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Mousserende wijnen 

Zuid Afrika 

 
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. 

€ 59,50 

Chardonnay / Pinot noir 

 

John Loubser ‘Silverthron Big Dog VII’ 2016 (Robertson) Cape Winemakers Guild, special vintage, 

die alleen via de CWG-veiling in Kaapstad is te bemachtigen! De chardonnay geeft onderscheidende citrus- en 

krijtachtige karakters, terwijl de Pinot Noir aardbeiennuances toevoegt. Na 53 maanden op de droesem te hebben 

doorgebracht, resulteert dit in een prachtige expressie van brioche en marsepein die verder wordt versterkt door lagen 

vanille van vatveroudering. Prachtige oxidatieve rijpe stijl. MCC = Méthode Cap Classique 

€ 99 

Duitsland 
Riesling 

 

Weingut Van Volxem ‘1900’ 2016 ( Moezel ) Zeer fijne mousse, briljant gele kleur, krachtige neus met 

tonen van bloemen, perzik, noot, mooi rinsig en omlijst door subtiel verfijnd hout. In de smaak prachtige balans met 

tonen van toast, brioche, spat zuivere riesling. Aangenaam droog, lang na, sap en aangename mineraliteit met 

geïntegreerde frisse zuren en een zijdezachte afdronk met concentratie, lengte en finesse. De Sekt '1900' is gemaakt 

volgens de traditie van rond het jaar 1900 toen de Saar Sekt een even zo hoge status had als Champagne. 

€ 74,50 

 

 

 

 

Frankrijk 
 

Champagne 
 

Chardonnay / Pinot noir / Pinot Meunier 

 

Charles Heidsieck ‘Brut Réserve’ NV (Champagne) Een krachtige Champagne met een verfijnde geur van 

oranjebloesem, gedroogde perzik en brioche. Genereus, vol en verfrissend van smaak met een delicate mousse en milde 

textuur. De afdronk is elegant en aanhoudend. Frisse stijl. 

€ 90 per fles  € 15 per glas 

 

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. Rijpe stijl. 

€ 90 

 

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 

 

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. 100% chardonnay, Blanc de Blanc. 

€ 90 
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Eben Sadie 

Eben Sadie wordt gerekend tot de pioniers in de Zuid-Afrikaanse wijnbouw. Door zijn inzicht kan gezegd worden, dat 

de regio Swartland in een geheel ander daglicht kwam te staan. Het was Eben, die hier de oudere wijngaarden vond en 

er zijn befaamde Columella en Palladius maakte. In 2012 kwam hij ook met een serie wijnen, die ook wel de 

“Ouwingerdreeks” wordt genoemd. Een serie wijnen van wijngaarden met zeer oude wijnstokken en de wijnen die 

ervan gemaakt worden, zijn verbluffend. Door lage rendementen en het vakmanschap van Eben Sadie, is een nieuwe 

serie topwijnen geboren. 

 

Witte Wijnen 
 

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. 

€ 140 

 

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. 

€ 140 

 

Sadie Family ‘’t Voetpad’ 2020 (Swartland) Een blend van chenin blanc, sémillon, palomino, muscat 

d’alexandrie en sémillon gris met heerlijke aroma’s van citrus en venkel.  De smaak is mooi gebalanceerd met een licht 

vettige structuur. De afdronk is lang en overweldigend. 

€ 170 

 

Sadie Family ‘Palladius’ 2019 (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. 

€ 195 

 

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! 

€ 230 

 

Rode Wijnen 
 

Sadie Family ‘Treinspoor’ 2019  (Swartland) Deze tinta barocca heeft veel kruidigheid, zoals 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! 

€ 125 

 

Sadie Family ‘Soldaat’ 2019  (Piekenierskloof) Grenache noir boordevol rood en blauw fruit, zoals aardbeien, 

rode kersen en pruimen. Rijpe tannine, subtiele kruidigheid en karakter. 

€ 130 

 

Sadie Family ‘Pofadder’ 2020  (Swartland) Subtiel, elegant, maar ook met fijne tannine. Rood fruit, kracht en 

lengte. Oude stokken cinsaut op haar best! 

€ 135 

 

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!  

€ 195 

€ 350 (magnum) 2019 
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De selectie van onze sommelier 
Witte Wijnen 

 

Bretz ‘Chardonnay trocken reserve’ 2020 (Rheinhessen) Prachtige Duitse chardonnay met frisse zuren en 

aroma van meloen. Een prachtig verfijnde fris-romige stijl. 

€ 42 

Aaldering ‘Pinotage Blanc’ 2022 (Stellenbosch) Tintelende peer en de granaatappelbesjes in combinatie met 

een sensuele romigheid creëren een perfecte balans in deze exclusieve Blanc de Noir van rode Pinotagedruiven. 

€ 59,50 

Anijsbos ‘Disdit’ 2019 (Botrivier) Blend van chenin, rousassanne en grenache blanc. Complexe aroma,s van 

honingbloem, hooi, peer, groene appel en geel steenfruit. Mineraalvolle wijn met veel spanning. 

€ 64 

Bürgerspital Würzburger ‘Stein-Harfe Silvaner GG 2020  (Franken) Duitse Silvaner met een fijne 

mineraliteit, harmonieus, enorme concentratie en lengte. 2019 winnaar Perswijn Wijnconcours Duitsland 2022. 

€ 75 

Kershaw ‘Deconstructed Chardonnay ‘CY95’ 2018 (Elgin) Deze chardonnay behoort tot de absolute 

top van Zuid-Afrika. Vettige stijl, brioche, perzik, maar ook mooie citrus-tonen. 11 maanden houtrijping op het beste 

Franse eikenhout. 

€ 150 

 

 

 

Rode Wijnen 

Newton Johnson 2019 (Walker Bay) Veel rood fruit, iets kruidig, opwekkende tannine en veel sap. Ondanks 11 

maanden houtrijping toch elegant en subtiel. Lekker! 

€ 48 

Remhoogte ‘Soaring Eagle’ 2019 (Western Cape) 46% merlot, 35% shiraz en 19% cabernet. Aroma van 

rode kers, peper, fynbos. Volle elegante smaak, stevige tannines, bessen, kersen en een hint van vanille 

€ 50 

Aaldering ‘Lady M’ 2021 (Stellenbosch) Bijzondere rode pinotage ZONDER HOUTLAGERING. Zeer 

fruitige wijn welke wordt gekenmerkt door aroma's van cassis, blauwe bes, kers en pruim. Een Pinotage au naturel. De 

expressie van fruit en authenticiteit zorgen daarom ook voor een boeiende smaakbeleving bij het drinken van deze 

klassieke Pinotage. 

€ 58  

Rijk’s ‘Touch of Oak’ 2016 (Tulbagh) Complexe, kruidig aroma, zachte aanzet, hint van roze peper en 

rozemarijn en licht gestoofd zwart fruit. Mooie balans van hout, concentraat en zuren. 

€ 62,50 

Vergelegen V 2014 (Stellenbosch) Complexe neus met aroma’s van zwarte bessen, rode kersen, cederhout, tabak 

en potloodslijpsel. Deze aroma’s ontwikkelen zich verder in het glas en worden daar vergezeld door frambozen, zwarte 

kersen en specerijen. Geconcentreerde, maar elegante smaak met fijne tannines. Schitterende wijn met een lange 

afdronk. Collectors item, zeer schaars en kan nog zeker tot 2030 verder rijpen. 100% Cabernet sauvignon. 

€ 155 

Boekenhoutskloof ‘Porseleinberg’ 2020 (Swartland) 100 punten Tim Atkin, 5 sterren Platter gemaakt dor 

Callie Louw. Top van de top, vergeleken met de  mooiste tegenhangers uit noordelijk Rhone gebied. 

€ 175 

Leeu Passant ‘Dry Red Wine’ 2017 (Western Cape) 56% Cabernet Sauvignon, 26% Cinsault, 18% Cabernet 

franc. Deze medium tot volle wijn heeft aantrekkelijke aroma's van moerbeibladeren, cassis en ceder. Deze volgen door 

in de mond met een stevige structuur, korrelige tannines en hints van peperkorrels en tabak. Een perceel van 38 jaar 

oude bushvine Cabernet Sauvignon geplant in diepe alluviale bodems van Stellenbosch; een 117 jaar oude Cinsault-

wijngaard (de oudste geregistreerde rode wijngaard van Zuid-Afrika) geplant in diepe zandige alluviale bodems in 

Wellington; een perceel van 95 jaar oude (SA's 2e oudste geregistreerde rode wijnwijngaard) bushvine Cinsault geplant 

op de lagere oostelijke hellingen van de bergen van Franschhoek; en een perceel Cabernet Franc op grote hoogte 

geplant op de middelste hellingen van de Helderberg in Stellenbosch. 

€ 175 
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Witte Wijnen 
 

Nicky Versfeld ‘CWG Lanner Hill Semillon’ 2014 (Darling) Slechts 2 vaten van gemaakt. Strakke, 

zuivere semillon met tonen van groene appel, groene kruiden en boenwas. 

€ 65 

 

Bruwer Raats ‘CWG The Fountain Chenin Blanc’ 2020  

(Stellenbosch) Van specialist Bruwer van wijngaarden uit de Polkadraai. Terroir specifiek, dus met veel mineraliteit en 

wit fruit. 11 maanden houtrijping. 

€ 85 

 

JD Pretorius ‘CWG The White Lady Auction Chardonnay’ 2019  

(Stellenbosch) 2 single vineyards, Simonsberg & Helderberg. 228 lt frans eiken, 33 new 33 second fill 34 third fill. 

Natuurlijke vergisting met 9 maanden op houtlagering. Tint van marsepein, toast citrus noten. 

€ 90 

 

Johan Malan ‘CWG Die Dop Chenin Blanc’ 2019 (Stellenbosch) Oude wijnstok Chenin-wijngaard. 

Na acht dagen op de schil werden de hele trossen geperst en gefermenteerd in twee vaten van 400 liter. Dit is een soort 

orangewijn met een twist. Gerijpt op grove droesem in ouder Frans eiken met regelmatige battonage. Gebotteld na 20 

maanden. Zeldzaam CWG-exemplaar van het Wine Estate Simonsig. 

Intrigerende neus met warme kruiden zoals hele kruidnagel en alle kruiden, gevolgd door citroenbloesemparfums. 

Levendige frisheid in de mond met subtiele tannines en secundaire smaken van schil-maceratie.Nu op dronk, tot 2026. 

€ 125 

 

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 

 

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 

 

Gordon Newton Johnson ‘CWG Seadragon Pinot Noir’ 2015 (Upper Hemel-en-Aarde Valley) 
Beste pinot noir specialist van Zuid-Afrika. Elegant, verfijnd, maar ook gelaagd en complex. Zuiver, tikje aards en 

boordevol wild rood fruit. Wauw! 

€ 195 

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 
 

 

 

Witte Wijnen 
 

Sauvignon Blanc 

 

 

Newton Johnson 2021 (Upper Hemel-en-Aarde Valley) Opwekkend fris deze typische koelklimaat sauvignon. 

Boordevol granny smith, met veel sap, elegante zuren en een hint van passiefruit. 

€ 47,50 

 

Boschendal 1685 Grande Cuvée 2021 (Westkaap) Heldere strogele kleur. In de neus aroma’s van kruiden 

en tropisch fruit met tonen van kalk, groene vijgen, tropisch fruit en limoen. Deze complexe aroma’s leiden naar een 

romige, harmonieuze smaak met een lange afdronk vol mineralen. Ons Kaaps huisje is een kopie van dit wine estate. 

€ 47,50  

 

Buitenverwachting 2021 (Constantia) In het prachtige gebied Constantia produceert Eigenaar Lars Maack 

samen met wijnmaker Brad Paton eigenlijk alleen maar wijnen in het topsegment. Hun Sauvignon Blanc is de referentie 

voor velen als het gaat om hoe een Sauvignon Blanc uit Constantia moet smaken. Peperig, fris en zuiver. 

€ 47,50  

 

De MorgenZon ‘DMZ Blanc Fumé 2021 (Stellenbosch) Verleidelijke, expressieve droge witte wijn met 

prachtig rijp fruit van granny smith, perzik, passievrucht plus rokerig eiken. Heerlijk fruitig in smaak met opvallend 

veel diepgang en een opwekkende frisheid. Een knap uitgebalanceerde wijn met verfijning en toast in de finale. 

€ 47,50 
 

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. 

€ 48 

 

Bartho Eksteen ‘Meester’ 2020 (Cape South Coast) Aroma's van kruisbessen, citrus en vijgen In de mond 

droog, fris en met karakteristiek gemaaid gras, citrus en groene appel. 

€ 55 

 

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 

 

Spier ‘Creative Block 2’ 2021 (Coastal Region) Aroma’s van kruisbessen, limoen en witte perziken onthullen 

het tropische karakter, terwijl een vleugje witte asperges voor serieuze diepte zorgen. De smaak is jong en tropisch, wat 

leidt tot een lange, minerale afdronk die strak en gestructureerd is. 

€ 57,50 
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Sémillon 

The Garajeest ‘Jim’ 2017 (Elgin) Klassieke tonen van boenwas en citroen. Subtiele houttoets, complexiteit en 

mineraliteit. Semillon pur sang! 

€ 50 

Vergelegen ‘Semillon Reserve’ 2018 (Stellenbosch) In de neus delicate citrus, witte bloemen, honing en 

kruiden. De wijn is complex en goed uitgebalanceerd met een 'crispy' zuurgraad. 

€ 57,50 

Thorne & Daughters ‘Tin Soldier’ 2018 (Swartland) Op de schillen vergiste semillon gris. Uniek en 

delicaat. Veel citrus en tonen van licht rood fruit! 

€ 60 

Steenberg 2019 (Constantia) Lichtgele kleur, in de verte bijenwas. Aromatisch, soepel, vullend. Lichte associatie 

met volle, gerijpte fino. Nootachtig, hazelnoot. Geraffineerd, veel smaak en lengte. 4,5 ster Platter 2021 

€ 62,50 

Chenin Blanc 

Nabijgelegen ‘The Artisan Collection Steen’ 2019 (Westkaap) De druiven voor deze wijn komen van 

zijn oudste wijnstokken die meer dan 70 jaar oud zijn, lang schilcontact en houtlagering. 

€ 47,50 

 

Carinus ‘Polkadraai’ 2018 (Stellenbosch) Zeer complexe neus met honing en een bijzondere mix van wit en 

geel steenfruit. Intens en geconcentreerd in de mond met verfijnde zuren en een klein bittertje in de afdronk. 

€ 55 

 

Clouds ‘Chenin Helshoogte’ 2018 (Wellington) South-Africa Chenin Blanc meets the Loire Chenin Blanc. 

In deze verfijnde en gelaagde wijn vallen smaken op zoals rijpe gele appel, hooi, camille bloesem, kalk kweepeer, 

bijenwas perzik, kinine en hooi. De afdronk is lang, fris, elegant en mineraal. Zeer gastronomische wijn die gekarafeerd 

gedronken moet worden. 

€ 60 

 

Spier ’21 Gables’ 2020 (Stellenbosch) Aromatisch en intens, witte perziken, nectarines, amandelen, honing, 

vleugje sinaasappel, fijne zuren, breed en complex. 

€ 62,50 

 

Pilgrim ‘Chenin blanc’ 2019 (Stellenbosch) Bijzonder elegante chenin blanc, mineraalvol, complex en met 

veel bewaarpotentieel. Aroma's van abrikoos, peer, perzik, toffee, karamel en vanille. Prachtige volle wijn met een zeer 

aangename textuur. 

€ 65 

 

Beaumont ‘Hope Marguerite’ 2019 (botriver) Iconische wijn van 40+ jaar oude wijnstokken, heerlijk vol én 

elegant! Ultieme balans tussen romige, nootachtige rijkdom en frisse zuren met lagen van wit en tropisch fruit. 

€ 85 

 

Van Loggerenberg ‘Kameraderie’ 2019 (Paarl) Een delicate wijn met geuren van geel fruit. Mooie 

geconcentreerde smaken van perzik, abrikoos en lichte hout invloeden. De afdronk is mineralig met hints van 

geroosterde hazelnoten en amandelen. Top chenin blanc! 

€ 90 

 

Luddite “Chenin’ 2020 (Botriver) Rijke, gouden kleur van stro. Kruidig, hartig en nootachtig. Na een tijdje opent 

de neus zich om hints van wit fruit te geven; peren en perziken. Verbazingwekkend gehemelte gewicht en mondgevoel 

door de lage alcohol. Afdronk met wit fruit, kruiden en een zoute mineraliteit. 

€ 95 
 

Mullineux ‘Granite Old Vines’ 2017 (Swartland) Bijzondere terroirwijn van een heel speciale wijngaard, 

van granietbodem. Complex, mineraal en een grote intensiteit. Open, geurig, boordevol rijp fruit en zeer gelaagd. 

€ 100 
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Chardonnay 

 

Simonsig  2020 (Stellenbosch) Rijk maar ook fris en levendig met exotisch fruit, citrus, toast en een subtiel romig 

botertje. De druiven vergisten en rijpen 9 maanden in Franse eikenhouten vaten, waarvan 35% nieuw eikenhout. Er 

vindt geen malolactische omzetting plaats. 

€ 47,50 

 

Julien Schaal ‘Mountain Vineyards’ 2019 (Elgin) Koelklimaat chardonnay van hoger gelegen 

wijngaarden. Boordevol citrus en wit fruit. Sappig, met voldoende structuur en frisse appel. 

€ 47,50 

 

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 

 

Newton Johnson ‘Family Vineyards’ 2020 (Upper Hemel-en-Aarde Valley) Geheel van eigen 

wijngaarden. Subtiele houttoets, complexiteit, mineraliteit en een combinatie van wit fruit en citrus. 

€ 64,50 

 

Mont Blois ‘Kweekkamp’ 2017 (Robertson) Een elegante wijn met subtiel hout en fijne citrustonen. Mooie 

mineraliteit met tonen van rijp steenfruit en een aanhoudende afdronk. 

€ 65 

 

Creation ‘Glenn’s Chardonnay’ 2020 (Walker Bay) Prachtige compositie van warme butterscotch en 

amandel verweven met verse limoen en delicate kweepeer in de neus. Complex en toch elegant in de mond, prachtig 

uitgebalanceerd, waar rijke vanillestokjes en perzikpitten worden gecontrasteerd door levendige peer en mineraliteit. 
€ 75 

 

Kershaw ‘Clonal Selection’ 2019 (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. 

€ 89 

 

Oak Valley ‘Groenlandberg’ 2020 (Elgin) Intens geconcentreerd fruit, met aroma’s van vanille, brioche en 

lavendel. Verfijnde houttonen, finesse en ingewoven kruidigheid. 

€ 120 

 

Leeu Passant 2017 (Stellenbosch)  helder witgeel, grapefruit, gedroogde abrikoos, natte stenen. Nectarines, 

limoen, steenfruit en citroen, lichte ziltigheid en fijn hout geven een mooi zacht mondgevoel. Mooie balans van frisse 

zuren en structuur maken een mooie afdronk. Op dronk met decanteren, houdbaar tot 2031. 

€ 175 

Blend 

Thorne & Daughters ‘Rocking Horse’ 2019 (Westkaap) Blend op basis van roussanne, semillon, chenin,  

chardonnay en clairette blanche. Aroma,s van clementine sinaas, citroenthijm en briochebrood. Complex en fris. 

€ 58 

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’ 2020 (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 
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Blend 

Waterkloof ‘Circle of life’ 2017 (Stellenbosch) De beste release tot nu toe van deze wild gefermenteerde 

cuvée van voornamelijk Sauvignon Blanc met 29% Chenin Blanc en een scheutje Chardonnay. Gerijpt op ouder 

eikenhout, grapefruitachtig en pittig met citrus- en appelfruit en subtiele, stenige reductie. 

€ 55 

Luddite ‘Saboteur’ 2019 (Botriver) De Saboteur White is een unieke blend in een zeer uitdagende verpakking 

met kroonkurk! De Saboteur range van Luddite staat voor uniek en innovatief, en deze blend is dit zeker. De blend, 66% 

Chenin Blanc, 23% Sauvignon Blanc en 11% Viognier werd natuurlijk gefermenteerd met de schil en werd voor 6 

maanden gerijpt in oude Franse eiken vaten. In de neus florale aroma’s met frisse toetsen van limoen, peer en perzik. In 

de mond heeft de wijn een indrukwekkende complexiteit met een lange, droge afdronk. 

€ 60 

Bellingham The Founders Series ‘Freda’ 2019 (Cape Coast)  De Founders Series is een exclusief, ultra-

premium wijnassortiment ter ere van de baanbrekende oprichters van Bellingham, Fredagh en Bernard Podlashuk, 

liefkozend bekend als Freda en Pod. De gedurfde visie van dit echtpaar, niet alleen voor hun iconische merk, maar voor 

de Zuid-Afrikaanse wijnindustrie als geheel, heeft eeuwenlang een erfenis nagelaten. Een zeldzame grootsheid en 

inspiratie, iets dat deze speciale wijnen proberen na te bootsen. Chenin blanc (40%), grenache blanc (30%) en 

sauvignon blanc (30%). 

Delicate bloemenaroma's lokken bij binnenkomst, met hints van perendruppel, gele perzik en groene amandelen, die 

doorgaan in de mond. De Sauvignon Blanc-component voegt een fris element toe en zorgt voor evenwicht in het 

weloverwogen gebruik van Frans eikenhout.  

€ 125 

Viognier 

Creation ‘Estate Viognier’ 2020 (Upper Hemel&Aarde Valley) Strakdroge viognier door koelklimaat van 

deze regio. Tropisch aroma van perzik en abrikoos. 

€ 55 

 

Bellingham ‘Bernard Series’ 2020 (Cape Coast) Hand Picked viognier limited release met rijp wit fruit, 

rozijnen en bananen, abrikoos, krachtig, als een Afrikaanse rugbyspeler een Bokkie. Heftig intens, rijp, noten/honing. 

€ 57,50 

 

Lismore ‘Estate Reserve’ 2018 (Greyton) Klasse wijn van wijnmaakster Samantha O’Keefe. Rijk en complex 

met aroma's van gedroogde abrikozen, perziken en een hint van kamperfoelie. De fijne zuurgraad, het mondgevoel en 

de rijke afdronk maken deze wijn helemaal af. 

€ 85 

Roussanne 

The Foundry 2018 (Voor Paardeberg) aroma’s van wilde bloemen, havermout en citroen ijs. Het is een levendige 

en intense smaak met tonen van kweepeer, gele appel, lichte kruidigheid en een prettige zuurgraad. De afdronk is mooi 

strak en lang. 

€ 50 

Grenache Gris 

Momento 2019 (Voor Paardeberg) Een verleidelijke neus met tonen van bloemen, kruiden, perzik en groene appel. 

Een mooie expressie van fruit met fijne zuren en een lange afdronk. Rijk en complex! 

€ 55 

Cinsault Blanc 

Rall 2019 (Wellington) Aroma en smaak van citrusfruit, limoengras en een ziltige toon. De smaak is mooi rijp en 

tegelijk proeft men een goede frisse toon. De vinificatie is heel natuurlijk met wilde gisten en de gisting vindt plaats op 

amfora's van klei. 

€ 60 

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 

Albarino 

Newton Johnson ‘Albarino’ 2020 (Upper Hemel-en-Aarde Valley) Eerste albarino van Zuid-Afrika, dus 

uniek. Duidelijke rijpe wijn met veel geel fruit, structuur, subtiele ziltigheid en heerlijk fris. 

€ 50 
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Wijnlijst Zuid-Afrika 
 

Rosé wijnen 
  

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 

Van Loggerenberg ‘Break a Leg’ 2019 (Stellenbosch) Deze rosé komt van 32 jarige cinsault-wijnstokken, 

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 

Aaldering ‘Pinotage Rose’ 2021 (Stellenbosch) Verleidelijke laagjes van rood fruit verweven met de subtiele 

tonen van eikenhout. De gedeeltelijke fermentatie in Frans eikenhouten vaten geeft complexiteit aan deze ‘eet-rose’. 

€ 56,50 

Bellingham The Founders Series ‘The Quintessential Couple Rosé’ 2018 (Cape Coast)  De 

Founders Series is een exclusief, ultra-premium wijnassortiment ter ere van de baanbrekende oprichters van 

Bellingham, Fredagh en Bernard Podlashuk, liefkozend bekend als Freda en Pod. De gedurfde visie van dit echtpaar, 

niet alleen voor hun iconische merk, maar voor de Zuid-Afrikaanse wijnindustrie als geheel, heeft eeuwenlang een 

erfenis nagelaten. Typisch rijp rood fruit uit de Pinotage is overvloedig aanwezig in de neus, met goed gedefinieerde 

tonen van aardbeien, frambozen en kersen die in de mond aanhouden. Heldere zuren balanceren het zoete fruit, met een 

hint van kruiden uit de Shiraz die nog een interessante laag toevoegt aan deze aangenaam droge Rosé. 

€ 125 

 

Skemerkelkie/Soet Wyn 
Die drink je samen met je geliefde, stilzwijgend genietend, terwijl de zon bloedrood zakt over de Afrikaanse savanne. 

 

Klein Constantia ‘Vin de Constance’ 2018 (Constantia) 1 fles (50 cl). De beroemdste dessertwijn ter 

wereld in 1800, lievelings wijn van Bonaparte (Napoleon’s wine) en was de wijn aan alle adellijke hoven in die tijd. 

Muscat de Frontignan, kopergoud, open, complex, muskaat, kruidig, bloemig, citrus, honing, elegante zuren, gedroogd 

tropisch fruit, zijdeachtig zoet, lange complexe afdronk, nu op dronk, kan heel oud worden, minimaal tot 2035.  

€ 150 

 

Mullineux  Olerasay 3° 2020 (Swartland) 1 fles (375 cl) De aroma's bij het openen waren aanvankelijk iets 

gedurfder fruitig met jeugdige nuances van perziken en gedroogde abrikoos, marmelade, passievrucht en honing. Maar 

met een beetje tijd en blootstelling aan lucht, wordt de neus veel meer geparfumeerd en ingewikkelder naarmate hij zich 

begint te ontvouwen om meer van zijn solera-complexiteit te tonen. De aroma's tonen tonen van gedroogde 

rozenblaadjes, perzikthee, kamille en honing en een onderliggende toon van gedroogd stro, vers gebakken 

appelstrudelgebakjes en crème brulee. In de mond is de textuur dromerig en zacht, uitstekend in balans met een 

zijdezachte glyceroltextuur die van de tong glijdt als een druppel olie op een blok ijs. De intensiteit is geconcentreerd en 

fabelachtig krachtig met ongelooflijke diepte en breedte zonder ooit te zalvend, overweldigend of te zoet te worden 

dankzij een heerlijk intense, verkwikkende pittige zuurgraad. De afdronk is prachtig lang en persistent en laat een 

aantrekkelijke nasmaak achter van gekarameliseerde amandelen, marsepein en gedroogde guaverol.Wat kan men anders 

zeggen dan dit is echt een buitengewone en unieke wijnbouw creatie. Drink nu en in de komende 40+ jaar. (1800 x 

375cl flessen vrijgegeven.) Wijn Safari Score: 100/100 Greg Sherwood MW, er zijn maar 2 wijnen uit ZA met 100/100. 

Porseleinberg 2018 en deze. 
€175 

Limited Release Rare Vintages  

Hamilton Russell Pinot Noir 

Hemel & Aarde 
 

€ 295   Vintage 2005                             € 270   Vintage 2010 

€ 290   Vintage 2006                             € 265   Vintage 2011 

€ 285   Vintage 2007                             € 260   Vintage 2012 

€ 280   Vintage 2008                             € 255   Vintage 2013 

€ 275   Vintage 2009                             € 250   Vintage 2014 
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Wijnlijst Zuid-Afrika 

Rode Wijnen 
 

Pinot Noir 

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 

 

Thorne & Daughters ‘Copper Pot’ 2019 (Western Cape) Intens geurende wijn met tonen van rood fruit, 

kruiden, kaneel en een toets van het hout. Een wijn met balans en zachte tannines. 

€ 55 

 

Creation Estate 2020 (Walker Bay) intense aroma’s van framboos rode bessen en kruiden, soepele tannines. 

€ 57,50 

 

Newton Johnson ‘Family Vineyards’ 2020 (Upper Hemel-en-Aarde Valley) Op basis van diverse eigen 

wijngaarden. Meest krachtige met aardse tonen, geparfumeerd rood fruit en rode kersen. Karaktervol.   

€ 60 

 

Meerlust 2020 (Stellenbosch) Aroma van rode bessen, muskus, wilde paddenstoelen en hints van hartige rijkdom en 

kruiden en een zuivere levendige mineraliteit. In de smaak veel rood fruit met prettige zuren, sappig, met zijdezachte 

tannines. Lange afdronk. 

€ 70 

 

Tesselaarsdal 2019 (Hemel-en-Aarde Ridge) Wijn van Berene Sauls. Heerlijke en eerlijke pinot met aardse tonen, 

bosaardbeien, frambozen en kruiden. Heerlijk floraal en spicy. 

€ 85 

 

Oak Valley ‘Groenlandberg’ 2018 (Elgin) Veel kracht en diepte, en toch finesse en een intense beleving van 

de pinot noir.. Vol kersen, aardse tonen en een prachtige ingewoven kruidigheid. Dikte en finesse. Fruit ingepakt in 

zachte ronde tannines. 

€ 120 

Pinotage 

 

 

Scali 2016 (Voor Paardeberg)  vol kersenrood, aroma is open en aantrekkelijk, kruidig, rijpe pruimen, rood fruit, 

duidelijk vanille. Smaak is vol en complex en buitelen over elkaar heen, specerijen, wild, flinke tannines. 

€ 57,50 

Beaumont 2016 (Bot Rivier, Walker Bay) Druiven van 40 jaar oude stokken, 18 maanden houtrijping. Volle rijpe 

smaak, tinten van zwart fruit, kruiden en licht pepertje. Vol & robuust met mooie balans tussen zuur en fruit. 

€ 65 

Aaldering ‘Estate Pinotage’ 2020 (Stellenbosch) Rijk aan aroma's van framboos, donkere kersen, 

granaatappel, een vleugje vanille en ondertoon van mokka. Vol van structuur met een lange afdronk. 

€ 70 per fles / € 175 per Magnum 2019 

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 

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 

Grangehurst 2009 Magnum (Stellenbosch) intens donkerrood met rijp rood– en zwart fruit, pruimen, specerijen, 

karaktervol stevige aanzet, aanwezige tannines, vanille, rijp fruit en lange, complexe afdronk. 

€ 95 
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Shiraz/Syrah 

 

Goldmine Farm ‘Patina’ 2018 (Swartland) van de hellingen van Kasteelberg. Intense , rijke neus met aroma’s 

van zwarte bessen, rijpe pruimen, bramen aangevuld met anijs, piment, kruidnagel, leer en grafiet. 

€ 52,50 

Carinus Family Vineyards ‘Single Varietal’ 2019 ( Stellenbosch) klein kwaliteitshuis aan de 

Polkadraaiweg met als toptalent Lukas van Loggerenberg als wijnmaker. 

€ 53,50 

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 

Mullineux 2018 (Swartland) Noordelijke Rhône in stijl. Boordevol rood en zwart fruit, duidelijke peper en fynbos.  

€ 65 per fles  /  € 125 per magnum 2018 

Lismore Estate ‘Reserve’ 2018  (Greyton) Syrah van Samantha O’ Keefe. Super elegant en verfijnd. 

Noordelijke Rhône in stijl. Rijpe, zachte tannine, veel rood fruit en subtiel kruidig. 

€ 80 

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 

Luddite Shiraz 2017 (Bot river) ondoorzichtig donkerrood, klassiek Shiraz, kruidig/fynbos, donkere chocolade, 

zwart fruit, pruimen, verfijnd vanille, kaneel, flinke aanzet, elegant door verfijnde zuren, laurier, droppig, peperig. 

€ 90 

Boekenhoutskloof 2018 (Stellenbosch) Beroemdste wijn van Marc Kent. Krachtig, maar ook floraal met tonen 

van viooltjes en kruiden. Rijpe bramen gecombineerd met chocolade, vanille en toast. 

€ 115 

 

 

Cinsaut 

 

Dorrance ‘Rouge’ 2020 (Swartland) Elegante, toegankelijke, fluweelzachte wijn. Donker gekleurd en kruidig 

met aroma's van rode bessen. 

€ 42 

Waterkloof ‘Seriously Cool Cinsault’ 2020 (Stellenbosch) “cool” om ervan te genieten bij een lagere 

temperatuur (rond de 14°C) en omdat hij afkomstig is van de koelere hellingen. “serious” vanwege zijn goed 

gestructureerde lengte. Speels in zijn aroma's met veel rode bessen, uitgesproken bloemen. In de mond worden de 

prominente fruitaroma's aangevuld met zachte tannines, en frisse zuren die lekker voor wat spanning zorgen. 

€52 

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 

 

 

 

Cabernet Sauvignon 

 

Stark-Condé  2017 (Stellenbosch) Klassieke opvoeding op Frans eiken zorgt voor kracht, duidelijke kruiden en 

zwarte bessen. Duidelijke structuur, cederhout en donker fruit. 

€ 49,50 

Springfield ‘Whole Berry’ 2018 (Robertson) Hele trossen vergisting wat zorgt voor héél véél rood fruit. 

Zachte tannines en duidelijk rood fruit en cassis. 

€ 50 

Boekenhoutskloof 2018 (Stellenbosch) Duidelijke zwarte bessen, donkere kersen en cassis tonen, met krachtige 

tannine. Klassieke en mannelijke wijn! 

€ 95 
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Bordeaux blend 
 

Vilafonté ‘Seriously Old Dirt’ 2019 (WestKaap) Opmerkelijk fris en fruitig, met aroma’s van rode kers, 

pruim en bosbessen. Geaccentueerd door hints van pittige szechuan- en cayennepeper. Tonen van gedroogde kruiden 

worden aangevuld met vanilles, witte chocolade, kaneel en een aroma van sigarenkistjes. 

€ 65 

Meerlust ‘Rubicon’ 2016 (Stellenbosch) Ingetogen en klassiek. Duidelijk koelklimaat met subtiliteit, 

gelaagdheid, mooi rood bessenfruit en krachtige tannine. 
€ 78 

Morgenster ‘Lourens River Valley’ 2016 (Stellenbosch) Aroma’s van zwarte kers, cassis, aardbei, getoast 

brood en ceder. De wijn is uitstekend in balans, met zachte tannines tegenover aangenaam rijk fruit en een spannende 

lengte. merlot (38%), cabernet sauvignon (36%), petit verdot (18%), cabernet franc (8%) 

€ 79 

De Toren ‘Fusion V’ 2019 (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. 

€ 90 

€ 45 (0,375 liter) 2019 

 

Merlot 

 

Maastricht 2019 (Kaapstad) Soepele merlot van zachte tannine en lekker sappig bessenfruit. Toets van het hout, 

voldoende structuur maar niet te zwaar. 

€ 47,50 

Boschendal ‘1685 Merlot’ 2019 (Stellenbosch) Deze 100% Merlot is afkomstig van het historische 

Boschendal estate wat sinds 1685 bestaat en hierdoor de tweede winery van Zuid-Afrika is. De wijngaarden voor deze 

wijn komen uit de Stellenbosch en Elgin regio waarvan de druivenstokken van 7 tot 25 jaar oud zijn om een mooie 

complexiteit in de wijn te krijgen. Dit Estate heeft als voorbeeld gediend voor de bouw van ons Kaaps huisje. 

€ 47,50 

Meerlust 2017 (Stellenbosch) zwarte bessen, bosbessen, moerbeien, kersen, bramen, drop en pruimen. Aroma van 

donkere chocolade en specerijen. In de smaak een volle, rijke wijn met tonen van donker fruit. Robuust en zacht, 

ondersteund door goed zuren en krachtige, maar zachte tannines. 

€ 65 

 

Cabernet Franc 

 

The Garajeest ‘Bruce’ 2016 (Elgin) Opvallende aroma's van donker fruit, subtiel hout en hints van chocolade. 

Rijk en vol in de mond, zachte textuur. Knappe wijn! 

€ 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 

Blend 

 

Bezuidenhout Family Wines ‘Leenders Sielverkoper’ 2020 (Breedekloof) Vlezige syrah met 

pittige mourvedre, rode bessen carignan & luchtige grenache noir. 

€ 47,50 

Remhoogte ‘Free to Be’ 2019 (Western Cape) Klassieke Zuid-Afrikaanse blend op basis van cabernet 

sauvignon en cinsaut. Boordevol fruit, waaronder frambozen en kersen en een hint van Turks 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 
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Blend 

 

Spier ‘Çreative Block 3’ SMV 2018 (Coastal Region) Rijp en vol aroma met bosbessen, amarenenkersen, 

trekdrop, chocoladerozijnen, een hint van vanille en zwarte peper. Krachtig, vol en intens van smaak met rijp 

donkerfruit van kersen en bessen en een vleugje specerijen, peper, laurierdrop en vanille. Syrah/Mourverdre/Viognier 

€ 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 

 

Boekenhoutskloof ‘The Chocolate Block’ 2020  (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. 

 € 69 

 

Bouchard Finlayson ‘Hannibal’ 2018 (Hemel-en-Aarde Vallei) Uitzonderlijke blend van sangiovege, 

nebbiolo, pinot noir, mourvèdre en barbera. Aroma's van kersen en pruimen, aangevuld met een zouttoets en wat leder. 

Subtiele, ronde, maar goed aanwezige tannines. Top! 

€ 85 

 

Tinta Barocca 

Momento 2018 (WestKaap) Licht purperrood. Heel verfijnd en elegant. Ruikt naar klein rood fruit en specerijen. 

Smaakt naar frambozen, aardbei, kers, rijpe pruimen, drop en groene jalapeño. Voor Zuid-Afrika zeer a-typisch, doet 

eerder Europees aan. 

€ 59 

Cinsaut 

 

Bosman ‘Twijfeling’ 2015 (Wellington) Mooie rijpe bessensmaken (braam- en bosbessen) met toetsen van 

tabak en kruiden. Medium body, zeer geconcentreerd, vettig met een elegante structuur, mooie complexiteit.  Niet 

twijfelen !! 

€ 75 

 

Luddite 2019 (Botrivier) op 6 maart op traditionele wijze door 5 wijnkenners met de voeten getreden daarna 12 

maanden rijping op gebruikt barrique Frans eiken. De rijping en opvoeding vond plaats onder toezicht van Niels 

Verburg. exclusieve mourvèdre van maar 288 flessen. 

€ 60 

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 

 

Grenache 

 

Dekleinewijnkoop ‘Hoendertande’ 2018 (Piekenierskloof) Is die perlemoen van die binneland. Gesog. 

Duur. So kaars soos hoendertand. Dis g’n wonder daar word jaarliks swaarde gekruisoor elk tros nie. 

€ 55 

 

Nebbiolo 

 

Steenberg 2017 (Constantia) Zeldzaam Italiaans druivenras aan de voet van de Tafelberg! Mooie aroma’s van 

amarene kersen, framboos, truffel, tabak & leer. Little Italy in die Kaap. 

€ 65 
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Wijnlijst Europa 
 

Witte wijnen 
 

Frankrijk 
 

Bourgogne 

 

Domaine la Soufrandise ‘Clos Marie’ 2020 (Pouilly-Fuissé) Eerlijke Bourgogne met lekker rijp wit en 

geel fruit. Concentratie, romigheid, structuur en lengte. 

€ 57 

 

Jacques Saumaize ‘La Vieille Vigne des Crêches’ 2020  (Saint-Véran) Combinatie van peer, appel 

en mineraliteit. Lekkere textuur, mooie frisheid en tonen van toast en hout. Pittige wijn! 

€ 54 

 

Sebastien Dampt 2021 (Chablis) Puur en zuiver met veel frisheid, maar ook tonen van bloesem, peer en rijpe 

appel. Mooie mineraliteit, zuivere frisheid en prachtige finale. 

€ 60 

 

Domaine Hubert Bouzereau-Gruère 2018 (Meursault) Vol en evenwichtig met veel wit rijp fruit, toets 

van het hout en een enorme fraîcheur. Sap in combinatie met lengte. 

€ 80 

 

Domaine Jean Chartron ‘Bourgogne Hautes Côtes de Beaune’ 2019 (Hautes Côtes de Beaune) 

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. 

€ 80 

 

Domaine Hubert Bouzerou-Gruère 2018 (Puligny-Montrachet) Wat een subtiliteit! Frisse zuren 

gecombineerd met geraffineerd fruit. Verfijnd aroma van licht toast en eikenhout, honing en florale nuances. Lange 

prachtige finale. 

€ 97,50 

Bordeaux 

 

Château Bouscaut 2016 (Pessac-Leognan) Grand Cru Classé de Graves. Vol aroma van toast en dik rijp 

fruit. De afdronk is evenwichtig met zeer veel kracht en lange finale. 

€ 97,50 

Loire 
Domaine Thierry Merlin Cherrier 2021 (Sancerre) Complexe sancerre met een fraai aroma van 

grapefruit, rijp geel fruit en minerale nuances. De smaak zet vol, krachtig en evenwichtig in; de afdronk is 

aromatisch, lang en intens. Mooie en nuancevolle wijn. 

€ 59 

Domaine Redde ‘La Moynerie’ 2020  (Pouilly Fumé) Fraaie, complexe Loirewijn met een mineralig en fris 

fruitig aroma. De smaak is krachtig en aanhoudend frisdroog. Een voortreffelijke loepzuivere sauvignon blanc. 

€ 60 

Henri Bourgeois Sancerre d’Antan 2018 (Sancerre) een wijn met een uitgesproken elegantie, frisheid en 

heerlijk fruit. Daarna volgt een rijping van een paar maanden op roestvrijstaal op de fijne lie. Hierdoor krijgt de wijn 

een mooi, rijk en sappig karakter. 

€95 

Rhône 

Yves Cuilleron ‘Les Chaillets’ 2019 (Condrieu) Uitbundige en complexe wijn, met rijp geel fruit, mooie, 

bloemige noten en zoete specerijen. Rond en krachtig. Abrikoos. Evenwichtig. De mineraliteit van deze wijn geeft deze 

een indrukwekkende lengte. Jong drinkbaar. Van een ongekende schoonheid. 

€ 120 
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Duitsland 

 

Von Winning ‘Riesling in Deidesheim’ QBA 2021 (Pfalz) Riesling met elegantie & frisheid uit de 

beste Lagen van Deidesheim 

€ 47,50 

 

Van Volxem ‘Riesling Saar’ 2020 ( Moezel ) VDP Gutswein.  Krachtige frisse, aromatische geur van 

vlierbloesem en perzik. Droge rinsige inzet, met veel body en sap en vervolgens een aangename mineraliteit met 

geïntegreerde frisse zuren en een zijdezachte afdronk met concentratie, lengte en finesse. 

€ 49,50 

 

Clemens Busch ‘Von Roten Schiefer’ 2021 (Moezel) Riesling trocken met subtiel aroma van citrus, 

lichte kruiden en florale nuances. De smaak is elegant en frisdroog. Druiven van de steilste ‘hang’van dld. 

€50 

 

Hans Wirsching Silvaner Iphöfer Ortswein 2019 (Franken) Fijne Silvaner wijn van een van de beste 

wijnmakers uit Franken: Hans Wirsching VDP. Heerlijk romig en vol rijp fruit. Peer, mango en kruidig ook. 

€ 50 

 

Von Winning ‘Sauvignon Blanc II’ QBA 2021 (Pfalz) Maracuja & gele kruisbessen, prachtige S.Blanc. 

€ 52,50 

 

Reichsrat Von Buhl ‘Herrgottsacker’ Erste Lage 2019 (Pfalz) Krachtige frisdroge riesling met een 

verfijnd aroma en smaak van grapefruit, perzik, toast en licht mineraalcomplexe nuance. 

€ 65 

 

Dr Heger ‘Gras im Ofen’ Chardonnay GG 2019 (Baden) Rijke krachtige wijn met veel structuur. 

Romig met prachtige zuren. Internationale top chardonnay. 

€ 79 

 

Van Volxem ‘Goldberg GG’ 2020 (Moezel) Levendige lichtgele kleur en een rijke aromatische geur, kruidig 

met een hint van witte peper, mineraliteit en een ziltige toets. Frisse sappige zoetzure inzet, veel smaak met kruidigheid  

€ 85 

 

H W Silvaner 1e Lage Kalb 2019  (Franken) ‘Premier Cru’ Van oude stokken dus geconcentreerd en rijk. 

Elegante aroma's van peer en kruisbes, wat kruiden. Volle sappige smaken met fijne zuren en een volwassen bittertje. 

€ 37 HALVE FLES               

 

H W Silvaner Julius-Echter-Berg GG 2018 (Franken) Absolute top Silvaner van Hans Wirsching. Großes 

Gewächs oftewel Grand Cru van de Lage Iphöfer Julius-Echter-Berg. Complex en rijk, spanning en gelaagd. Fraaie 

balans tussen rijp wit fruit zoals peer, anijstonen, kruiden, fijne zuren en mineraliteit. Lange finale. 

€ 97,50 

 

Clemens Busch ‘Marienburg GG Falkenlay’ 2018 (Moezel) Aromatische krachtige droge riesling met 

rijpe fruittonen van appel, abrikoos en tropisch fruit. De volle en verfijnd droge smaak blijft mild en lang aanhouden 

met veel finesse in de afdronk. 

€ 110 

 

Reichsrat Von Buhl ‘Pechstein Forst GG’ 2019 (Pfalz) Krachtig en intens aroma: zuivere, fruitige 

riesling met ook iets van bâttonage. Complexe fraaie wijn. 

€ 115 

 

Van Volxem ‘Alte Reben’ magnum 2020 (Moezel) Levendige lichtgele kleur en een rijke geur met rijp 

fruit, als rode grapefruit, ananas en sinaasappelschil. In de mond een droge fruitstructuur, citrus, mineraal met een 

zoutige hint. Veel spanning en sap met geïntegreerde frisse zuren met concentratie, lengte en finesse in de afdronk. 

€ 120 MAGNUM 
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Spanje 

Saint Pere ‘Pedro Ximenez Dry’ 2019 (Valencia) Witte wijn van de PX-druif (Pedro Ximenez) met wat 

Macabeu en Malvasia. Normale 'PX' is mierzoet en donker. Geen wijn maar mistella: onvergist zoet druivensap 

versterkt met wijnalcohol. Deze PX is wel echte wijn. Normaal vergist -op hout- en ook houtgerijpt op de lie wat voor 

een mooie romigheid zorgt. Unieke smaaksensatie! Licht ziltig, nootig met ragfijne zuren en een mooi bittertje.     

€43,50 

Félix Lorenzo Cachazo 'Carrasviñas' Barrica' 2021 (Rueda) Verdejo met zes maanden rijping op 

Frans en Amerikaans eiken met regelmatige bâtonnage. Intense neus met dik tropisch fruit en kruidig getoast hout. In de 

mond heerlijk ‘boterig’ met gedroogd fruit ondersteund door verfijnde zuren. Lange afdronk. Rijk & krachtig                

€ 47,50 

Zarate Albarino 2021 (Rias Baixas) Verfijnde neus met duidelijk ziltige aroma’s, citrus, en steenfruit. In de mond 

lekker ‘strak’ met rijp citrus fruit, verfijnde zuren en een lange minerale afdronk.                                                               

€ 49,50 

Italië 

Schreckbichl Colterenzio Pinot Grigio ‘Lumo’ 2021 (Alto Adige) Onder het motto 'samen staan we 

sterker' begonnen 26 wijnboeren in 1960 de coörperatie 'Schreckbichl Colterenzio'. Met inmiddels zo'n 300 aangesloten 

wijnboeren worden ze als beste van de regio en Italië beschouwd, waarbij volledig duurzaam wordt gewerkt. Deze 

lichte, frisse en fruitige pinot grigio heeft een verleidelijke geur met tonen van citrus, witte perzik en munt. In de smaak 

een fraaie balans van rijk fruit en ondersteunende zuren. € 42 

Manicincor Vigneti delle Dolomiti ‘Eichhorn Pinot Bianco’ 2020 (Alto Adige) Fraaie intense 

witte wijn met aroma’s van mango, bloemen, toast en lichyt eikenhout. De smaak zet sappig en elegant in en eindigt 

aanhoudend aromatisch. 

€ 74,50 

Oostenrijk 
 

Malat, Grüner Veltliner Furth 2020 (Kremstal)  Malat zit op de grens van Wachau en Kremstal, in Palt. Dat 

ligt aan de 'overkant' van de Donau en kent zijn eigen terroirs. De meeste wijngaarden vallen onder Kremstal DAC, de 

rest onder Wachau DAC. Michael Malat is een van de top wijnhuizen uit Kremstal in Oostenrijk. Zijn Grüner Veltliners 

zijn van wereldklasse. Frisrond met peer en meloen, natte stenen, kruidig ook, pepertje, spanning, lange afdronk. 

€ 44,50 

 

Domaine Wachau Gruner Veltliner ‘Terrassen Smaragd’ 2020 (Wachau) Bekroond met 92 punten 

door Robert Parker. Aromatisch in de geur met aroma's van rijpe appel, licht tropisch fruit, kruiden en lichte notige 

nuances. Rond en fris in de smaak. Vlezig fruit, zoete appelen, iets van acacia, een verfijnde zuurgraad en een lange 

afdronk. 

€ 57,50 per fles / € 95 per magnum ’Terrassen Federspiel’ 2021 

 

Libanon 

wit 

Château Musar 2014 (Bekaa Valley) Open en krachtig, een mooi gedistingeerd en gerijpt karakter, met boenwas, 

noten, honing en kamperfoelie. Mooi rijp en ontwikkeld in de mond, heerlijk honingachtig en rijk, mango, noten, 

heerlijk exotisch, intens, met een bitter in de finale. Krachtige, droge witte wijn. Inheemse druivenrassen Obaideh 

(chardonnay) en Merwah (semillon) 

€ 79 

Rood 

Château Musar 2016 (Bekaa Valley) Aroma's van rode kersen, pruimen, johannesbrood en vijgen met een vleugje 

oosterse kruiden. Kirsch en pruimen met zwarte bessen en chocolade. De tannines zijn fluweelzacht en deze wijn heeft 

veel diepte en fruitconcentratie met een lange afdronk. Cinsaut-Cabernet sauvignon-Carignan 

€ 89 
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Wijnlijst Europa 

Rode wijnen 
Frankrijk 

Bourgogne 

 

Domaine Chopin 2013 (Côte de Nuits) Pittig rood fruit en een fijne kruidigheid met nuances van leer in de geur. 

De smaak is vol, krachtig en complex met een fijne afdronk. 

€ 65 

 

Domaine Raquillet ‘1er Cru Les Veleys’ 2016 (Mercurey) prikkelend aroma van rode kersen en lichte 

eikentonen met rijpe tannine en milde afdronk. 

€ 79 

 

Domaine Chevillon Chezeaux 2018  (Nuits-Saint-Georges) Helderrood van kleur, fijn aroma van verse en 

rijpe kersen. De smaak is elegant en verfijnd met frisheid en aromatische lengte. 

€ 92,50 

 

Domaine Robert Sirugue 2017 (Vosne-Romanée) rijpe kersen, lichte kruiden en een milde eikentoets in het 

aroma. De smaak is rond en vol, met frisheid, elegantie en lengte. 

€ 115 

 

Domaine Robert Sirugue ‘Premier Cru Les Petits Monts’ 2017 (Vosne-Romanée) Nuances van 

kersen, gedoseerd eikenhout en florale tonen. 

€ 195 

 

 

Bordeaux 

 

Château Cap Saint Martin ‘Cuvée Prestige’ 2016  (Blaye) Mooie combinatie van opwekkend rood en 

krachtiger donker fruit. Veel sap, frisheid en medium bodied. 

€ 47,50 

 

 

Château Tour du Pas Saint-Georges 2017  (Saint-Émilion) Fraaie Bordeaux met heerlijk vers rood fruit en 

fijne houttonen in de geur. De smaak zet vol, rond en evenwichtig in. Complex en verfijnd met zachte tannines.  

€ 55 

 

Château Bourgneuf 2019  (Pomerol) Intens purper van kleur met in de neus een expressief aroma van blauwe & 

zwarte bes, ook kruidigheid en truffel. In de smaak heel veel bosbes, zwarte olijftonen, cacao, viooltjes met een 

sensueel krachtige afdronk. 

€ 99 

 

Château Bouscaut 2016 (Pessac-Leognan) Grand Cru Classé de Graves. Fraaie, volrode tint en een krachtig 

aroma van bessen, bramen en fijne houttonen. Volle, evenwichtige smaakstructuur met rijpe tannine en zachte zuren in 

de afdronk. Complexe wijn met veel lengte en bewaarpotentieel. 

€ 117,50 

 

Château Cordet 2015  (Margaux) Zeer aromatische wijn met veel hout- en zwarte bessengeuren. De smaak is vol 

en soepel, de afdronk aromatisch en licht gerijpt. 

€ 122,50 

 

Château Poujeaux 2016  (Moulis-en-Médoc) Intense rode wijn met zeer donker rode kleur en aroma's van rijp 

donker fruit zoals zwarte bessen, bramen en een hint van kruiden met in de achtergrond tonen van cederhout en vanille. 

De smaakbeleving is bijzonder verfijnd met tonen van bosbessen, pruimen en een hint van drop/laurier. 

€ 125 
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Duitsland 

 

 

 

 

 

Von Winning Rot QBA ‘Win Win’ 2017 (Pfalz) Mix van vier lokale druiven: spätburgunder, dornfelder, 

cabernet cubin en acolon. Dat geeft deze rode wijn een combinatie van kracht en fruit, met een aangename rondeur. Hij 

is rokerig en kruidig, met zwoel kersenfruit, vlierbessen, bosbessen. Omlijst door een lichte toasting van het het hout. 

Zwoel en krachtig, heerlijk afgerond. Krachtige en soepele rode wijn. 

€ 54 

 

Serendipity Spätburgunder 2019 (Ahr) Heerlijke Duitse Spät, zijdezacht, fruit, pepertje. Gemaakt bij Peter 

Kriechel door Nederlandse vinoloog Monique Breuer. 

€ 55 

 

Bürgerspital ‘Würzburger-Stein’ Blaufränkisch VDP Erste Lage 2018 (Franken) Vrij diep 

donkerrood, roze/purper in de rand. Zuivere aroma’s in de neus. Zoete kersen, aardbeien en donkere pruimen. Wat natte 

aarde en mint. Iets vanille. Mooie en complexe aroma’s. In de mond vol en rond met redelijk milde tannines en fraai 

gedoseerde zuren. Tabak, ontbijtkoek en cassis. Boordevol rijp rood fruit en sappig vruchtvlees. Een typerende 

kruidigheid die de Blaufränkisch kenmerkt. Een pepertje in de afdronk.De druiven zijn afkomstig van de als Erste Lage 

gekwalificeerde Würzburger Stein, een wijnberg die over de stad Würzburg uitkijkt. Van deze heuvel is 1/3 in bezit 

van Bürgerspital. De bodem van deze heuvel bestaat uit Muschelkalk. De wijn heeft een houtopvoeding in kleine 

barriques genoten. Bürgerspittal is een 700 jaar oud top wijngoed in Würzburg aan de Main en medeoprichter van de 

gerenommeerde VDP (Verband Deutscher Prädikats- und Qualitatsweingüter). Het is sinds de middeleeuwen een Spital 

dat wijn verbouwt om inkomsten voor het ziekenhuis te genereren. 2x uitstekende beoordeling in Perswijn! 

€ 60 

 

Schlör ‘Reicholzheimer First’ Schwarzriesling VDP Erste lage 2019 (Tauberfranken-Baden) 

Kruidig, kersen, floraal, iets boers. Mooie structuur met een aangenaam bittertje in de lange afdronk. Prachtige 

complexe wijn die doet denken aan de topwijnen uit de Bourgogne. Deze rode wijn heeft niets te maken met een 

Riesling, maar is de Duitse versie van de Franse Pinot Meunier die veel in de champagne wordt verwerkt.           

Winnaar Perswijn Wijnconcours Duitsland 2022 

€ 65 

 

Wachtstetter VDP ‘Pfaffenhofener Spitzenberg Lemberger trocken’ GG 2017 

(Württemberg) Rainer Wachtstetter heeft samen met zijn vrouw Anette sinds 1987 met groot succes het roer van het 

wijngoed in handen. Wachtstetter is uitgegroeid tot een van de beste Duitse producenten van prachtige kwaliteitswijnen. 

De nadruk ligt op klassieke rode druivenrassen uit Württemberg zoals lemberger en trollinger. Deze Lemberg of 

Blaufränkisch heeft prachtig zwart fruit, fijne kruidigheid en vanille. Vier van de 5 sterren in de Eichelmann, de Duitse 

wijnbijbel en eervolle vermelding Perswijn Wijnconcours Duitsland 2022. 

€ 75 

 

Deutzerhof  ‘Landskrone GG’ VDP Grosse lage 2018 (Ahr) Vruchtbare grond van oude lavasteen,     

de laatste berg naar de Rijn, Landskrone ligt hier op de leisteen en produceert krachtige en tegelijkertijd delicate wijnen. 

Sterk robijnrood, de geur van cassis, zure kersen en pruimen ontmoeten kruidige aroma's en vormen een eenheid die in 

de mond blijft hangen. 

€ 105 
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Italië 

 

Inama ‘Carmenere Più’ 2018  (Veneto) Heerlijk en uitnodigend is deze blend van carmenere en merlot. Volop 

zwarte vruchten, vers en gedroogd, maar ook hout, mocca en chocolade. Genereuze aanzet, rond en gul met lichte 

tannines. 

€ 47,50  

 

Inama ‘Campo del Lago’ 2017  (Veneto) Prachtige merlot met een klein beetje cabernet sauvignon. Volop 

zwoele vruchtentonen, concentratie en dankzij de kracht van de wijn, krijgt het hout niet de overhand. Zwarte bessen, 

pruimenconfiture, eucalyptus en meer. Wat een wijn! 

€ 55 

 

Salcheto Vino Nobile di Montepulciano 2018 (Toscane)  Volle, aromatische rode wijn met een verfijnd 

aroma van kruiden, rijp en jam-achtig fruit en een fraaie, gedoseerde eikennuance. De smaak is aanhoudend, met rijpe 

tannine en een zachte afdronk. 

€ 59,50 

 

Isole e Olena Chianti Classico 2018  (Toscane) Fraaie Chianti met een volrode tint en een uitgesproken 

fruitig aroma, met nuances van lichte kruiden en gebrande tonen. De smaak zet vol en sappig in en ontwikkelt zich 

evenwichtig, met fijne tannine in de finale. Balans en verfijning! 

€ 62,50 

 

Stefano Accordini Amarone della Valpolicella 2018 (Veneto) Wijn met een dieprode kleur en wat 

bruine nuances. In de geur veel gekonfijt fruit, krenten en pruimen. De smaak zet zeer geconcentreerd en zacht in en 

ontwikkelt zich aromatisch, met fijne, uitgerijpte tannine. 

€ 84,50 

 

Castello Romatorio Brunello di Montalcino 2017 (Toscane) Diep robijnrode wijn met een complexe 

geur van rijp rood fruit (kers, pruim) aangevuld met specerijen (zwarte peper, vanille). De smaak is vol en uitgesproken 

met een mooie balans tussen zwoel rijp fruit, fraîcheur en een krachtige structuur. De afdronk is intens en lang. 

€ 114,50 

 

Conterno Fantino Barolo Sori Ginestra 2017 (Piëmonte) Donkerrode wijn met in de geur tonen van 

eikenhoutrijping, licht tabak en rijp zwart fruit. De smaak zet stevig in, is complex en eindigt krachtig en lang. 

€ 132,50 

 

Spanje 

 

La Rioja Alta Reserva 'Viña Alberdi' 2018 (Rioja) Fermentatie op temperaturen onder de 28°C, voor 15 

dagen. Na de alcoholische fermentatie ondergaat de wijn 39 dagen lang de malolactische fermentatie. Vervolgens wordt 

de wijn twee jaar lang gerijpt op huisgemaakt Amerikaans eiken. Twee jaar op huisgemaakt Amerikaans eiken; het 

eerste jaar op nieuw eiken en het tweede jaar in eiken van gemiddeld drie jaar oud. De wijn wordt handmatig 

overgestoken. Verleidelijke neus met tonen van gerijpt rood fruit, bos aardbei, vanille, iets laurier en mooi verweven 

hout. In de mond soepel en sappig met een verfijnde zachte afdronk. Verfijnd & elegant. 

€ 57,50 per fles / € 115 per magnum 

 

 

Trossos del Priorat 'l'estaca' 2017 (Priorat) Strenge selectie op de tafel bij binnenkomst, ontstelen en 

kneuzen. Na twaalf maanden houtrijping op Frans eiken vaten van 225 liter volgt zes maanden rijping op de fles. 

Houtopvoeding. Twaalf maanden op Frans eiken vaten van 225 liter. Complexe aroma's van rijp rood fruit, tonen van 

kruiden, hints van anijs en balsamico. De smaak is dicht en sappig, erg fris en smaakvol, rijk en complex. 

€ 59,50 
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Grand cru classé Bordeaux 1855 

 

Premier Cru 

 

Château Haut Brion 2017 (Pessac-Leognan) € 930 

 

Deuxieme cru 

 

Château Léoville Poyferré 2015 (Saint Julien) € 270 

 

Troisiéme Cru 

 

Château Cantenac Brown 2016 (Margaux) € 175 

 

Quatriemes cru 

 

Château Lafon Rochet 2015 (Saint-Estèphe) € 125 

 

Cinquiemes cru 

 

Château Pedesclaux 2017 (Pauillac) € 97,50 
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Château Neercanne & Kasteel Engelenburg 
 

 

Uw huidige gastheren Jorik Salet & Jurgen Luppes zijn beiden ex-Neercanners. Het 

enigste terrassenkasteel van Nederland alwaar wij het vak Gastheerschap van onze 

leermeesters Willy Oostenbach en Peter Harkema hebben genoten. 

 

Wij bewaren zoete en vooral wijnvolle mooie herinneringen aan onze tijd in 

Maastricht. Nostalgie, mooie verhalen, bijzondere gasten en heerlijke wijnen. 

 

In respect voor deze twee Gastheren pur sang staan hun lievelingswijnen op onze 

wijnkaart van het prachtige Gelderse landgoed, Kasteel Engelenburg.                      

Drink & geniet van deze 3 vloeibare parels uit het Zuiden. 

 

Château La Louvière 2019 (AOC Pessac-Léognan) De favoriete wijn van Maître d’Hotel Willy Oostenbach, 

een mooi moment wat ik nooit meer zal vergeten is dat hij ons, zijn leerlingen uitnodigde voor een lunch in de open 

keuken van Roger Souvereyns in het Scholteshof (** Guide Michelin) en als een herinnering een flesje La Louvière met 

zijn dankwoord aan ons meegaf.  Jurgen Luppes, Château Neercanne 1987 & ‘88 

€ 75 

 

Château Maucaillou 2019 (AOC Moulis-en-Medoc) ‘Huiswijn’ van Directeur-Gastheer Peter Harkema, de 

toonaangevende horecaman in het vak van Gastheerschap au Château, mijn grote inspiratie en goede vriend. De man die 

mij een fles Château Maucaillou uit 1995 liet proeven en sindsdien ben ik verkocht aan de wijnen uit de Bordeaux.   

Jorik Salet, Château Neercanne 2006-2020 

€ 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apostelhoeve Cuvée XII 2021 (Louwberg, Mergelland) De wijn van onze buurman in de Jekervallei, Mathieu 

Hulst. Menig fles wijn van Mathieu is door ons ‘geproefd’ en daarna in de late uurtjes nog doorgesproken. Deze laatste 

flessen van dit oogstjaar zijn persoonlijk door Jorik opgehaald en komen rechtstreeks uit de prive kelder van de 

Apostelhoeve. De wijn heeft een breed aroma met zowel exotisch als ook wit en rood fruit. Daarnaast kent deze wijn 

ook kenmerkende florale toetsen. In zijn smaak een brede beleving met concentratie en lengte. Deze wijn laat zich 

gastronomisch breed inzetten. Een blend gemaakt van 40% Müller-Thurgau, 30% Auxerrois en 30% Pinot Gris. 

€ 65 
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 Kelderschatten 
 

 

 Zuid-Afrika 

 
  

  

 Witte wijnen 
 

 Oldenburg 2018 (Banghoek Valley) Chardonnay                       € 70 

Reyneke ‘Natural Wine’ 2016 (Stellenbosch) Chenin blanc    € 120 

 

 

 Rode wijnen 
  

 Stark-Condé 2015 (Stellenbosch) Cabernet Sauvigon     € 47 

 De Trafford 2014 (Stellenbosch) Merlot       € 75 

De Trafford 2016 (Stellenbosch) Cabernet Sauvignon     € 75 

Leeu Passant 2018 (Stellenbosch) Cabernet Sauvignon             € 98 

 The Garajeest ‘Cobain’ 2017 (Stellenbosch) Blend (Magnum)    € 165 

Kanonkop ‘Paul Sauer’ 2016 (Stellenbosch) Cabernet Sauvignon/Merlot/Cab Franc            € 175 

  

   
 

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 sommelier/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 3000 flessen. Wij nodigen u van 

harte uit in onze wijnkelder en zullen u gaarne van advies dienen bij uw keuze. 

 

Halve flessen 

 
Wit 

Monte del Frã Custoza, DOC Custoza. Garganega, trebbiano, cortese, friulano € 31 

 

Cave des Grand Crus Blancs, Macon-Loché. Chardonnay € 32 

 

Domaine Sébastien Dampt, Chablis Villages. Chardonnay € 37 

 

Domaine Raimbault Les Godons, Sancerre. Sauvignon Blanc € 38 

 

 

Rood 

 

Château Cap Saint-Martin, Côtes de Blaye. Merlot, cabernet sauvignon, malbec € 31 

 

Domaine de Roche-Guillon, Fleurie. Gamay noir € 32 

 

Monte del Frã Lena di Mezzo, Valpolicella Ripasso Classico Corvina veronese, rondinella € 36 

 

Castello Romitorio, Brunello di Montalcino. Sangiovese € 49,50 
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