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De wijnkaart speelt een belangrijke rol in ons
concept. In deze courant vindt u mooie wijnen,
rijke geschiedenis en interessante verhalen.

Neem deze !
krant mee
Voel je vrij om deze courant mee nemen.

De schoonheid van Spanje

E E N T E C H N I S C H E R E V O L U T I E ! P. 1 0

Chateau Miraval
T H E A R T O F R O S É P. 1 4

BESTE
WIJNGENIETER!
"IN DEZE COURANT VINDT U EEN MOOIE SELECTIE VAN WIJNEN
UIT DIVERSE WINDSTREKEN. ZO’N KAART IS NOOIT COMPLEET,
ECHTER DURF IK HET AAN OM TE BEWEREN DAT ER VOOR IEDERE
LIEFHEBBER WEL IETS MOOIS OP TE VINDEN IS."
Lees het volledige voorwoord van
Sommelier Arjen Slinger op pagina 3.

DAGELIJKS GEOPEND
VANAF 11.00 UUR

Huiswijn
Menukaart
Champagne
Witte wijnen
Rosé wijnen
Rode wijnen
Zoete wijnen
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Stadspaviljoen Eindhoven wijncourant
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M100 wijnen
met een verhaal...
"In deze courant vindt u een mooie selectie van wijnen uit
verschillende windstreken. Zo’n kaart is nooit compleet, maar ik durf
het wel aan om te beweren dat er voor iedere liefhebber van wijn wel
iets moois op te vinden is."

Denk aan een mooie ChassagneMontrachet bijvoorbeeld of
Condrieu, een krachtige Bordeaux,
de wijnen uit Ribera del Duero,
prachtige wijnen uit de States,
of de Super Tuscans. Elke keer
als ik naar de kaart kijk vind ik
hem eigenlijk nog te klein, want
als je op deze manier wijn kan
aanbieden wil je er nog veel meer
moois op zetten. Voorlopig maar
even beginnen met deze selectie
van een ruime 100 wijnen!
Aangezien we onze wijnkaart laten
drukken, hebben we bij de wijnen
geen jaargang vermeld. Dat gaat
eigenlijk een beetje in tegen mijn
sommeliers hart maar het gaat
namelijk zo snel met de wijnen
dat al snel de jaartallen niet
meer zouden kloppen, Overal ter
wereld is men aan het hamsteren,
omdat tekorten worden gevreesd
in nasleep van het hele Covid
gebeuren. Maar wees niet boos of
teleurgesteld, alle leveranciers
staan er garant voor dat de
wijnen op deze kaart heel mooi
“op dronk” zijn.
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Voorwoord - Witte huiswijn

Dat is het fijne als je met
leveranciers werkt die inmiddels
vrienden zijn geworden. Veel
wisselen van leveranciers doe ik
dan ook niet, wijn inkopen is
ook een kwestie van vertrouwen
en gunnen.
Ik hoop dat u blij wordt van deze
selectie wijnen, ik in ieder
geval wel! Ik heb ze allemaal
geproefd! Kies ook eens een
wijn buiten het bekende, je zal
aangenaam verrast zijn door de
wijnen uit Le Sud, of door een
wat onbekendere witte Italiaan of
Spanjaard. En zoals mijn Franse
vrienden zeggen: de eerste is
lekker, de tweede nog lekkerder
en de derde? Oh la la!

Santé!!

Arjen Slinger, Sommelier

WITTE

WIJNEN

Sauvignon Blanc, Le Dropt

IGP Atlantique, Frankrijk

5,00

24,50

Le Dropt is een riviertje dat uitmondt in de Garonne,
net iets ten zuiden van Bordeaux. Deze mooie terroir en een
ambitieuze coöperatie zorgen voor een loepzuivere Sauvignon.

Chardonnay, Le Pinada

Pays d'Oc, Frankrijk

5,00

24,50

Verdejo, Torcanto

5,00

24,50

7,00

Battenfeldspanier, Rheinhessen,
Duitsland

36,00

Viognier, Esprit de Silène

38,00

Strokleurig met gouden schijn, helder en schitterend.
In de neus aroma's van amandel, witte perzik en
citrusvruchten. Evenwichtig en fris in de mond.

Rueda, Spanje

In de neus intens, met fruitige aroma´s van witte
bloemen en venkel. In de smaak evenwichtig, rond,
sappig en fris met een fijne aangename afdronk.

Riesling, Trocken, ‘Eisquell’

Loepzuivere riesling van grote minerale diepte, maar altijd
toegankelijk. De levendige frisheid in deze wijn wordt
in balans gebracht met een heel verfijnd zoetje.

7,50

Jean Claude Mas, Pays d'Oc

Aroma's van abrikoos, perzik en peren met een onderliggende
toon van mineralen. Een volle, ronde wijn met veel sappigheid.
De afdronk is lang en heel puur. Gerijpt op eikenhouten vaten.

Chardonnay, ‘Cuvée Limité’

Le Cru de Eveline Wu,
Limoux, Frankrijk

7,50

38,00

Een Chardonnay die er staat! Stevig en vol door rijpheid en hout.
Elegant door de verfijnde mineralen. Vergelijkbaar met menig top
Bourgogne. Chardonnay in optima forma, een terechte favoriet van
Eveline Wu.

Editie 01 × Eindhoven × oktober 2021

ROSÉ

Inspired by

WIJNEN

Mas des Lauriers,

Languedoc, Frankrijk

5,00

24,50

Fruitige blend van cinsault 40%, grenache 40%, syrah 20%.
Zachtroze van kleur, lichtgeurend naar fris rood fruit.
Smaakvol met zachte zuren en frisheid

Miraval,

Côte de Provence

7,50

38,00

Nature

Gemaakt door Marc Perrin, de meest getalenteerde
wijnmaker van Frankrijk. Het Chateau is eigendom van
het duo Jolie/Pitt. De wijn is weelderig en delicaat,
met aardbei, kruiden en citrus aroma’s.
Mooi zuiver, verfrissend en smaakvol.

RODE

WIJNEN

Mas des Lauriers,

Languedoc, Frankrijk

5,00

Primitivo di Manduria

7,00

24,50

40% marselan, 20% merlot, 20% cabernet franc,
20% cabernet sauvignon. Aroma's van rood fruit
zoals braambessen en kersen en wat viooltjes.
Een aangename wijn met zachte tannines.

36,00

'Talo' San Marzano, Puglia, Italie
Primitivo met een aangenaam bouquet;
aroma’s van kersen, pruimen, chocolade en vanille.
De wijn heeft een zachte en zwoele structuur.
De afdronk is intens, rijk en licht zoetig.

Pure Velvet, Marselan,

Sieur d'Arques, Limoux

8,00

PRIM’A, Bodegas San Romãn

7,00

42,00

Als fluweel zo zacht. En dat geldt niet alleen voor
het etiket. Met wat fruit, rijkdom en erg toegankelijk.
Echt een rode verrassing uit dit beroemde witte
wijn gebied!

Toro, Spanje

36,00

Van tinta de toro (tempranillo) en garnacha.
De vroegere wijnmaker van Vega Sicilia maakt
deze wijn. Kracht, finesse, een fruit explosie
en stevige houttonen. Heerlijk!

Bourgogne, Pinot Noir
Domaine de la Monette,

8,

00

42,

00

Côtes Chalonnaise

Heldere, aantrekkelijke rode kleur, knapperig rood fruit
met een lichte rokerige smaak. Levendig, rond en zacht met
een goede zuurgraad en lange afdronk.

Malbec

“Gran Reservado” Fabre Montmayou

Mendoza, Argentinië

7,50

38,00

Intens diep donkerrood van kleur.
In de complexe geur donkerrood fruit, mooie tonen van
Frans eiken en veel kers en chocolade. Goede balans
in de houtlagering. In de smaak veel fruit!

Geschiedenis Stadswandelpark
In de negentiende eeuw namen de industriële activiteiten in en rond
de steden enorm toe en groeide de stedelijke bevolking. Veel nieuwe
stadsbewoners woonden onder erbarmelijke omstandigheden opeengepakt
in woningen. Dat was een van de redenen dat er in hogere stedelijke
kringen een negatief gevoel ontstond over de stad. Het buitenleven,
de terugkeer naar de natuur, ‘het reine leven’ werd een belangrijk
ideaal. Het verlangen om in de natuur te willen verpozen was niet
nieuw. Al eeuwenlang trok de stedelijke elite in de zomermaanden naar
landgoederen en buitenverblijven. De nieuwe klasse van succesvolle
ondernemers en fabrikanten nam deze landelijke levensstijl over en
daarmee ook het chique buitenleven.
In 1916 nam de gemeente Eindhoven het terrein over met de bedoeling
er ooit woningen te kunnen bouwen. Dankzij een pleidooi voor behoud
van het groen door G.C. Kools (1892-1961) zag het gemeentebestuur hier
vanaf. Kools was destijds directeur van de Dienst Gemeentewerken en hij
zag het publieke belang van een stadspark voor een groeiende stad als
Eindhoven. In zijn uitbreidingsplan voor Groot Eindhoven had Kools,
naast de gebruikelijke planning van infrastructuur, woonwijken en
industriële terreinen, veel aandacht voor parken en plantsoenen. Deze
waren in zijn ogen belangrijk ‘als groene longen van een industriële
stad’. In totaal plande Kools 120 hectare aan groenvoorzieningen
in Groot Eindhoven, de fusiegemeente die in 1920 was ontstaan na
samenvoeging van Gestel, Stratum, Strijp, Woensel, Tongelre en
Eindhoven.
Op 21 juni 1921 werd het nieuwe stadspark feestelijk geopend met een
concert van de Stratumse Harmonie.

Rosé en rode huiswijn - Geschiedenis Stadswandelpark
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Hoofdgerechten

Gegrilde kip

21,00

Biologische kip, seizoensgroenten,
aardappel garnituur, cashewnoten, oosterse saus

Tournedos

29,00

Seizoensgroenten, aardappel garnituur,
rode wijn jus

Tournedos Rossini

36,00

Seizoensgroenten, aardappel garnituur,
ganzenlever, rode wijn jus, verse truffel

Diner

Stadspaviljoen burger

17,50

Wagyu beef, brioche, bacon, burgersaus,
augurk, rode ui, tomaat

Vegetarische burger

17,50

Cajun burger, brioche, burgersaus, augurk,
rode ui, tomaat

Tussen de hoge bomen in het groene hart van
Eindhoven ligt het Stadspaviljoen. Ons monumentaal

Vegan pasta

pand heeft een terras midden in het stadswandelpark.

Gegrilde groenten, noten,
romige basilicum tomatensaus

Een heerlijke plek voor een ongedwongen borrel, maar
ook voor een uitgebreide lunch of verrassend diner.
De wijnkaart speelt een belangrijke rol in ons concept.
Vraag ons personeel gerust naar onze Wijncourant

17,50

Zeewolf

26,00

Seizoensgroenten, aardappel garnituur,
licht pikante vissaus

Kreeft

half 24,00

heel

Gegratineerd, seizoensgroenten, aardappel
garnituur, spinazie, kreeftensaus

Surf en turf

met meer dan 100 wijnen!
Heeft u een allergie? Zie de andere zijde voor de allergenenlijst.

37,00
38,00

Tournedos, kreeft, seizoensgroenten,
aardappel garnituur, rode wijn jus

Gevulde aardappel - vegetarisch

17,50

Zoete aardappel, gele aardappel,
seizoensgroenten

VOORGERECHTEN
Soepen
Tomatensoep - optie vegan

7,50

Oosterse wijze, kip, bosui

Soep van de dag

7,50

Wisselende soep

Kreeften bisque

Bijgerechten
Verse friet

4,50

Gemengde salade 8,50

Patatas bravas

5,50

Gewokte groenten 6,50

Aardappelgratin

4,50

12,50

Cognac, room, kreeft, croutons

KIDS
Kip saté

9,50

Huisgemaakte satésaus

Bruschetta 4 st. - vegan

8,

50

Toasted bread, tomaat, basilicum

Kaviaar 10 gr

Pannenkoek

6,00

Spaghetti bolognese

10,00

Kipnuggets

10,00

Met friet, appelmoes en mayonaise

35,

00

Blini’s, bosui, mayonaise

Carpaccio

14,50

DESSERTS

Ossenhaas, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten, pesto

Escargots

14,50

Knoflook, boter

Brioche paling

14,

50

Haringkuit, crème fraîche

Noorse zalm

14,50

Mosterd-dillesaus, rode ui, rucola

Burrata - vegetarisch

14,50

Gemarineerde tomaat, basilicum

Citroentaartje

10,00

Huisgemaakte tartelette,
frisse citroen crème, meringue

Crème brûlée

10,00

Vanille ijs, kletskop

Garden delight

10,00

Hazelnoot mousse, hangop, praline,
witte chocolade ijs

Dame blanche

8,50

Vanille ijs, slagroom, chocolade saus

Oesters

Scroppino

- te bestellen vanaf 2 stuks

9,00

Citroen sorbet, prosecco, limoncello, vodka

Oesters naturel

p.s. 4,

Oesters kaviaar

p.s. 7,00

25

Franse kazen
5 verschillende kazen

13,50

Lunch

twdiejnk
n
O
s
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TE BESTELLEN
TOT 16.00 UUR

SOEPEN
Tomatensoep - optie vegan

7,50

Oosterse wijze, kip, bosui

Soep van de dag

7,50

Wisselende soep

Kreeften bisque

12,50

Cognac, room, kreeft, croutons

SALADES
Salade geitenkaas - vegetarisch

12,50

Geitenkaas, walnoten,
honing-balsamico dressing

Salade gegrilde kip

14,50

Kip, radijs, limoen-kerriesaus

Salade carpaccio

14,50

Ossenhaas, Parmezaanse kaas, pesto
pijnboompitten, truffelmayonaise

Salade gamba & gerookte zalm

14,50

Gamba´s, gerookte zalm, groene asperges,
cherry tomaat

10,50

Zongedroogde tomaat, bosui,
Parmezaanse kaas, rucola

Zalm

10,50

Zongedroogde tomaat, rode ui, prei, rucola

Luxe notenmix
Franse kaasplank
Hollandse kaasplank
Oesters naturel
Oesters kaviaar

5,75

Huisgemaakt appeltaart

5,75

9,50

ALLERGENENLIJST

9,50

melk

Ossenhaas, truffelmayonaise,
pesto, croutons

Stadspaviljoen gehaktbal

9,

Huisgemaakt met jus en spek

Vitello tonnato

9,50

Kalfsvlees, tonijn-mayonaise

Gegrilde spicy chicken

9,50

Biologische kip, pittige saus

Bourgondische kroketten

9,50

Geserveerd met rundvleessalade
en mosterd

Club sandwich
Kip, bacon, tomaat, sla, komkommer,
eiersalade, kerriesaus

gluten

ei

vis

soja weekdieren

mosterd sesam noten selderij schaaldieren

50

12,50

4,50
13,50
11,50
4,25
7,00

Gebak van de dag

Honing, walnoot, perzik

Carpaccio

p.p.

4,50
10,50
13,50
5,50
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

VOOR BIJ DE KOFFIE

Met warme vanillesaus

BOERENBROOD
Geitenkaas - vegetarisch

Olijven
Nacho’s vega
Nacho’s met kip
Broodplankje
Bitterballen 8st.
Kaassticks 8st.
Luxe kipnuggets 8st.
Parmaham 80 gr.
Borrelplank - v.a. 2 personen

Olijven, Hollandse kazen,
parmaham, brood, notenmix,
truffelmayonaise

FLAMMKUCHEN
Parmaham

Borrelkaart

Stadspaviljoen Eindhoven wijncourant

Champagne
En mousserende wijnen
Champagne is een mousserende
wijn die wordt geproduceerd
in het gelijknamige gebied in
Frankrijk. Witte Champagne is
het meest bekend, echter er
is ook rosé Champagne. Alleen
mousserende wijn uit deze regio,
gemaakt volgens de méthode
traditionnelle, mag de naam
'Champagne' dragen. De term
"Franse Champagne" is dus een
pleonasme, aangezien Champagne
per definitie uit Frankrijk komt.
Champagne is al eeuwenlang
populair. Franse hovelingen
serveerden al in de 15e eeuw

Champagne aan buitenlandse
vorsten die op bezoek kwamen.
Echter, dit was de stille
variant; zonder bubbels. In 1668
diende zich een nieuwe variant
aan: de heldere en mousserende
Champagne. De roem van deze drank
nam snel toe en is vandaag de dag
nog altijd populair.
In de meeste westerse landen
wordt Champagne traditioneel
bij bijzondere gebeurtenissen
gedronken, zoals tijdens de
jaarwisseling, bij de doop van
een schip, bij een jubileum of na
een geboorte.

CHAMPAGNE
Pol Roger, Champagne, Réserve,

65.00

Huischampagne van het Engelse koninklijk huis.

Brut, Champagne

CAVA

De Champagne Brut Réserve rijpt na vinificatie nog vier jaar in de kelders. Dit
leidt tot een gebalanceerde en complexe Champagne. Kamperfoelie en jasmijn
verrijkt met wat vanille en brioche. De combinatie van fruit en specerijen
prikkelt de neus.

Moët & Chandon, Brut Impérial

12.00

75.00

Een levendige, goudgele Champagne met een verleidelijke,
fijne mousse. Deze Champagne is heerlijk als aperitief
en bij gerechten met vis en schaal-/schelpdieren

Moët & Chandon, ICE Impérial

90.00

Moët Impérial Ice heeft de volle smaak van een verse fruitsalade.
Je proeft de betoverende zoetheid van caramel en peer
met de frisheid van grapefruit en gembernoten.

Moët & Chandon, ICE Impérial Rosé

MOOD, Special Cava, Brut,
95.00

Zelfs in een groot glas met drie ijsklontjes nog altijd vol en rijk. Je proeft
rode bessen, kersen, cranberry en grenadine. Een heerlijk feestelijk aperitief.

J.Lassalle, Premier Cru, Rosé,

Brut, Champagne

70.00

Gemaakt door 3 generaties vrouwen, alles van eigen wijngaarden, dat is heel
bijzonder. Lieflijk, mooie zachte mousse, heerlijk fris droog. Echt een snoepje.
Voor de hele avond! 70% pinot noir, 15% pinot meunier, 15% chardonnay.
Zo elegant als het maar kan.

Dom Pérignon, Millesimé, Vintage 2010,

Cava is een Spaanse mousserende wijn die vooral geproduceerd
wordt in de Penedès; het wijngebied ten zuidwesten van
Barcelona in Catalonië. Ook in Aragon en Rioja wordt op kleine
schaal Cava gemaakt. Wijnen met de kwaliteitsaanduiding
'Cava' bestaan traditioneel uit een mengsel van het sap van
drie inheemse druivenrassen: macabeo, xarel.lo en parellada,
hoewel er ook andere rassen gebruikt mogen worden. Volgens de
methode van de tweede gisting van minstens negen maanden op
de fles krijgt de Cava koolzuur.

220.00

Penedès, Spanje

5,50

MOOD, Special Cava, Rosé,

5,50

27.00

Onze eigen frisse en fruitige bubbel
voor de hele dag, elke dag! Get in the MOOD!
Blend van klassieke Penedès druiven xarel.lo, macabeo en
parellada. Heerlijk aperitief.

Penedès, Spanje

27.00

Trepat 100%. Aroma’s van lichtrood fruit
met een zeer verfijnde bubbel. Mooi droog, toegankelijk,
sappig en fruitig.

Misschien wel de beroemdste Champagne. En zeker héél lekker.
Eén en al verfijning, dat mag ook wel na 9 jaar rijping in
de kelders van Moët & Chandon. Prachtig!

Witte wijnen
NEDERLAND
Sinds het begin van deze eeuw is Nederland begonnen met een inhaalslag op het gebied
van wijnbouw. Met dank aan de juiste ontwikkelingen, vernieuwde technieken en nieuwe
druivenrassen worden de wijnen van eigen bodem steeds beter.
Er waren in 2019 ruim 170 wijngaarden in Nederland die samen een oppervlakte hadden van
zo'n 320 hectare. De wijngaarden zijn vooral te vinden in Limburg en Gelderland. Verder liggen
zij in Noord-Brabant, Zeeland, Noord-Holland, Overijssel en Drenthe. Ook in het Noorden, in
Groningen en Friesland, bevinden zich negen wijngaarden.
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Champagne - Witte wijnen - Nederland

Riesling Apostelhoeve

Maastricht, Limburg

36.00

Droog en fris. Royale geur, in de mond zuiver, sappig en harmonieus met
opwekkende zuren. Tonen van groene appel, peer en iets abrikoos. Met passie
gemaakt door Mathieu Hulst.

Cuvée XII, Apostelhoeve

Maastricht, Limburg

42.00

Fonkelende lichtgele kleur. In de geur wat zacht fruit zoals abrikozen, vijgen
en een vleugje peer. Droge inzet, zacht en zuiver met frisse zuren, mineraal,
iets amandel, verfijnd en mooi in balans. pinot gris, müller-thurgau en auxerrois
zijn de druivenrassen.
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Frankrijk

Frankrijk is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met wijn! Er is geen ander land
met zo’n grote concentratie aan beroemde wijnhuizen, gebieden en druivenrassen.
Het is een klassiek wijnland met een behoorlijke reputatie en een ongekende
diversiteit aan wijnen. Frankrijk verveelt nooit en heeft altijd iets te bieden.
Nergens ter wereld zijn de natuurlijke omstandigheden om wijn te maken zo ideaal
als in Frankrijk. Van de zonnige Provence tot het koele noorden met zijn kalkrijke
bodems in de Champagne. De Fransen hebben al sinds het begin, rond 600 voor
Christus de tijd gehad om hun wijnbouwtechnieken te perfectioneren. Franse
wijnbouwers weten inmiddels precies welke druivensoorten het waar, het beste
doen. Zo is wijn verankerd geraakt in de Franse cultuur.

Elzas
Pinot Blanc/Auxerrois, Vieilles Vignes

Schoffit

35.00

Gewürztraminer

50.00

Stevig aroma, waarin appel en bloemen, vol en redelijk complex in de
mond. Heel zuiver, lichte gisttonen, mooie balans van rijp fruit en
frisse zuren.

Domaine Albert Mann

Vol van smaak en goed van structuur. Intense aroma's van fruit,
bloemen en specerijen. In de mond rond, veel power,
een licht zoetje en een aangename fraicheur.

DUITSLAND
De Pfalz is de langste wijnstreek van Duitsland. Het is een uitgestrekt gebied dat van de
linkeroever van de rivier de Rijn tot aan Frankrijk ligt. De oudste Duitse wijnroute, de
Deutsche Weinstraße, is de verbindingsweg tussen alle 130 dorpen die in de Pfalz liggen en
waar wijnhuizen staan. Het gebied is 85 kilometer lang en in bijna elk dorp zijn meerdere
wijnmakers te vinden bij wie het goed mogelijk is de wijnen te proeven. Na Rheinhessen is
de Pfalz de grootste wijnstreek in Duitsland. Het wijngebied heeft ongeveer 23.000 hectare
wijngaarden waarop vooral de riesling (5.865 hectare) en de gewürztraminer te vinden zijn. In
de Pfalz zijn in totaal 3.000 wijngaarden welke grotendeels nog familiebedrijven zijn.

Loire

Domaine Gibault

35.00

Sancerre

Domaine Vacheron

50.00

Fris en fruitige pinot blanc. Rond met een lichte kruidigheid, tonen van ananas
en perzik. Biologisch met een mooie mineraliteit. Een schone wijn!

Pouilly Fumé, ‘Tradition’ Domaine Serge Dagueneau,

50.00

Riesling, Kalkmergel

Droge witte wijn met fruitige aroma's en een licht rokerig accent.
De aanzet is verfrissend met mooie mineralen die wordt gevolgd
door een fruitige, intense afdronk.

Weissburgunder Trocken.

35.00

Mosbacher, Pfalz

50.

Laumersheim, Pfalz

00

Sauvignon Blanc, Vieilles Vignes, ‘Platine’

Een rijke sauvignon met aroma's van rijp fruit zoals mango en ananas.
In de neus vertoont de Platine ook tekens van gedroogde vruchten en
kruiden.

Frisse tonen en mooie mineraliteit (van de Silex bodem) complementeren
de weelderige witte bloemen, citrus en het vleugje noten. Een relatief
stevige en pure wijn met een lichte kruidigheid.

Domaine Serge Dagueneau

In de neus perzik, grapefruit en mirabellen. Complex, met tonen van appel en
vuursteen. Zeer geschikt bij gevogelte, salades met vis, Aziatische gerechten.

OOSTENRIJK
Grüner Veltliner,

Schlosskellerei Gobelsburg

36.00

Kamptal

Rijpe peer, appel en exotische fruit met
kruidigheid en een stenige mineraliteit. Leent
zich uitstekend voor combinaties met de pittige
Oosterse keuken.

Riesling, ‘Tradition’

Schlosskellerei Gobelsburg

60.00

Kamptal

Bouquet van earl grey-thee, bergamot en
citroenschil, onstuimig en uiterst jeugdig.
Aromatische smaak met subtiele vruchtnuances,
heerlijk rijp, zeer intens met milde zuren en
licht zilt in de afdronk.

Sauvignon Blanc,

Gamlitz, Hannes Sabathi

Südsteiermark

42.00

Mooie citroengele kleur, tonen van tropisch
fruit zoals kiwi en passievrucht. Ook lichte
kruidigheid met dille en venkel. Een volle body,
waarin de zuren mooi gebalanceerd zijn met een
elegante afdronk.

Oostenrijk behoort tot de
klassieke wijnlanden en de
wijnbouw gaat ver terug.
Toch dacht men lange tijd
niet direct aan Oostenrijk
als wijnland. Sommige
wijnprofessionals noemen
het land een van de
grootste verrassingen
in de wijnwereld van de
laatste jaren. Van een
vrij onbekend wijnland
met een minder goede
reputatie is Oostenrijk
uitgegroeid tot een land
waar een breed aanbod
aan kwalitatief goede
wijnen wordt gemaakt.
Om u de veelzijdigheid van
de Oostenrijkse wijnbouw
te laten zien heb ik drie
verschillende druiven op
de kaart gezet.
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Zie de volgende pagina!

Witte wijnen - Duitsland, Oostenrijk & Frankrijk
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Bourgogne, waar de terroir
de dienst uitmaakt.

Bourgondië en zijn wijnen zijn een Mythe in de wijnwereld. Veel wijnkenners zijn van mening
dat een goede Pinot Noir uit de Côte de Nuits, door geen andere wijn ter wereld kan worden
overtroffen qua complexiteit, volheid en expressie. En ondanks dat er overal ter wereld
heerlijke Chardonnays worden geproduceerd, de grandioze Chardonnays uit Chablis en de
Côte de Beaune blijven origineel en ideaal. Wel moet je weten wat je koopt in Bourgogne; op
goed geluk een wijn kopen kan het risico van een teleurstelling met zich meebrengen.
In Bourgogne is de basis de terroir; de gehele natuurlijke omgeving van
de wijngaard: bodem, topografische en klimatologische omstandigheden.
Vooral de grondsoorten spelen een grote rol. Omdat chardonnay en pinot
noir hier de enige twee druivensoorten zijn, worden de verschillen
vooral door de bodem en natuurlijk de wijnboer, gemaakt. Dat is heel
bijzonder. Ondanks dat het allemaal Chardonnay is smaakt de wijn uit
het ene dorp behoorlijk anders dan uit het andere dorp. En datzelfde
bij de Pinot Noir.
Een fascinatie van veel sommeliers en wijnkenners is om die
verschillende terroirs te leren kennen. De populariteit van Bourgogne
is wereldwijd, en daardoor ook behoorlijk kostbaar. Het maakt dat ook
de minder bekende gebieden als Mâcconais, Côte Chalonnaise en de Haut
Côtes nu wijnen maken die ver boven het gemiddelde uitstijgen. En
helaas ook bijna net zo duur als hun grote buur zijn.
Het noordelijkste gedeelte van de Bourgogne is Chablis en Auxerre, maar
iedereen die wel eens naar het zuiden van Frankrijk is afgezakt via de
A31 of A6 rijdt bij Dijon de Côte d’Or binnen. Van noord naar zuid is
het dan vervolgens de Côte de Nuits en Hautes Côtes de Nuits met dorpen als Vosne-Romanée, Nuits-Saint Georges, Pernand Vergelesses, en AloxeCorton. Dan de Côte de Beaune en Haut Côtes de Beaune met dorpen als Meursault, Puligny-Montrachet, Volnay, Pommard en Chassagne-Montrachet.
Vervolgens gaat u de goudkust uit en komt u in de Côte Chalonaisse met dorpen als Givry en Rully. Dan de Mâcon en de Mâcon Villages met de dorpen
Uchizy, Viré, Clessé. Via Pouilly-Fuissé en Saint-Véran zakt u af de Beaujolais in en daarmee het departement van de Rhône.
Zeker op de route du Grands Crus zou u eigenlijk overal naar binnen willen om het domein te bekijken. Gelukkig is dat in enkele gevallen gelukt
en een aantal van die wijnen staan ook op deze kaart. Denk aan Lamy en Boudier; beide wijnmakers met een enorme drive naar kwaliteit.

Chablis, Premier Cru, ‘Fourchaume’

75.00

Domaine Billaud-Simon,

Domaine Vincent Dureuil

St. Bris le Vineux,

38.00

Bourgogne
Mikulski

Château des Quarts

55.00

Fris en zuiver, maar tegelijk ook krachtig
door 10 maanden houtrijping. De wijn is rijk,
heeft prachtige zuren, mineraliteit en lengte.
Volledig van biologische wijnbouw.

Givry Premier Cru,

Clos Les Grandes Vignes, Domaine Parize,

50.

00

60.00

In 2003 kocht dit beroemde wijnhuis 5 percelen in
de Maccônnais. Ze gaan hetzelfde te werk als in
hun wijngaarden in Puligny-Montrachet. Krachtig,
rijk, vol en elegant. Zeer verfijnd. Een topper.

Witte wijnen - Frankrijk

75.00

Domaine Hubert Lamy

Evenwichtige wijn waarbij de balans perfect is;
fruit en hout, boter en fris, mineraal. Nooit
plomp of log maar levendig.
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75.00

Een frisse, levendige en volle wijn met een
stevig karakter, met tevens een mooie elegantie
en ziltige mineraliteit. Een lange en royale
afdronk. De wijn rijpt 19 maanden in eikenhouten
vaten. Een ziltige mineraliteit. Een lange en
royale afdronk. De wijn rijpt 19 maanden in
eikenhouten vaten.

Chassagne-Montrachet,

Bourgogne

Mâcon-Verzé, Domaine Leflaive

Heel hoog aangeschreven deze wijn van handmatig
geoogste druiven. Citroenzest, een mooie
molligheid en iets vegetaals. ‘Een afscheidszoen
met dik gestifte lippen’ volgens de grote
Hamersma! Lekker hoor!

Pouilly Fuissé, ‘Clos de Quarts’,

Delicate tonen van peer en noten. Zuiver en
sappig van smaak, intens met een heerlijke
frisheid. Waar andere Aligoté vaak straf in de
zuren zitten, drinkt deze wijn juist soepel en
gemakkelijk.

Bourgogne Blanc, Domaine François

68.00

Janthial

Bijzonder aromatisch met aroma’s van rijpe
citrusvruchten en witte bloemen. Rond in de
aanzet met een aangename frisse finale.

Bourgogne Aligoté, Goisot,

Rully 1er Cru, ’Le Meix-Cadot’,

Wat een lekkere wijn is dit. De getoaste smaak
vermengd met het fruit van peer, witte perzik en
een amandel bittertje zorgt voor een heerlijke,
mondvullende smaak die minutenlang blijft hangen.

Aloxe-Corton, ‘Les Combes’,
Domaine Jean-Baptiste

80.

00

Van wijnstokken met een gemiddelde leeftijd van
75 jaar. Een verbluffende balans en harmonie.
11 Maanden houtrijping. Een levendige wijn met
body, rijk van smaak maar met aangename frisheid.

Saint-Aubin 1er Cru, ‘La Princée'

Domaine Hubert Lamy

85.00

Meursault, Clos Saint-Félix

Domaine Michelot

80.00

Puligny-Montrachet, ‘Le Trézin’,

Marc Colin et ses Fils

85.00

Puligny-Montrachet 1er Cru,

170

Verrukkelijk! Van de wijngaarden net boven
Chevalier Montrachet. Extreem verfijnd, met
minerale tonen, praliné en rijp krachtig fruit.
Nog lang te bewaren maar nu al verleidelijk
lekker.

Deze wijn is zeer karakteristiek voor
een Meursault. Met zowel veel finesse als
mineraliteit en weelderigheid, met een
goede lengte, zonder te zwaar te zijn.

Het perceel Trezin is gelegen net boven het
1er Cru perceel La Garenne. Deze Puligny heeft
minerale en florale tonen. Een eerlijk, elegant
en zuiver glas wijn.

‘Clavoillon’,

Domaine Leflaive

Wijngaarden met diepe grondlaag waarin veel
stenen. Clavoillon geeft wijnen met veel
structuur; levendig en kalkrijk. Prachtige wijn
met zinderende afdronk. Absoluut top, eens moet u
het gedronken hebben!
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Rhône

Le sud

Het Rhônedal is de oudste wijnstreek van Frankrijk. De
wijntraditie gaat terug tot 600 voor Christus toen de
Grieken hier aan wijnbouw deden. In 1950 telde de regio
ongeveer 16.000 hectare maar tegenwoordig is er zo’n 80.000
hectare aangeplant.

Muscat sec, Domaine Pouderoux, Maury

Roussillon, 2020

Quel bonheur! Typische Muscat met veel wit fruit; delicate
abrikoos, perzik en peer. Knisperend en fris.
Heerlijk die tegenstelling, je ruikt zoet maar proeft droog!

Het productiegebied strekt zich lang en smal uit langs
de oevers van de Rhône en is zo'n 200 km lang. Mede
daardoor kunnen de Côtes du Rhône-wijnen sterk van elkaar
verschillen voor wat betreft kleur, smaak en productiewijze.
Het zuidelijke Rhônegebied is goed voor 80% van de
totale wijnproductie van de gehele Rhônvevallei. Qua
productiehoeveelheid is rode wijn dominant, rosé is in
opkomst en de hoeveelheid witte wijn neemt af.

Côtes du Rhône, ‘Lieu-dit Clavin’,

Domaine la Vieille Julienne,

Vermentino, La Combe Saint Paul

Narbonne, Aude

Thomas & Co

45.00
Ollieux Romanis, ‘Cuvée Prestige’

Les Sept Pierres

Corbières

42.00

Lou Coucardié, Michel Gassin,

50.00

Een verbluffend mooie wijn die associaties oproept met grote
witte Bourgognes. Vol, krachtig, intens. grenache blanc,
roussanne en marsanne én 14 maanden nieuw hout maken het
“le Meursault du sud”.

45.00

Deze wijn is lekker dik, vol en rond met een prachtig
zuurtje dat zorgt voor balans. Op biologische wijze
gemaakt. Intens en romig met een niet overdreven houtsmaak.
Hier wordt u blij van!

Condrieu,

30.00

Bijna met de wortels in de branding van Narbonne plage
en dat proef je. De combinatie van ziltige grond, koele nachten en
zonovergoten dagen levert een juweeltje van een wijn op!
Puur, fruitig en bloemig.

Een heerlijke aromatische wijn met tonen van tropisch
fruit, perzik en limoen. Ondanks de uitbundige volheid ook
genoeg frisheid om een levendig glas wijn te garanderen.

Vacqueras, Grappes et Terroirs,

35.00

Costières de Nimes

Rousanne en viognier. Misschien wel één van de lekkerste wijnen
op deze kaart, ongelofelijk vol en zacht, met een mooie
frisheid die ervoor zorgt dat de wijn toch toegankelijk is.
Pour des connaisseurs! Grenache blanc, roussanne en marsanne
én 14 maanden nieuw hout maken het “le Meursault du sud”.

70.00

Rijke, brede en elegante Viognier. Frisse afdronk. In de
neus tropisch fruit (perzik, mango en ananas).Van een heel
klein wijndomein; maar 4 hectare. In dit geval is klein
heel fijn!

ITALIË

Terre Alte, Rosazzo, Livio Felluga

Italiëwitte
geen ?
wijnland
Veneto

Vigneti delle Dolomiti, Trentino

65.00

Piëmonte

Afkomstig van 70 jaar oude Grand Cru wijngaard. Cortese is vier maanden op
Barriques gelagerd. In de geur rijpe peer, specerijen en citrusfruit. Een mooie
balans in de smaak, krachtig, veel body.

Verdicchio di Castelli di Jesi, ‘Vecchie Vigne’, Umani Ronchi

Marche

42.50

IB Bianco, Casanova di Neri,

48.00

De neus geurt naar kamille, rijpe abrikozen, ananas en perzik. In de mond
elegant, verfrissend en zacht. Oude wijnstokken en lang ‘sur lie’
voor meer concentratie.

25.00

Lichte en delicate tonen in de neus, subtiele bloemengeur en Golden Delicious
appels. de aanzet is soepel, fruitig en romig, gevolgd door een zeer aangename
afdronk.

Manzoni Bianco, Fontanasanta, Foradori

Gavi di Gavi, ‘Monterotondo’, Villa Sparina

Helder geel/groen. Aroma’s van jasmijn, dragon en gekonfijt fruit.
Uiterst complex in de mond, elegant, warm, zwoel fruit van mango
en ananas met in de lange finale een aangename frisheid.

Dat komt doordat in het
mediterrane klimaat
slechts enkele klimaatzones
geschikt zijn voor het telen
van witte druiven. vergist u
zich, u kunt er fantastische
witte parels vinden!

Pinot Grigio, Gregoris, Giovanni Fattori

Colli Orientali del Friuli

75.00

42.00

Een frisse zuurgraad, harmonieus met wat peer, limoen een kleine minerale toets
en klein botertje. Smaakvol en intens met een goede lengte. De kwaliteit is
verbluffend, de beschikbaarheid klein……..

Toscana

50% Vermentino en 50% grechetto. Briljante gele kleur met aroma's van appel,
amandelen, ananas en bloemige tonen. Een frisse wijn met een mooie structuur.

Orvieto Classico, Arché, Podere Barbi

Umbrië

38.00

40% Grechetto, 30% procanico, 20% drupeggio & malvasia, 10% vermentino.
De wijn kleurt licht stro-geel. Met elegante harmonieuze geuren en een beetje
zoete aroma's. Droge dronk!

Witte wijnen - Frankrijk & Italië
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Spanje

De schoonheid van Spanje
en het karakter van het land,
vindt u niet aan de kust.
Zoals talloze toeristen alleen de Spaanse stranden kennen, zo zagen wijnliefhebbers
Spanje als producent van eenvoudige goedkope wijn. Niets is minder waar. Want
vandaag de dag worden er in alle bekende en minder bekende gebieden verrassend
goede wijnen gemaakt. Dat is wel pas sinds 1978 toen de nieuwe grondwet van
kracht werd, die het land officieel tot democratie maakte. Daarmee werd de weg
gebaand om zich aan te sluiten bij de rest van Europa.
Onder het bewind van dictator Franco was de wijnbouw in slaap
gesukkeld, de productie was er beschermd, en er was geen
concurrentie vanuit het buitenland. Zo was men verzekerd van
een veel consumerende thuismarkt. De kwaliteit kwam dat echter
niet ten goede.
Uitwisseling en overdracht van kennis en ervaring met collega’s
in andere landen, begon nu steeds meer plaats te vinden. De
wijnmakers van Spanje kwamen er met een schok achter dat ze
sterk waren achter geraakt met hun wijnbereidingstechnieken.
Het was heel moeilijk om te concurreren op de internationale
wijnmarkt.
Dankzij subsidies uit de toenmalige EG heeft het land met grote
voortvarendheid geïnvesteerd in nieuwe kelderapparatuur. Vooral
het beheersen van de temperatuur tijdens het gisten zorgde
ervoor dat de voorheen logge, gestoofde wijnen ineens fris en
levendig werden. Het aanzien van de wijnen is in de afgelopen
40 jaar enorm veranderd. Noem het gerust een technische
revolutie.
Niet alleen in de kelder waren er veel veranderingen, ook in
de wijngaard veranderde veel. Oude, weinig renderende stokken
werden vervangen door jonge aanplant van hoge kwaliteit,
waaronder ook Franse variëteiten.
Spanje levert nog steeds grote hoeveelheden massawijn met
ook het grootste oppervlak aan wijnvelden; ongeveer 2 miljoen
hectare. Maar de opbrengsten van die massa maken het ook
mogelijk te kunnen blijven investeren. En zo ook wijnen te maken
die zich met de top van de rest van de wereld kunnen meten.

p.10 Witte wijnen - Spanje & Portugal

SPANJE

Albariño, Granbazán, Etiqueta Ámbar

Rías Baixas

38.00

Het paradepaardje van Granbazán. Hand geplukt en door zwaartekracht geperst.
Koud vergist, waardoor de levendige frisheid blijft gewaarborgd. Rijke neus
met tropisch fruit, citrus en steen. Perfecte balans.

Xarel.lo de Amphoras, Loxarel

Penedès

40.00

Maturana Blanca, ‘Ad Libitum’, Juan Carlos Sancha

40.00

Van de hoogste wijngaarden in de Alta-Penedès. De arme, stenige bodem zorgt
voor veel complexiteit en sprankelende mineralen. Lange rijping in de kelders.
Het maakt deze wijn echt het drinken waard!

Rioja

Het druivenras maturana is een inheemse variëteit uit Rioja. Een volle wijn
met een stevig smaakpallet en structuur. De wijn heeft drie maanden gerijpt
in nieuwe Franse eikenhouten vaten.

PORTUGAL
In Portugal is zo’n 237.000 hectare wijngaard aangeplant. De meeste druiven worden
verbouwd voor rode- en rosé wijn; circa 70% van het totale aantal. De overige 30 % wordt
verbouwd voor witte wijn. Het klimaat in het smalle Portugal wordt sterk beïnvloedt door de
oceaan. Het regent relatief veel in de wijngaarden en de lucht is koel. Vanzelfsprekend wordt
de invloed van het water landinwaarts minder. In het noorden houden de heuvels vochtige
lucht tegen waardoor het land warm en droog is en zowel in de zomer als in de winter,
extreme temperaturen kent.

Aguia Moura, Reserva, Saven

Douro

Spannende blend van inheemse druivenrassen (viosinho, rabigato, arinto,
larinho en vinhas velhas). De wijn rijpt 6 maanden op Franse eikenhout.
Uitstekend in balans en fris.

35.00
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ZUID -AFRIKA
Chenin Blanc, Touch of Oak, Rijk’s

CHILI

Coastal Region, Tulbach

35.00

Sauvignon Blanc, Constantia Uitsig

Western Cape

40.00

Chardonnay, ‘Missionvale Reserve’, Bouchard Finlayson

45.00

Een geur waarin kruiden als kamperfoelie, rijpe ananas, abrikoos en een
vleugje hout. De smaak is soepel. Naast voldoende fruit biedt de wijn
elegante frisheid, milde zuren en kenmerken van subtiel houtgebruik.

Viña Leyda, Valle de Leyda,

35.00

Chardonnay, ‘Lot 5’

40.00

In de geur rijpe citrus aroma’s zoals grapefruit en limoen met een hint van
groene Chileense pepers. De smaak is geconcentreerd en fris met minerale
tonen, een vol en uitgebalanceerd grapefruit karakter.

De neus onthult aroma's van zwarte bessen en passiefruit. De smaak is fris
en intens met hints van passievrucht en limoen, afgerond met een prachtige
textuur en een opmerkelijke minerale afdronk

Walker Bay

Sauvignon Blanc, Single Vineyard, ‘Garuma’

Vergelijkbaar met een prachtige Bourgogne. Stevig met veel hout en toch
elegant en een mooie zuurgraad. Boomvruchten zoals perzik, appel en peer,
samen met boter, eiken en vanille kenmerken deze wijn.

Leyda

12 maanden rijping in Franse barriques, met een perfecte ligging van de ‘Çool
Climate’ wijngaarden pal aan de kust. Het zorgt voor een volle en tegelijk
frisse Chardonnay die tot de beste van Chili behoort.

VERENIGDE

STATEN

Sauvignon Blanc, Rutherford Ranch,

Margaret River, Western Australia

40.00

Riesling, ‘Julius’

60.00

Een rijk, complex parfum van citroentaartkorst met een hint van ananas, boter,
nougat en iets eiken. Een volle inzet met fijne maar gestructureerde zuren en
dikte. Echt zo’n vette patser!

Henschke, Eden Valley

Chardonnay, Bernardus

Monterey County, Carmel

42.00

Chardonnay, ‘Red Shoulder Ranch’

80.00

Heldere aroma's van verse citrus en tropische smaken van grapefruit,
limoenzest en guave. Fris droog en tegelijk mondvullend en sappig. Een fijne
balans dus!

AUSTRALIË
‘Chardonnay Filius’, Vasse Felix

Napa Valley

45.00

De biodynamisch geteelde druiven worden pas eind april met de hand geplukt,
voor optimale fruit aroma's. Een lichte kruidigheid, iets mineraal,
karakteristiek riesling met lichte toast en een lange afdronk.

Taste a Dream. Dit is wat wijlen Ben Pon voor ogen had. Verleidelijke geur
met vanille en exotisch fruit. Een rijke, romige en volle smaak. Weelderige,
stoere en robuuste wijn met een prachtig lange afdronk.

Shafer, Napa Valley, Californië

De absolute top uit Napa. Krachtig en vol, impressies van boter en getoast
eiken. Vooral ook de koele elegantie van deze wijn valt op, ondanks dat de
wijn toch 24 maanden houtlagering heeft gehad.

Nieuwe
of oude

wereld?
Kort door de bocht verwijst Oude Wereld naar de
traditionele wijnlanden in Europa en Nieuwe Wereld naar
alle landen daarbuiten. Bij de Oude Wereld horen landen
als Frankrijk en Italië en bij de Nieuwe Wereld onder andere
Australië, Chili en Zuid-Afrika.
‘Nieuw’ wekt de indruk dat er nog maar sinds
kort druiven worden verbouwd. Dat is niet
zo. Zo werd in Zuid-Afrika al in 1659 wijn
gemaakt. De termen ‘nieuw’ en ‘oud’ zeggen
meer dan alleen iets over de herkomst van
de wijnen. Ze vertegenwoordigen een bepaalde
stijl en smaak.
Over het algemeen proeft u in nieuwewereldwijnen onmiskenbaar fruit terug. Deze
wijnen zijn soepel en vol van smaak. Daardoor
kunt u ze makkelijk zo, zonder iets erbij,
drinken. Op het etiket staat duidelijk het
druivenras vermeld. Tot voor kort deed de
precieze herkomst van de druif er nauwelijks
toe; alles draaide om de smaak.

Witte wijnen - Zuid-Afrika, Australië, Chili & VS
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Rosé wijnen
Sancerre, Domaine Jean-Paul Balland

Loire

40.00

Miraval

Côte de Provence

38.00

Bandol, Domaine du Gros’Noré

42.00

Zoals het hoort; strak droge rosé met veel fraîcheur. Klein rood fruit,
kruidigheid en amandel. Een mooie expressie van de pinot noir druiven in
deze elegante en levendige rosé.

Gemaakt door Marc Perrin, de meest getalenteerde wijnmaker van Frankrijk.
Het Chateau is eigendom van het Brad Pitt. De wijn is weelderig en delicaat,
met aardbei, kruiden en citrus aroma’s. Mooi zuiver, verfrissend
en smaakvol.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Een echte sommeliers lieveling, deze wijn gemaakt door voormalig bokser
Alain Pascal. Deze “eet” rosé reflecteert precies zijn maker, krachtig,
robuust, vol en vooral eerlijk. Mooi rijp, mineralig, een goede bite en
structuur. Dit verveelt nooit en combineert met alles!

Chateau

Miraval
T H E

A R T

O F

R O S É

Het Château van Miraval ligt met 500 hectare grond in het hart van de Provence, in het dorp Correns.
Hier, in het eerste biologische dorp van Frankrijk, heeft het wijnhuis zijn eigen privé vallei. Het prachtige
kasteel is gevestigd in een groene omgeving, omringd door bossen, olijfbomen, wijngaarden en voldoende
(natuurlijke) watervoorzieningen. Deze omgeving, in combinatie met het prachtige Provençaalse
klimaat, stelt Château Miraval in staat om de Mediterrane levensstijl en kwaliteit van de
Provence te tonen in hun wijnen.

Historie
Château Miraval ligt
aan de voet van de
Via Aurelia; een
uitgebreide route om
het de Romeinen in de
3e eeuw na Christus
makkelijker te maken
om hun domein uit te
breiden.
Het Château
vertegenwoordigt
dus al eeuwen
geschiedenis. Na de
Romeinse bezetting heeft
het Château jaren gediend
als thuisbasis voor leden
van de Franse rechtbank en
als samenkomstplaats voor leden
van adellijke huizen.
Miraval was van 1970 tot een aantal jaar
geleden eigendom van Jacques Loussier, een
gepassioneerd wijnliefhebber en bekend
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jazzpianist die in zijn studio Miraval
muziekopnames van onder andere Pink Floyd,
Sting en Sade maakte. In 2008 kocht niemand
minder dan bekend Hollywood duo Brad Pitt
en Angelina Jolie het Château. De wijnkelder
stamt uit de negentiende eeuw waarbij de houten
vaten momenteel rusten in de kelder van de
gerenoveerde boerderij.

Terroir & wijngaard
De exclusieve ligging van het Château in de
vallei zorgt voor een uitzonderlijk terroir.
De wijnstokken zijn aangeplant op 350 meter
hoogte op trapsgewijze, met steen ommuurde
terrassen. Hier genieten de wijnstokken van
warme, zonnige dagen en koele nachten. Dit
zorgt voor frisheid en evenwicht in de wijnen.
De natuurlijke klei- en krijtbodems zijn
belangrijk voor de irrigatie en drainage, wat
bijdraagt aan een gezonde rijping van druiven.
Daarnaast maakt Château Miraval zo min

mogelijk gebruik van herbiciden, pesticiden,
of chemicaliën, om zo de ontwikkeling van de
druif zo min mogelijk te beïnvloeden.

Wijnproductie
Bij Miraval worden alle druiven zorgvuldig met
de hand geplukt en gesorteerd. Alleen de beste
en meest premium wijnen worden geselecteerd.
Sinds 2012 is Château Miraval een partnerschap
aangegaan met de Famille Perrin, om de
productie en de distributie van de wijnen naar
een hoger niveau te tillen. De familie Perrin
staat bekend als één van de leidende, meest
ervaren en kwalitatieve wijn-producerende
families van Frankrijk. Met investeringen in
de nieuwste wijnbereidingstechnologie en een
onuitputtende passie voor perfectie bij iedere
productiefase, is Miraval volledig toegewijd
aan het leveren van internationaal geprezen
wijnen van topkwaliteit.

F E E S T, B R U I L O F T
V E R GA D E R I N G O F
V E R JAA R DAG

Geïnspireerd
door natuur

Tussen de hoge bomen in het
groene hart van Eindhoven
ligt het Stadspaviljoen.
Ons monumentaal pand heeft
een terras midden in het
stadswandelpark.

Veelzijdig
concept

Verschillende ruimtes,
verspreid door het pand,
laten jong en oud zich thuis
voelen voor een ongedwongen
bezoek. Voor iedereen die
iets te vieren heeft, hebben
we een prachtige trouw- en
feestzaal!

D E

V RAAG N AA R
M O G E L I J K H E D E N
+31 6 432 012 84 stadspaviljoen.nl
Alberdingk Thijmlaan 1 5615 EB Eindhoven
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Rode wijnen
een zorgvuldig
proces

Stap 5 malolactische gisting
Jonge wijn heeft meestal een hoger zuurgehalte. Bij
het maken van rode wijnen wordt er vaak gekozen om de
zogenoemde ‘appelzuren’ in de wijn om te zetten naar
zachtere ‘melkzuren’. Dit gebeurt op een natuurlijke wijze
door de “malolactische gisting”, waarbij de temperatuur van
het sap langzaam stijgt. Eigenlijk ontstaat er een soort
tweede vergisting. Bij witte wijnen gebeurt dit meestal
niet omdat deze zuren passen bij de stijl en smaak van de
wijn.
Rode wijn wordt net zo gemaakt als witte wijn, echter bij rode wijn wordt tijdens de maceratie
kleurstof en tannine afgegeven aan het sap. Maceratie betekent “weken”. Druiven worden
eerst geperst waarna het sap vrijkomt. Het sap wordt samen met de ‘most’, (een massa van
schilletjes, vruchtvlees en pitjes) in een houten, betonnen of roestvrijstalen gistkuip gepompt.
Het sap weekt samen met de most. Dat geeft kleur, tannine en smaak af.

Stap 1 ontstelen
Nadat de druiven geplukt zijn worden de druiven ontsteelt. De steeltjes
bevatten veel tannine waardoor de wijn bitter wordt. Sommige wijnmakers
kiezen er juist voor om de steeltjes mee te vergisten, zodat de wijn
hardere tannine en veel stevigheid krijgt. Ook bij rode wijn met
bewaarpotentieel wordt hier vaak voor gekozen. Tannine is namelijk
onmisbaar voor de houdbaarheid van wijn.

Stap 2 kneuzen
Na het ontstelen worden de druiven gekneusd. Hierdoor ontstaat ‘de
most’. De most wordt in een gistvat gepompt waar de vergisting kan
beginnen. De druiven zijn klaar voor het kneuzen. Ze worden langzaam
stukgemaakt, de schilletjes barsten open. Het sap, de schilletjes en
de pitjes blijven samen in een kuip. Hierdoor kan de wijn gaan vergisten
en weekt het pigment van de schil los. Dat geeft de wijn kleur.

Stap 3 vergisten
Tijdens de vergisting worden de natuurlijke suikers van de druif
omgezet in alcohol. Hierbij is de temperatuur belangrijk. Rode wijnen
vergisten op een hogere temperatuur dan witte wijn. Dat komt doordat de
kleur beter vrijkomt bij een hogere temperatuur.

Stap 4 persen
Na het vergisten wordt het geheel geperst. Dit moet zorgvuldig
gebeuren. Als de pitjes van de druiven kapot gaan komen er te veel
harde tannines vrij. Elke wijnmaker doet dit op zijn eigen manier. De
ene wijnmaker laat het sap langzaam uit het vat stromen en de andere
wijnmaker perst het sap machinaal uit de tanks. Na het persen blijft
er massa achter in de tank. Deze achtergebleven massa in het vat wordt
nu nogmaals geperst. De wijn die daaruit voortkomt noemt men vin
de presse, ofwel ‘perswijn’. Deze wijn bevat meer tannine, zuren en
plantaardige stoffen.
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Stap 6 Opvoeden op hout
De wijnmaker kan er nu voor kiezen om de wijn ‘op te
voeden’. Hij kan de wijn een tijdje laten rijpen in stalen
tanks of in houten vaten. Houten vaten zijn bepalend voor
de smaak van de wijn en hebben invloed op de ontwikkeling
ervan. De structuur van het hout laat zuurstof door,
waardoor smaakaroma’s worden afgegeven aan de wijn.
De volgende zaken zijn van invloed op de geur en smaak
van de wijn:
•
•
•
•

Het gebruik van grote- of kleine vaten
Het gebruik van nieuw- of gebruikt eikenhout
De herkomst van het eikenhout, zoals Amerika of Frankrijk
De mate van toasting van het hout, oftewel het inbranden
van het hout
• De rijpingstijd in het vat

Stap 7 bottelen
Wanneer de wijn gereed is om gebotteld te worden, wordt de
wijn geklaard. Bij het klaren wordt de wijn helder gemaakt.
Sommige wijnen rijpen na de opvoeding ook nog eens in de
ﬂes. De meeste wijnen zijn echter direct geschikt voor
consumptie.
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DUITSLAND
Blauer Spätburgunder, Trocken

Laumersheim, Pfalz

OOSTENRIJK
40.00

Robijnrode Pinot Noir met de kenmerkende aroma’s van kersen, frambozen,
bosbessen, kruiden en een lichte rokerigheid. Lichte houtrijping ondergaan.

Zweigelt, ‘Carnuntum Classic’ Weingut Familie Pittnauer

35.00

Carnuntum

Zweigelt is de belangrijkste druif in Carnuntum, en deze is typisch voor de
streek. Aangenaam fruitig met een duidelijk kersenaroma, licht kruidig met ronde,
sappige tannines.

FRANKRIJK
Loire
De Loire wijnstreek bevindt zich langs de rivier de Loire en wordt ook wel de Loire
Vallei genoemd. Het loopt van Sancerre tot aan de Atlantische Oceaan. De streek
is vernoemd naar de langste rivier in Frankrijk en is dan ook de langste wijnstreek
van Frankrijk. Door de diverse grondsoorten en klimaten langs de rivier, heeft de
Loire Vallei een divers aanbod aan wijnen.

Clau de Nell, Cabernet Franc

Pic Saint Loup, Anjou

55.00

Met de overname door het Domaine Leflaive uit de Bourgogne, is dit
bijna een cultwijn geworden. De natuur staat centraal; er wordt geheel
biodynamisch gewerkt. Heel krachtig, stevige taninnes, dik vers fruit.

Beaujolais
Morgon, Vieilles Vignes, ‘Corcelette’

42.00

De smaak is toegankelijk en vult de mond met de aroma's van zwarte kersen en
bosbessen. De robuustheid van een Morgon, echter ook lekker zwoel en zijdezacht
met een lichte kruidigheid.

Bourgogne
Pinot Noir

Maison Chanzy

38.00

Savigny-lès-Beaune, ‘Ez Connardises’

Domaine Jean Baptiste Boudier

38.00

Morey-Saint-Denis, 1er Cru, ‘Clos Sorbè’

Frédéric Magnien

85.00

Gevrey-Chambertin, ‘Ostrea’,

105.00

Een sappige, ronde Pinot. Een beetje boers, rood fruit, wat grassig.
Toegankelijk. Eventueel ook lekker om te koelen.

Rijke aroma's van verfrissend klein rood fruit komen je tegemoet in de
expressieve neus. Ook in de smaak volfruitig en sappig, met tevens
een stevig karakter. Het mondgevoel is vol en zacht.

Een melange van rijpe zwarte kersen en bessen, bloemen, specerijen
en framboos. Animale ondertoon. Rijk, intens met een lange afdronk.

Domaine Trapet Père et Fils

De wijn heeft een betoverende energie. Gedetailleerde smaken van klein rood
fruit, bosbes en een lichte houttoets. Een minerale ondertoon zorgt voor een
prachtige balans. Een wijn met pit!
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Nuits-St-Georges 1er Cru, ‘Aux Boudots’,

Jean Jacques Confuron

120.00

Volnay 1er Cru, ‘Santenots du Milieu’

200.00

Zachte, ronde wijn met rijk aroma van zwart fruit. Aangenaam in de mond,
met een lange, evenwichtige en stevige finish. Een wijn met een goede,
krachtige structuur.

Domaine des Comtes Lafon

De souplesse en de ragfijne structuur is buitengewoon. De licht kruidige tonen
vermengd met subtiel hout en een ongelooflijke verfijning zingen in je mond.
Een grootse wijn die zijn gelijke niet kent.

Zie volgende pagina voor meer Franse wijnen

Rode wijnen - Duitsland, Oostenrijk & Frankrijk
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Bordeaux
me e r

d a n

e e n

a lle e n

b e r o emd

w i jn g e b i e d

Bordeaux is de grootste en succesvolste appellation van Frankrijk. Op meer dan 100.000 hectare wijnbouwgebied
worden jaarlijks bijna 700 miljoen flessen geproduceerd. De echte topwijnen ofwel de ‘elite’, maakt hier maar vijf procent
van uit. Echter het zijn wel deze elite wijnen die het stempel hebben gedrukt op dit gebied. De uitstraling van deze elite is
zo sterk dat niet alleen de wijnbouw van de regio daarvan proﬁteert. De gehele wijnwereld van Italië tot Californië, van
Australië tot Oostenrijk en van Chili tot Duitsland gebruikt de Bordelaise stijl en laat zich daaraan meten.

De elite wijnen van Bordeaux genieten een wereldwijd
prestige. Ze omvatten alle stijlen; droog wit, zoet
wit, rosé, clairet en rood en zijn afkomstig uit
wijngaarden die in de Romeinse tijd in cultuur zijn
gebracht. Veel van de top chateaus bestaan al eeuwen en
kwaliteit en regelmaat zijn de voornaamste principes.
De reputatie van deze chateaus worden sinds lang
bewaard in officiële classificaties. Deze getuigen van de
geschiktheid om het beste te kunnen voortbrengen en van
de verplichting van hun eigenaar om naar de hoogste
kwaliteit te streven. Van vier van de vijf voornaamste
gebieden de Médoc, de Graves, Sauternes en SaintÉmilion zijn de classificaties vastgelegd. De vijfde;
Pomerol, vormt om onbekende reden een uitzondering.
Het bekendste is classificatie 1855. Deze bevat 60 van
de hoogste wijnen van de Médoc, 26 uit Sauternes en
één uit de Graves (Chateau Haut-Brion). Pas de laatste
75 jaar hebben de beste wijnen van Pomerol wereldwijd
erkenning gekregen, met als icoon Château Petrus.
Is deze classificatie dan iets waar u als wijnliefhebber
op kunt vertrouwen? De eerlijkheid gebiedt om hier
ontkennend op te antwoorden. Door de zogenaamde Code
Napoléon; de Franse wet die een eigenaar verplicht
om al zijn kinderen in gelijke delen zijn eigendom
na te laten, is er sinds de classificatie van 1855
een verveelvuldiging van eigenaars. Het is daarmee
lastig om tot een consensus te komen bij moeilijke
beslissingen. Investeringen in het domein die
noodzakelijk zijn voor het behoud van kwaliteit,
worden zo bemoeilijkt. Onvermijdelijk is het dat de
wijn hieronder lijdt. In feite heeft de tijd veel
prestigieuze eigendommen gereduceerd tot eenvoudige
merknamen.
Gelukkig zijn er ook erg hechte families waar
kwaliteit nog steeds hoog in het vaandel staat. U
vindt in Bordeaux de prachtigste wijnen van de wereld.
Tegenwoordig zijn ook wijnen van bescheiden afkomst
die niet in de classificatie van 1855 zijn op genomen,
gewild bij kopers. Er worden hoge prijzen betaald. Zo
ziet u maar; kwaliteit betaalt zich uit.
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Bordeaux
Château Maro de St. Amant, Saint Emilion Grand Cru

Saint Emilion

42.00

Clos Fourtet, Saint Emilion 1er Grand Cru

Saint Emilion

120.00

Château Latour à Pomerol

Pomerol

130.00

Château Clarke, Baron Edmond de Rothschild

Listrac-Médoc

60.00

Château Clerc Milon 5e Grand Cru Classé

Pauillac

135.00

Château Brane-Cantenac, 2e Grand Cru Classé

Margaux

120.00

Château Gruaud Larose, 2e Grand Cru Classé

135.00

100% Merlot. Gemaakt op een moderne manier maar in klassieke stijl. De wijn
is fluweelzacht, rond, een echte charmeur. Zwart fruit, koffiebonen, vleugje
vanille... complex en aangenaam om te drinken.

Deze mooie 2013 biedt een smaakpallet van cassis met een verfijnde mineraliteit
verpakt in licht zoete zwarte kersen. Zacht en rijp met voldoende structuur voor
een wijn die nog wel 15 jaar mee kan.

Donker/zwart van kleur met aroma's van zwarte bessen en pruimen.
Fijne frisheid waardoor de wijn niet zwaar wordt. Een voorname Pomerol
zoals je die mag verwachten van de keizer van de streek J.P. Moueix.

Exclusief voor Nederland! Imponerend boeket van zwart fruit, wondermooi verweven
met nieuw eikenhout en die verleidelijke geroosterde geuren van cacao en
vanille. Zeer levendig in de mond!

Het sappige, donkerrode fruit, de geur van getoast eiken en de pittige
kruidigheid staan garant voor intens genieten. Heel bijzonder is het kleine
percentage carmenere druiven dat zeer zeldzaam is in de Bordeaux.

De kwaliteit van het terroir dat onlosmakelijk verbonden is met het
perfectionisme van de eigenaar zorgt ervoor dat deze wijn werkelijk waanzinnig
mooi is. Één van de beste merken uit de Médoc!

Saint-Julien

Rijkelijk boeket met volfruitige aroma's van kers, pruim en zwarte
aangevuld door subtiele tonen van hout en tabak. Medium bodied met
rijp fruit en stevige tannines die erg mooi geïntegreerd zijn. Een
wijn met aardse tonen en tevens een zeer aangename frisheid en een
lengte.

bessen
sappig,
krachtige
fantastische
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Rhône

Le sud

Domaine la Vieille Julienne, Lieu-dit Clavin

Côtes du Rhône

45.

Gigondas, Le Seigneur de Raveil

52.00

00

Volle, zachte wijn met zwoele aroma’s van rijpe bosvruchten
en een vleugje specerijen. Droptonen. Een pittige wijn
met sappige tannines, elegant en levendig van karakter.

La Clape

50.00

Images Dérisoires, Clos des Fées

50.00

Deze wijn is vol, romig, fluweelzacht, barstensvol rijp rood fruit
en met tonen van cacao, chocolade en truffel. Van koninklijke klasse
en verdorie, óók nog eens uit een topjaar.

65% Grenache noir, 20% syrah, 10% mourvèdre en 5% cinsault.
Het levert een krachtige, ronde wijn op. Intens van kleur,
geur van zoethout, peper en zwarte olijven.
Pittig en aanhoudend van smaak.

Chateauneuf du Pape, Maison Tardieu-Laurent

La Combe Saint Paul, l’Insoupçonné

Côtes Catalannes

In 2005 kocht Hervé Bizeul stokken Tempranillo van zijn vriend Peter Sisseck,
eigenaar van Pingus. Hij plantte ze aan naast zijn beste oude stokken Carignan.
Wat een wijn. Romig en fluweelzacht.

70.00

en een aangenaam vleugje kruidigheid. Ook in de geur
komen rijke fruitaroma's je tegemoet. Een elegante stijl
met een zijdezacht mondgevoel. Wat een harmonie!

ITALIË
Barolo, Riserva, Cascina Ghercina

Piemonte

55.00

Nebbiolo met een geweldige structuur, geur van gedroogde bloemen
en specerijen. Mooi uitgebalanceerd. Vol en sappig met haast
zoetige tannines.

Barbera Appassimento, Cascina Ghercina

Piemonte

35.00

Amarone della Valpolicella, Villa Loren

Veneto

50.00

Amarone della Valpolicella, Pietro dal Cero, Cà dei Frati

90.00

Blend van 80% corvina, 15% rondinella en 5% oseleta.
In de neus kersen, peper en verse kruiden. In de mond zacht,
fruitig, soepel en levendig. Klassiek en imposant.

De wijn heeft een intense en betoverende robijnrode kleur
en weelderige aroma’s van sappige zwarte kersen, chocolade,
zoete specerijen en hints van paarse rozen. Open haard aan en gaan!

Chianti Classico, Montesecondo

Toscane

55.00

Kleine houten vaten geven zachtheid aan deze volfruitige wijn.
Een gebalanceerd samenspel van kersenfruit, aardse tonen,
groene kruidigheid en subtiele mineraliteit, ondersteund
door een aangename frisheid.

Brunello di Montalcino, Gianni Brunelli

Toscane

90.00

Toscane (Super Tuscan)

105.

Caiarossa, Riparbella

105.00

00

60% Cabernet sauvignon, 30% merlot en 10% petit verdot.
Aroma's van rood fruit, rode bessen en bramen met specerijen
zoals kruidnagel, kaneel en chocolade in de neus.
De smaak is afgerond en mooi in balans.

Toscane (Super Tuscan)

Nebbiolo
Van Nebbiolo worden met Barolo en Barbaresco de topwijnen van
Piemonte geperst. Het staat op minder dan een procent van de
Italiaanse wijnbouwgebieden en slaagt eigenlijk alleen op een
uitgelezen grondsoort. De rank gedijt in koelere gebieden, heeft
een kleine druif die wijnen opleverd van intense kleur en rijk aan
tannines. Maar zodra de opbrengst hoger wordt, zal de kwaliteit
slechter worden. Veel werk aan de winkel dus in de wijngaard; er
worden veel druiven weggesnoeid.
Grote Nebbiolo wijnen onderscheiden zich door een robijnrode kleur,
ruiken naar theebladeren, kruiden, rozen en soms ook naar teer.
Terwijl ze in hun jeugd overdreven stevig en uiterst rijk aan
tannines zijn, doen ze op leeftijd juist zachter, innemender en
zoeter aan.

Sangiovese en de Fransen

Een ontdekkingstocht in het glas; nieuwe aroma's blijven
zich ontvouwen. Wilde rode bessen, cranberry, aardse tonen
en een vleugje groene kruiden vormen een levendig,
doch zeer verfijnd geheel.

Saﬀredi, Fattoria Le Pupille, Maremma

N E BBIOLO
E N
SA N G IOVE S E

Hoewel de witte druivensoorten in hoeveelheid kunnen concurreren met de rode, zijn
de echt grote wijnen van Italië, met een enkele uitzondering, rood. Het prestige van de
Italiaanse wijnbouw rust eigenlijk op twee rassen, Nebbiolo en Sangiovese.

Rijpe rijke wijn met aroma’s van Amarena kersen.
Intense smaakbeleving met fluweelzachte tannines.
Gedeelte van de druiven wordt gedroogd zoals in de Amarone.

Veneto

Italië

Een prachtig gemaakte wijn, sappig met rijp en warm fruit

Rijk en vol met fruit deze ‘Super-Tuscan’. Heerlijk die uitbundige kracht!
Een blend van zeven druivensoorten; cabernet franc, merlot, cabernet
sauvignon, alicante, syrah, sangiovese en petit verdot. Intense geur
waarin zwarte kersen, koffie en een hint van sigaren naar voren komen.

De topwijnen van deze druivensoort komen allemaal uit Toscane.
Denk aan Brunello, Chianti, Montepulciano, Vino Nobile. Ook
Umbrië bezit met Montefalco en Torgiano goede vertegenwoordigers.
Weliswaar staan in ander gebieden ook velden vol met Sangiovese,
maar het levert niet de hoge kwaliteit zoals in Toscane waar de
druif oorspronkelijk vandaan komt. De wijnen onderscheiden zich
door levendige zuren en een fijne tannine structuur.
Hoezo dan de Fransen? Om de gevoeligheid voor een koeler
weertype van de laatrijpende Sangiovese te compenseren is er
in de wijngaarden van Toscane ook Merlot en Cabernet Sauvignon
aangeplant. De combinatie van de drie rassen levert topwijnen.
Maar Merlot en Cabernet hebben niet alleen door het versnijden met
Sangiovese een plaats veroverd in de Toscaanse wijngaarden. Met
Cabernet Sauvignon worden de zogenaamde Super Tuscans gemaakt,
al dan niet in combinatie met Sangiovese, Merlot en Petit Verdot,
Syrah en Cabernet Franc. Omdat het zogenaamde ‘verboden’ druiven
zijn in de Denominatione d’Origine, is het qua classificatie niet
meer dan tafelwijn. Dat maakt de wijnmakers niets uit; er worden
ﬂinke bedragen voor neergelegd!

Rode wijnen - Frankrijk & Italië
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SPANJE
Rioja, Reserva, Bodegas Muga

45.00

Kastanjebruin van kleur, rijk en zacht aroma van fruit en vanille. Complexe ontwikkelde smaak,
zachte tannines, licht tabak, gekonfijt fruit en ceder. Zeer toegankelijk met een milde afdronk.

Priorat, ‘Vi de Vila’, Cims de Porrera

Cataluña

45.00

Valderiz de Chiripa

Ribera del Duero

40.00

Dominio del Águila, Reserva

Ribera del Duero

80.00

Flor de Pingus, Grand Cru

195.00

100 jaar oude stokken, een hoog en droog bergklimaat en leisteen zijn de ingrediënten voor deze topwijn.
Carineña en Garnacha zijn de druiven die kracht en elegantie combineren.

Tempranillo zoals het hoort. 12 maanden gerijpt, deels op hout en deels in cementen tanks. Biodynamisch.
Houttonen, veel rood fruit, chocola. Erg zacht en rond met aangename frisheid.

Voornamelijk tempranillo met blanca del país, garnacha en bobal, 19 maanden op Barriques gerijpt. Rijpe tannines,
volledig in balans, complex en zeer verteerbaar. Modern gemaakte Ribera zonder glad te zijn.

Ribera del Duero

100% Tinta del pais (tempranillo) Elegante geconcentreerde wijn die prachtig in balans is met tonen
van rijp zwart fruit, “roasted tones” met een vleugje kruiden en een lange volle afdronk.

ARGENTINIË
De Wijnbouwgebieden in Argentinië bevinden zich vooral in het westen
van het land, op de oostelijke hellingen van het Andes gebergte.

Corbec, Paso Doble, Tupungato

Mendoza

42.00

Dedicado, Gran Corte, Finca Flinchman

60.00

Malbec en corvina, waarbij een gedeelte gedroogd wordt en later bij de most
gevoegd. Het levert kracht, rondheid, vlezigheid en veel volle fruitsmaken.
‘Argentijnse natuur, Venetiaanse stijl’ is hier de uitdrukking.

Uco Valley

77% Malbec, 13% petit verdot en 10% cabernet franc.
Intens robijnrode wijn met aroma’s van peper,
verse eucalyptus en chocolade tonen. Elegant en fris
met stevige tannines en een lange, fruitige finish.

ZUID -AFRIKA
De wijnbouw in Zuid-Afrika strekt zich uit van de hellingen en bergen van de
westkust tot de open vlaktes van de Karoo. Het gebied is zo'n 800 km lang. Verreweg
de meeste wijngaarden bevinden zich aan de Westkaap in de buurt van de kust.
Op afstand volgt als tweede wijnbouwgebied de Noord-Kaap. In andere gebieden
is er eigenlijk geen wijnbouw van enige omvang. Het totale areaal in Zuid-Afrika
bedraagt ruim 118.000 hectare. Dat is ongeveer net zoveel als in Duitsland. Er wordt
zo'n negen miljoen hectoliter wijn geproduceerd waarvan een groot deel tot brandy
wordt verwerkt. Zuid-Afrika is de achtste wijnproducent ter wereld.

Mountain Cinsault, Fram Wines

Citrusdal, Swartland

38.00

Shiraz, Reserve, Vergelegen

Stellenbosch

50.00

Hannibal, Bouchard Finlayson

55.00

De wijn is licht van kleur en zeer elegant. Niet houtgelagerd maar 11 maanden
gerijpt in RVS op de lie. Het geeft de wijn rijkdom en complexiteit. Kleine
oplages van hoge kwaliteit.

Onder auspiciën van Michel Rolland gemaakt. Bramen, koffie, specerijen en hout.
De rijpe tannines zijn goed in balans met het donkere fruit.

Walker Bay

Unieke blend van Franse- en Italiaanse druivenrassen. Dieprode wijn met een
brede, complexe smaak, nuances van rijp fruit als kersen en rode bessen,
iets gekruid, rijpe tannines, subtiel houtgebruik en warme Mediterrane tonen.
Shiraz (Syrah) 39%, Sangiovese 18%, Pinot Noir 18%, Nebbiolo 15%,
Mourvèdre 5%, Barbera 5%.
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Grootmacht
California
Wie ‘Amerikaanse wijn’ zegt, zegt bijna in één adem ‘Californische
wijn’. Hoewel in bijna alle staten van de VS wel enige vorm van
wijnbouw bedreven wordt, ligt het zwaartepunt van de Amerikaanse
druiventeelt van oudsher in de staat Californië. Die neemt in
zijn eentje circa 90% van de totale productie voor zijn rekening.
Californië is dan ook niet zomaar een staat. Het heeft de oppervlakte
van een groot Europees (wijn)land als Italië en kent bijgevolg een
enorme variatie aan bodems en klimaten. Bovendien hebben de meeste
Amerikaanse producenten een onbedwingbare drang tot experimenteren,
ongeacht of ze nu groot of klein zijn.

Life is
Sweet
ZOETE

WIJNEN

Wijnen met restsuiker zijn als begeleiders van de maaltijd
ten onrechte niet erg populair, hoewel enkele van de
grootste wijnen ter wereld tot deze groep behoren. Zoete
wijnen staan ofwel niet op de wijnkaart, of ze worden
zonder al te veel na te denken bij een dessert geserveerd.
Wat een zonde, want maar zelden is zo'n combinatie echt
bevredigend. Dus het motto "zoet hoort bij zoet" moet u snel
vergeten. Bijvoorbeeld bij sterk geurende vette kaas gaat
een glas Rivesaltes veel beter dan menig port of rode wijn.
De combinatie peer/blauwschimmelkaas/bladerdeeg gaat
geweldig met Sauternes. Half zoete wijnen gaan erg goed
bij Aziatische gerechten, zeker als die wat pittig zijn. Een

VERENIGDE

glas Maury zou niet misstaan bij Tournedos Rossini, maar

STATEN

Petite Sirah, McManis Family Vineyards

dat moet je maar durven. Expirimenteren dus!

35.00

River Junction, Californië

Glas

Donkere. rijke kleur met aroma’s van bosbessen en specerijen. Zachte tannines.
De wijn heeft 4 maanden gerijpt op Franse- en Amerikaanse barriques.

Zinfandel, Seghesio Family Vineyards

Sonoma County, Californië

50.

Maury, Domaine Chiroulet
00

Barstensvol fruitaroma’s van pruimen, cranberry en bramen.
Naast het fruit zijn er tonen van zacht leder. In de smaak chocolade,
frambozen en gekruide specerijen als peper. Een heerlijke ‘dark red’
uit Californië.

Othello

Napa Valley, Californië

80.00

Van het beroemde Dominus Estate. Mooie, gebalanceerde neus van frambozen en
kersen. Een hint van peper met een subtiele edge van menthol zorgen samen
voor een elegante en harmonieuze structuur. Heerlijke, volle smaak met daarin
afgeronde tannines en een lange minerale afdronk.

Rousillon

7.50

Muscat de Rivesaltes, Domaine des Schistes

7.50

De versterkte rode wijnen uit de Maury streek zijn prachtig in
evenwicht, u proeft kersen, frambozen, zwarte bessen, aardbeien.
Hij is zoet met een elegante frisheid. Ik noem deze wijn de
chocolade wijn omdat hij zo lekker is met chocolade, maar ook
bij rood fruit bijvoorbeeld.

Rousillon

Deze zoete muskaat wijn is vol maar toch verfijnd met aroma’s
van karamel en gedroogde vruchten, heerlijk complex maar met
een elegante frisheid.

Rode wijnen - Verenigde Staten - Zoete wijnen
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Iedereen weet het; eten smaakt
altijd beter in de frisse
buitenlucht! Geniet van een
verzorgde picknick bij het
Stadspaviljoen. Bestel uw
favoriete lunch, wij regelen de
picknick-mand en u kiest het
perfecte zonovergoten plekje.
Makkelijk, toch?
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