The Age of Grace’ 2019 (Cape South Coast) Klasse wijn van wijnmaakster Samantha
O’Keefe. Een expressieve smaak, met de geur van kamperfoelie en oranjebloesem. In de smaak vooral abrikoos,
kiwi en ananas.
€ 58
Blend

Alheit Vineyards ‘Hemelrand Vine Garden’ 2019 (Hemel-en-Aarde Ridge) Een blend
van chenin blanc, chardonnay, muscat, roussanne, verdelho en viognier met heerlijke aroma’s van tropisch fruit
zoals ananas en mango, afgewisseld met een subtiele dosis vanille en een mooie bloemigheid. Genieten!
€ 53

De Morgenzon ‘Maestro’ 2017 (Stellenbosch) Mooie blend van chenin blanc, grenache blanc,
roussanne, chardonnay en viognier. Krachtige droge witte wijn met een rijk aroma van rijp tropisch fruit en
verfijnde houttonen.
€ 55

Scali ‘Blanc’ 2017 (Voor Paardeberg) Blend op basis van chenin blanc, sauvignon blanc, viognier,
roussanne en chardonnay. Heerlijk en serieus, met rijp zomerfruit, abrikoos en specerijen. Complex en fris.
€ 55

Momento 2017 (Walker Bay) Chenin blanc en verdelho, deze wijn is gemaakt door de jonge, maar uiterst
getalenteerde wijnmaakster Marelise Niemann. Een heel schone, zuivere wijn waarin je het fruit van perzik,
ananas en abrikoos herkent. De houtrijping is subtiel.
€ 60

Alheit ‘Cartology’ 2019 (Western Cape) Deze blend bestaat uit chenin blanc en semillon. Hier is een
wijn die zowel intensiteit als kracht heeft. De neus is heerlijk: kumquat-citrus, zoete havermout, honing en
vlierbloesem. De smaak is fijn en helder, doet denken aan gekonfijte citroen.
€ 65

Mullineux ‘Old Vine White’ 2019 (Swartland) Deze “signature” blend bestaat uit chenin blanc,
clairette blanche, grenache blanc, viognier, semillon, viura en verdelho. Mooi complex, citrus, grapefruit,
abrikoos, mineralig met een tikje vanille. De smaak is vol en weelderig en heeft toch voldoende frisheid.
€ 65

Sadie Family ‘Skerpioen’ 2019 (Swartland) 80 jaar oude stokken chenin blanc en palomino in
een field blend. Arme bodem, relatief koel en droog klimaat. Ziltig en puur met subtiel steen fruit en een hint van
walnoot en gember.
€ 90

Sadie Family ‘Palladius’ 2018 (Swartland) Blend op basis van chenin, grenache, clairette,
viognier, verdelho, roussanne, semillon en palomino. Van de beste wijnmaker van de Kaap! Boordevol
gedroogde geel fruit, grapefruit, gele pruimen, mango en een combinatie van mineraliteit en ziltigheid.
€ 100
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Roussanne

The Foundry 2018 (Stellenbosch) Een aromatische witte met intense smaak, tonen van kweepeer en gele
appel. Lichte kruidigheid en een prettige zuurgraad. De afdronk is mooi strak en lang.
€ 50
Grenache Blanc

The Foundry 2017 (Voor Paardeberg) Een verrassend mondvullende wijn met een rijke, maar ingetogen
smaak. Volop fruit, fijn mineralig en een lange afdronk met een hint van citrus.
€ 58
Clairette Blanche

Thorne & Daughters ‘Man in the Moon’ 2017 (Stellenbosch) Van een 35 jaar oude
wijngaard. Wijn vol spanning en karakter met tonen van noten, zoete kruiden, gebrande suiker en limoen. Voor
de echte wijnliefhebber!
€ 50
Muscat

B Vintners ‘de Alexandria’ 2017 (Stellenbosch) Overweldigende neus met peer, lychee en citrus.
Delicate en bijzondere wijn op basis van een voor de Kaap uit druivenras!
€ 45
Hárslevelü

Lemberg ‘Hárslevelü’ 2018 (Tulbagh) Prachtige volle droge witte wijn met verleidelijk rijp fruit,
witte bloemen en toch fris door haar kruidigheid. Zuivere wijn op biologische principes gemaakt.
€ 58
Grüner Veltliner

Diemersdal 2019

(Cape Town) Eerste en enige grüner veltliner van Zuid-Afrika. Boordevol tropisch
fruit, met een mooie kruidigheid en veel fraîcheur.
€ 50
Verdelho

Thistle & Weed ‘Khakibos’ 2019 (Stellenbosch) Fijne geur van rijpe perzik, hout en iets van
specerijen. Een verfrissende toets van milde citrus maakt de smaak van Khakibos overweldigend en loepzuiver.
€ 55
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Rosé wijnen
Haute Cabriere ‘Pinot Noir’2020 (Franschhoek) Je ruikt fruitige geuren zoals aardbei, bessen en
framboos, maar ook meloen, grapefruit en wat citrus. Mooi droog met wat kruiden en vanille op het eind.
€ 40

Clouds Vineyards 2019 (Western Cape) Combinatie van verfrissende sauvignon blanc en de kleur,
kracht en kruidigheid komen van de syrah. Elegante rosé.
€ 42

Laibach ‘The Ladybird Organic’ 2020 (Western Cape) Chenin blanc, cabernet sauvignon,
merlot en pinotage rosé van biologische wijngaarden. Zwoel, met tonen van rode bessen, aardbeien, maar tevens
opwekkend en krachtig. Compleet!
€ 42

Wolf & Woman 2020 (Swartland) Prachtige rosé gemaakt van grenache noir. De natuurlijke
fermentatie op Frans eiken resulteert in aroma’s van kers, watermeloen en granaatappel. De afdronk is droog en
kruidig zonder dat het hout overheerst.
€ 43

Grangehurst ‘Cape Dry’ 2017 (Stellenbosch) Prachtige blend van pinotage, cabernet sauvignon,
shiraz, merlot en chenin blanc. Volle kruidige smaak, sappig, goede zuren en lengte. Echt een eet-rosé!
€ 44

Van Loggerenberg ‘Break a Leg’ 2019 (Stellenbosch) Deze rosé komt van 32 jarige cinsaultwijnstokken, vergist voor acht maanden op Frans eiken. Lichtoranje boeket, goed uitgebalanceerd, met
mandarijn en sinaasappel, licht wasachtig van textuur en een zeer harmonieuze afdronk.
€ 44

Waterkloof ‘Circumstance’ 2019 (Stellenbosch) Schitterend bleekroze, gemaakt van de
mourvèdre druif. Delicate, kruidige geur, fris en soepel. Zeker vergelijkbaar met een Provence rosé!
€ 45
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Rode Wijnen
Pinot Noir

Haute Cabrière ‘Unwooded’ 2020 (Franschhoek) In de mond is deze pinot noir sappig, rond,
zacht en barstens vol met rood fruit, lichte kruiden, kersen en iets van granaatappel. De zachte en verfrissende
finale zorgt voor een totaal beleving.
€ 42

Serendipity 2017 (Hemel-en-Aarde Valley) Wijn van de Nederlandse Monique Breuer. Aards, met tonen
van rood en zwart fruit. Subtiel kruidig en redelijk krachtig.
€ 45

Newton Johnson ‘Family Vineyards’ 2018 (Upper Hemel-en-Aarde Valley) Op basis van
diverse eigen wijngaarden. Meest krachtige met aardse tonen, geparfumeerd rood fruit en rode kersen.
Karaktervol.
€ 60

Tesselaarsdal 2018 (Hemel-en-Aarde Ridge) Wijn van Berene Sauls. Heerlijke en eerlijke pinot met
aardse tonen, bosaardbeien, frambozen en kruiden. Heerlijk floraal en spicy.
€ 70

Hamilton Russell 2018 (Hemel-en-Aarde Valley) Meest klassieke pinot noir van pionier Hamilton
Russell. Ingetogen en elegant met rode bessen, subtiele aardse tonen en koelklimaat frisheid.
€ 73

Crystallum ‘Mabalel’ 2017 (Elandskloof) Een single vineyard wijn met duidelijke tonen van kersen,
klein rood fruit, specerijen en sinaasappelschil. Lang, aanhoudend en met zachte tannine.
€ 79
Pinotage

Diemersdal 2019 (Cape Town) Mooie complexe neus van rood fruit, vanille en donkere chocolade
aroma’s. Vol van smaak en soepele textuur met oosterse kruiden.
€ 42

Lemberg 2014

(Tulbagh) Delicaat kruidig, rood fruit en aardbeien. Een vol en gebalanceerd palet van
smaken. Zacht met elegante tannines, doch rijk.
€ 45

Scali 2016 (Voor Paardeberg) Biologische wijn van Willie en Tania. Boordevol donker fruit, rijpe pruimen,
specerijen en krachtige tannine. Maar, het fruit overheerst!
€ 55

B Vintners ‘Liberté’ 2016

(Stellenbosch) Project van Bruwer Raats and Gavin Bruwer. Krachtig,
doch elegant. Mooie rijpe tannine en boordevol kersen en donkere bessen. Sap in combinatie met fruit.
€ 70
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Pinotage

Kanonkop 2017

(Stellenbosch) Meest klassieke en krachtige pinotage van de Simonsberg. Boordevol
zwart fruit, leer en teer. Subtiele kruidige toets en heel veel lengte.
€ 78

Beeslaar 2018

(Stellenbosch) Complexe aroma's van zwarte bessen, kruiden, zoethout en donkere
chocolade. De smaak is zacht met smaken van rood en zwart fruit. Een krachtig gestructureerde wijn met
elegante tannines en een aanhoudende, droge afdronk.
€ 95
Shiraz/Syrah

Boschendal 'Nachtwacht' 2018 (Coastal Region) Elegante shiraz met tonen van donkerrood fruit,
witte peper, lavendel en vanille. Een heerlijke sappige en smaakvolle wijn met kruidige houttonen.
€ 40

Mullineux 2017 (Swartland) Noordelijke Rhône in stijl. Boordevol rood en zwart fruit, duidelijke peper en
fynbos. Sappig en met inhoud.
€ 55

Dorrance ‘Cuvée Ameena’ 2019 (Western Cape) Een mooi uitgebalanceerde wijn, zowel rond
als fris. Lekker pittig, met wat zure kers maar ook lichte vanilletoetsen en een hint van zoethout.
€ 60

Luddite 2014 (Bot River) Niels Verburg maakt grote en geconcentreerde wijnen naar zijn evenbeeld!
Duidelijk shiraz fruit, peperig en kruidig. Krachtig, rijpe tannine, veel fruit, maar niet zwaar.
€ 70

Van Loggerenberg ‘Graft’ 2019 (Polkadraai Hills) De wijn is donker en sensueel met tonen van
rode peper, zwarte bes, viooltjes en graniet. “It keeps pulling you back into the glass” zegt wijnmaker Lukas van
Loggerenberg.
€ 73

Reyneke ‘Reserve’ 2015

(Stellenbosch) Van biologische druiven. Geparfumeerd in de neus met
zwarte bessen en kruidenrij. Rode kersen, zoethout en kruidnagel, met rijpe tannine en veel kracht.
€ 88
Cinsaut

Dorrance ‘Rouge’ 2020 (Swartland) Elegante, toegankelijke, fluweelzachte wijn. Donker gekleurd en
kruidig met aroma's van rode bessen.
€ 42

Savage ‘Follow the Line’ 2017

(Darling) De wijn heeft een rokerige toon, veel rood fruit, florale
tonen en een minerale ondertoon. De smaak is elegant met zijdezachte tannine.
€ 60

Sadie Family ‘Pofadder’ 2017

(Swartland) Subtiel, elegant, maar ook met fijne tannine. Rood
fruit, kracht en lengte. Oude stokken cinsaut op haar best!
€ 85
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Cabernet Sauvignon

Warwick ‘The First Lady’ 2017 (Western Cape) Mooie aroma's van zwart fruit, zoals bramen en
kersen aangevuld met kruiden, vanille en hout. Alles is zo goed in balans! In de afdronk heeft ‘The First Lady’
hele verfijnde tannine.
€ 42

Glenelly ‘Glass Collection’ 2018 (Stellenbosch) Duidelijke zwarte bessen, donkere kersen en
cassis tonen, met rijpe tannine en ingetogen kracht. Donker doch sappig.
€ 45

Stark-Condé

2017 (Stellenbosch) Klassieke opvoeding op Frans eiken zorgt voor kracht, duidelijke
kruiden en zwarte bessen. Duidelijke structuur, cederhout en donker fruit.
€ 47

Kanonkop 2015 (Stellenbosch) Duidelijke tannine, krachtig met smaken van cassis, bramen, zwarte
bessen en een hint van leer en potloodslijpsel.
€ 70
Bordeaux blend

Clouds Vineyards 2018 (Stellenbosch) Een volle, krachtige, volbloed Zuid-Afrikaanse wijn.
Boordevol rijp, zondoorstoofd donker fruit, kruidigheid en cacao.
€ 48

Morgenster ‘Lourens River Valley’ 2013 (Stellenbosch) Zuid-Afrikaan met bordeauxallures heeft alles wat een goede wijn nodig heeft. Een fantastische geur die veel breder is dan alleen fruit, een
perfecte balans in de mond en een heel lange afdronk.
€ 55

Simonsig ‘Tiara’ 2016

(Stellenbosch) De Tiara is een blend van cabernet sauvignon, merlot, cabernet
franc en petit verdot. Het resulteert in een bijna zwart gekleurde, rijk geconcentreerde wijn met stevige aroma’s
van blauwe en zwarte bessen, cassis, hout, vanille en kaneel.
€ 55

Vilafonté ‘Seriously Old Dirt’ 2017 (Paarl) Opmerkelijk fris en fruitig, met aroma’s van rode
kers, pruim en bosbessen. Een heerlijk fruitig mondgevoel, met een kern van fijne tannines en een lange afdronk.
€ 65

De Toren ‘Fusion V’ 2017 (Stellenbosch) Meest klassieke Bordeaux blend van Zuid-Afrika op basis
van de 5 Bordeaux druivenrassen. Klassiek met tonen van cassis, cederhout en kracht. Rijpe tannine en fris.
€ 70
€ 45 (0,375 liter)

Kanonkop ‘Paul Sauer’ 2017

(Simonsberg-Stellenbosch) Wellicht de beste en meest klassieke
Bordeaux blend van de Kaap! Donker en krachtig, maar boordevol zwart en rood fruit. Krachtige doch rijpe
tannine en veel structuur.
€ 90
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Merlot

Glenelly 2016 (Stellenbosch) Heerlijk op het fruit gemaakte merlot, met rijpe en zachte tannine. Voldoende
body, sap en rijp rood fruit.
€ 42

De Trafford 2014 (Stellenbosch) Rijke neus met een mix van zwarte en rode bessen. Wat tabak, rook en
cederhout van het Frans eiken. Intense smaak met dikke, brede tannines, maar nog steeds best fijn. Lange
afdronk en veel potentie.
€ 65

Laibach ‘Claypot’ 2015 (Simonsberg-Stellenbosch) Van klei-rijke bodems, uniek voor Zuid-Afrika.
Biologisch en krachtig met veel donker fruit, mooie toets van het hout en duidelijke tannine.
€ 70
Cabernet Franc

The Garajeest ‘Bruce’ 2016 (Elgin) Knappe wijn, authentiek en recht voor z’n raap, met een rauwe
complexiteit die elegantie en emotie ademt.
€ 50

Artisan Wines ‘Kalk Bay Vineyards’ 2017 (Coastal Region) Meest dichtbij gelegen
wijngaard aan de oceaan in de Kaap, dus super koel. Duidelijk rood fruit in combinatie met groene tonen, zoals
paprika. Krachtig en serieus.
€ 55

Thistle & Weed ‘Knapsekêrel’ 2019 (Stellenbosch) Biodynamische Cabernet Franc. Verse
kruiden en viooltjes in de neus. Sappig fruit van zwarte bessen en fijne tannines in de mond. Perfecte balans!
€ 55
Blend

Lemberg ‘Cape Blend’ 2014 (Tulbagh) Op basis van pinotage, pinot noir, shiraz, mourvèdre en
viognier. Lekkere donkere wijn met rokerigheid, donker fruit, zoals bramen en zwarte kersen.
€ 42

Luddite ‘Saboteur’ 2016 (Cape South Coast) Super wijn van Niels Verburg. Shiraz, cabernet
sauvignon en mourvèdre. Donker en krachtig, maar ook veel sap en fruit.
€ 50

De Morgenzon ‘Maestro Blue’ 2017 (Stellenbosch) Helderrood van kleur en intens van geur
met jammig fruit, lichte eikenhouttonen en een milde kruidigheid. De smaak is zacht en elegant van inzet en
ontwikkelt een rijke en warme afdronk met soepele tannine.
€ 56

The Blacksmith ‘Vin Noir’ 2017 (Coastal Region) Natuurlijke wijn op basis van grenache noir,
carignan, cinsault en durif. Sap, opwekkend rood fruit en spanning alom.
€ 58
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Blend

Grangehurst ‘Engelenburg Reserve Blend’ 2014 (Stellenbosch) Deze speciale cuvèe
van cabernet sauvignon, pinotage en petit verdot is door onze sommelier/MV geblend tijdens een wijnreis in
2019. Een heerlijke volle wijn, donker en krachtig. 33 maanden Frans eiken. Top!
€ 60

Swerwer 2017 (Swartland) Van eigen familie wijngaarden op basis van cinsaut, grenache en tinta barocca.
Rozen, rood fruit en olijf. Complete en spannende wijn.
€ 68
Grenache Noir

Sadie Family ‘Soldaat’ 2016

(Piekenierskloof) Boordevol rood en blauw fruit, zoals aardbeien,
rode kersen en pruimen. Rijpe tannine, subtiele kruidigheid en karakter.
€ 82
Mourvèdre

The Three Foxes 2016

(Swartland) Van de hand van Chris Mullineux. Donker en aards, maar tevens
niet zwaar. Donkere pruimen, subtiele specerijen en lichte tannine.
€ 48
Carignan

Artisan Wines ‘L’Enfant Rouge’ 2018 (Coastal Region) Prachtige wijn van James McKenzie.
Sterk van smaak, licht van textuur, frisse zuurgraad en opmerkelijke lengte.
€ 48
Tinta Barocca

Sadie Family ‘Treinspoor’ 2019

(Swartland) Deze wijn heeftveel kruidigheid als kruidnagel,
nootmuskaat en iets van peper. Gevolgd door en goede kruidige smaak met een fijne aciditeit en verfijnde
tannine. Van een oude wijngaard en is top!
€ 78
Barbera

Trizanne Signature Wines 2016

(Darling) Wijn van Trizanne Barnard op basis van de
Piëmontese druif barbera. Super frisse wijn met sappig rood fruit, tannine en lengte.
€ 70
Nebbiolo

Steenberg 2017 (Constantia) Het boeket van deze nebbiolo toont tonen van cranberry samen met wat
truffel, leer en rode kers. Smaken van kers, framboos en tabaksblad in combinatie met de zachte tannine geven
de wijn heel veel lengte.
€ 65
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Best of the Rest
Witte wijnen
Sauvignon Blanc

Domaine Merlin Cherrier 2019

(Sancerre, Loire) Vol grapefruit, rijp geel fruit en mineralen. De

smaak is vol, krachtig en evenwichtig.
€ 42

Domaine Redde ‘La Moynerie’ 2018

(Pouilly Fumé, Loire) Fraaie, complexe Loirewijn met
een mineralig en fris fruitig aroma. De smaak is krachtig en aanhoudend frisdroog. Een voortreffelijke
loepzuivere sauvignon blanc.
€ 45
Chardonnay

Domaine Mazilly ‘Vieilles Vignes’ 2018 (Côtes de Beaune, Bourgogne) Mooie, elegante
witte Bourgogne met een geurig aroma van rijpe appel, licht boter en een verfijnde toets van eikenhout.
€ 46

Jacques Saumaize ‘La Vieille Vigne des Crêches’ 2018 (Saint-Véran, Bourgogne)
Combinatie van peer, appel en mineraliteit. Lekkere textuur, mooie frisheid en tonen van toast en hout. Pittige
wijn!
€ 54

Domaine la Soufrandise ‘Vieilles Vignes’ 2018 (Pouilly-Fuissé, Bourgogne) Eerlijke
Bourgogne met lekker rijp wit -en geel fruit. Concentratie, romigheid, structuur en lengte.
€ 57

Patrick Piuze ‘Terroir de la Chapelle’ 2016 (Chablis, Bourgogne) Puur en zuiver met veel
frisheid, maar ook tonen van bloesem, peer en rijpe appel. Mooie mineraliteit, zuivere frisheid en prachtige
finale.
€ 60

Domaine Jean Chartron ‘Bourgogne Hautes Côtes de Beaune’ 2018
(Hautes Côtes de Beaune, Bourgogne) Verfijnd met een verleidelijke, goed gedoseerde, eikenhoutinvloed en
lichte boterachtige aroma's. De smaak zet vol in met een aangename frisheid. De afdronk is lang en aromatisch.
€ 60

Domaine Hubert Bouzereau-Gruère 2018 (Meursault, Bourgogne) Vol en evenwichtig met
veel wit rijp fruit, toets van het hout en een enorme fraîcheur. Sap in combinatie met lengte.
€ 80

Domaine Sylvain Langoureau ‘La Garenne Premier Cru’ 2019 (PulignyMontrachet, Bourgogne) Wat een subtiliteit! Frisse zuren gecombineerd met geraffineerd fruit. Mooie neus,
stuivend maar niet opdringerig. Lange prachtige finale.
€ 85
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Best of the Rest
Rode wijnen
Pinot Noir

Domaine Borgeot ‘1er Cru Clos de la Comme’ 2015 (Santenay, Bourgogne) Aards en
dierlijk in de neus. Medium bodied met duidelijk kersen fruit en aanwezige kruidigheid.
€ 75

Domaine J-J Confuron 2016 (Chambolle-Musigny, Bourgogne) Oude wijngaard met stokken tot
90 jaar oud. Elegant en precies. Loepzuiver met rood fruit, licht aardse tonen, ingetogen kracht en een zekere
elegantie.
€ 85

Roblot Marchand ‘1ste Cru Rouges Dessus’ 2016 (Vosne-Romanée, Bourgogne)
Frambozen en kersen met Oosterse specerijen. Gebalanceerde wijn met stenige mineraliteit, rood bessen fruit en
kruidenrij.
€ 120
Bordeaux (blend)

Château Cap Saint Martin ‘Cuvée Prestige’ 2016

(Blaye, Côtes de Bordeaux) Mooie
combinatie van opwekkend rood en krachtiger donker fruit. Veel sap, frisheid en medium bodied.
€ 42

Château Tour de Mirambeau 2018

(Entre-Deux-Mers, Bordeaux) Een harmonieuze wijn met
aroma’s van rijp rood fruit en kruiden. Daarnaast heeft deze wijn een ronde en romige structuur met zeer zachte
tannines.
€ 45

Château Gaillard 2016

(Saint-Émilion, Bordeaux) Dieprode Bordeaux met een krachtig aroma van
rijp fruit, eikenhout en wat kruiden. De smaak is vol en rond, maar krachtig en eindigt soepel.
€ 55

Château Cordet 2015

(Margaux, Bordeaux) Zeer aromatische wijn met veel hout- en zwarte
bessengeuren. De smaak is vol en soepel, de afdronk aromatisch en licht gerijpt.
€ 62

Château du Couvent 2018

(Pomerol, Bordeaux) Fraaie rode wijn met fijne, lichtgerijpte nuances in
de geur en een zachte, elegante smaak. De afdronk is aromatisch, complex en verfijnd.
€ 70

Château Montrose ‘2e Grand Cru Classé’ 2007

(Saint Estèphe, Bordeaux) Mannelijke
wijn met duidelijke tannine en zwart fruit. Krachtige wijn met aardse tonen en zwarte bessen. Lang en
aanhoudend.
€ 215
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Kelderschatten
Zuid-Afrika
Kanonkop ‘Kadette’ 2019 (Stellenbosch) Pinotage
Kanonkop ‘Cape Blend’ 2016/2017 (Stellenbosch) Pinotage/Merlot
Strydom ‘Retro’ 2017 (Stellenbosch) Cabernet Sauvigon/Cinsault/Merlot
Stark-Condé 2015 (Stellenbosch) Cabernet Sauvigon
Scions of Sinai ‘Nomadis’ 2019 (Stellenbosch) Cinsault/Pinotage
Diemersdal ‘Reserve’ 2019 (Durbanville) Pinotage
Ernie Els ‘Proprietors Blend’ 2016 (Stellenbosch) Shiraz/Cabernet Franc/Malbec
Kloovenburg 2016 (Swartland) Shiraz
Grangehurst 2006 (Stellenbosch) Pinotage (Magnum)
Mullineux ‘Roundstone Schist’ 2015 (Swartland) Syrah
The Garajeest ‘Cobain’ 2017 (Stellenbosch) Blend (Magnum)
The ‘The’ 2014 (Walker Bay) Cabernet Franc

€ 40
€ 40
€ 44
€ 47
€ 48
€ 55
€ 65
€ 65
€ 80
€ 150
€ 165
€ 450

Onze kelderschatten zijn in beperkte hoeveelheid opgelegd in onze Middeleeuwse kelders. Mocht u van
de kelderschatten gebruik willen maken dan kunt u voor advies terecht bij onze vinoloog.
Buiten de wijnen van de kaart hebben wij een ruime keuze aan Zuid Afrikaanse wijnen in onze historische
wijnkelder. Bij ons kunt u altijd een selectie maken uit een voorraad van meer dan 4000 flessen. Wij
nodigen u van harte uit in onze wijnkelder en zullen u gaarne van advies dienen bij uw keuze.
Juli 2021, Arjen Pleij MV
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