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DOMAINE DE CASTELNAU – VIOGNIER
Fruitige aroma`s van banaan, citrus en hars. In de mond levendig, fruitig, 
gevolgd door een heerlijke afdronk. De finish laat een aangename citroen- en boterachtige smaak 
achter.
Van € 7.95 voor € 6.95                                                                               Aantal:

DOMAINE FREY – RIESLING
Biologische top Riesling. Goudgele kleur. Fruitig en bloemig, verfijnd. 4 sterren in de beroemde 
Decanter en exclusief geïmporteerd door WijnDok.
Van € 12.95 voor € 9.95                                                                             Aantal:

BRISEBARRE – VOUVRAY
Mineraal in de geur met zachte tonen van wit en geel fruit. Verfijnd en complex. Delicaat. Ook wat 
bloesem. Een prachtige wijn die talloze malen bekroond is.
Van € 11.95 voor € 9.95                                                                              Aantal:

JP PICARD - SANCERRE
De wijn stuift werkelijk uit het glas met fruitige aroma's van citrus en mango. Zeer frisse minerale wijn 
met tonen van grapefruit in de smaak. Perfect in balans, zeer verfijnd.
Van € 14.95 voor € 9.95                                                                               Aantal:

LA FERME DU MONT - CÔTES DU RHÔNE BLANC LA TRUFFIÈRE
Heldergeel van kleur. In de neus bloemen, kruiden en tropisch fruit. Een volle, ronde wijn met voldoende 
zuren om hem fris te houden. Indrukwekkende afdronk.
Van € 11.95 voor € 9.95                                                                              Aantal:

ROOD

DOMAINE MICHEL POULLEAU - CÔTE DE BEAUNE LES MONDES RONDES
Hand geplukt. Geur: hout en rood fruit. Vanille en kruiden. Soepel en goed in balans. Bij varkens- en 
kalfsvlees, of kaas. Mooie, rijke Pinot Noir dinerwijn.
Van € 14.95 voor € 9.95                                                                                Aantal:

DOMAINE CABANIS – COSTIERES DE NIMES
Vlot, maar toch vrij krachtig en gestructureerd. Mooie toetsen rode vruchten, viooltjes, zoethout en 
kruidige toetsen van de Garrigue…..
Van € 9.95 voor € 8.95                                                                                  Aantal:

CHATEAU LAURIGA – MERLOT
Vol en rond, prachtig geïntegreerde tannines. Veel rijp rood fruit en typisch Zuid-Franse kruidigheid. 
Een zeer smaakvolle, gulle wijn. Deze wijn en ook andere wijnen van dit domaine zijn veelvuldig 
onderscheiden in bv de beroemde Guide Hachette.
Van € 8.95 voor € 7.95                                                                                  Aantal:

CHATEAU LAURIGA – LE CADET DE LAURIGA - ROUSSILLON
Volle, ronde, stevige rode wijn. Drop, rood fruit in de geur. Volle smaak met zachte tannines. 
Samengesteld uit 3 druiven, bekend in de Languedoc. Aanrader bij lamsvlees. Veelvuldig 
onderscheiden.
Van € 10.95 voor € 9.95                                                                                 Aantal:



SPANJE

ROOD

TARIMA – MONASTRELL
Maar liefst 91 punten van de meest vermaarde wijnjournalist ter wereld, Robert Parker. Een ongekende 
prijs/kwaliteit verhouding. Volle aromatische wijn. Zwarte bessen, bramen, leer, kruiden, mineralen en 
mooie tannines. Een zeer goede afdronk.
Van € 8.95 voor € 8.50                                                                                     Aantal:

BODEGA RIOJA VEGA - CRIANZA
Een geur van cassis en kersen en mooie kruidige tonen van kaneel, toffee en vanille. De smaak is 
elegant vol rijp fruit en met tannines mooi in balans. Kreeg recent maar liefst 91 punten in de Guía 
Peñín (bekendste Spaanse wijngids).
Van € 9.95 voor € 9,25                                                                                     Aantal: 
 
ACUSTIC CELLER – MONTSANT
De klasse van deze wijn is voor zijn prijs ongekend. Krachtig maar toch zeer verfijnd en heeft een 
mooie lange afdronk. Je proeft de Spaanse zon! Deze jaargang verdiende in de Spaanse wijngids Guia 
Peñin maar liefst 91 punten.
Van € 17.50 voor € 12.95                                                                                  Aantal:

ZERRAN NEGRE – MONTSANT
Rijp zwart fruit, mineralen, een vleugje vanille, roasted tones, een mooie, lange afdronk. Goede 
combinatie met wild, lamsvlees, duif, kruidige gerechten, jamon en harde kazen.Nu al op dronk, maar 
kan zich tot tenminste 2018 nog verder ontwikkelen. Wijngoeroe Robert Parker gaf er maar liefst 92 
punten voor.
Van € 15.95 voor € 11.95                                                                                  Aantal:

MAS OLLER – PUR
Dieprode, volle, expressieve wijn. Rijp rood fruit, tabak, drop, mineralen, roasted tones, een vleugje 
vanille en mooie, rijpe tannines. Persoonlijk favoriet van Harold Hamersma. 92 Parker punten.
Van € 9.95 voor € 8.95                                                                                      Aantal:

LADERAS DE MONTEJURRA –EMILIO VALERIO NAVARRA
Kersrood met paarse reflecties in het glas. Al na enkele minuten stromen weelderige aroma’s met 
nuances van donkere bosbessen, kersen en cassis je neus binnen, begeleid door intensieve 
kruidenaroma’s (vooral tijm, rozemarijn en salie). In de mond sappig fruit zoals zure kersen en cassis.
Van € 10.95 voor € 9,50                                                                                     Aantal:

SHERRY

VALDESPINO - PEDRO XIMENEZ 'EL CANDADO' 
Complexe aroma’s met intens zoete geuren van noten, rozijnen, vijgen, dadels en chocola. Ook de 
smaak is intens zoet met wederom indrukken van dadels en  rozijnen, maar ook zuren en bitters, zodat 
een mooi evenwicht ontstaat. 
Van € 19.95 voor € 17,95                                                                                    Aantal: 

ITALIE

WIT

PICOLLO ERNESTO – GAVI DI GAVI
Een werkelijk voortreffelijke Gavi, mooi strak, krachtig, wit fruit, materie, fijn kruidig, goede zuren, 
lengte. Elegant, fris, lekker wit fruit, citroen. Beroemdste witte wijn uit Piemonte.
Van € 9.95 voor € 8.95                                                                                         Aantal:

PILANDRO – LUGANA
Jaar in jaar uit perfect gerecenseerd door bv Perswijn. Mooie karakteristieke Lugana stijl, heel zuiver 
zoals altijd, vol, sappig, heel fris.Citrusachtig fruit. Vol en sappig, dik en stevig met aantrekkelijke 
aroma's van acacia en een vleug anijs.
Van € 10.95 voor € 9.95                                                                                         Aantal:



PACE – ARNEIS
Altijd delicaat van geur, fris, fruitig, zeer elegant en van grote klasse. De smaak is verfijnd met frisse 
kruiden, iets tropisch zoals meloen, groene appel, licht amandel en peer. Lekker fris. De wijn heeft iets 
weg van een kruising tussen Sauvignon Blanc en een Viognier. Heel bijzonder en erg lekker van smaak.
Van € 9.95 voor € 9.50                                                                                           Aantal:

LIBRANDI - CIRO CLASSICO BIANCO
Heerlijke bloemen in de geur, abrikoos en perzik, banaan, peer. Zacht en sappig, rijp en mild, balans, 
wat zachte zuren.
Van € 9.95 voor € 8.95                                                                                           Aantal:

CANTINA SANTADI - NURAGUS DI CAGLIARI
Hamersma: fijne zonnebloemtjesgeur en fijne zonnevruchtjes in de mond. 
Nergens nadrukkelijk, maar zonder al te veel moeite te hoeven doen herkennen de smaakpapillen er 
toch perzik, abrikoos, gele appel, peer en de onmisbare citrus in. Apart, zeldzaam en bijzonder 
smakelijk.
Van € 10,50 voor € 9,25                                                                                         Aantal:

CANTINA SANTADI – VERMENTINO VILLA SOLAIS
Stevig, met zwoele kruidigheid, rijp fruit, passievrucht, rozemarijn, salie. Volslank en heel 
aantrekkelijk.
Van € 9.95 voor € 8.50                                                                                                 Aantal:  

BALESTRI VALDA – SOAVE CLASSICO
Deze Soave is onze persoonlijke favoriet vanwege de zachtheid, rijke vulling, breed aroma en hoge 
doordrinkfactor.
Van € 8.95 voor € 8.50                                                                                           Aantal:

TORRE DEL FALASCO - GARGANEGA
Verrassend! Lekker, romig en vriendelijk. Het is een allemansvriend die makkelijk drinkt. Volle, rijke 
wijn. Z’n prijs verraadt het niet…
Van € 6.95 voor € 5.95                                                                                            Aantal:

ROOD

TORRE DEL FALASCO – CORVINA
In de geur karakteristiek met elementen van rood fruit (kersen). De smaak is soepel met zachte 
tannines en een lange afdronk. De met de hand geplukte druiven worden gedeeltelijk gedroogd in 
kleine manden.
Van € 6.95 voor € 5.95                                                                                         Aantal:

CANTINE MENHIR - PRIMITIVO QUOTA 29
Geur: Kersen, kruidig en stevig, vanille, zwarte peper, rozijntjes, cacao, krenten. Warm, mooi rijk en 
zwoel.Smaak: Stevig en sappig, vrij strak, bitters, vlezig, fraai, kracht, zwarte kersen, aanwezige, 
maar zachte tannines.
Van € 9.95 voor € 9,50                                                                                         Aantal:

ANNA MARIA ABBONA - DOLCETTO SORÍ DIJ BUT
Bijzonder fraai! Paars, viooltjes, donker fruit. Krachtig, maar toch soepele dronk en goede tannines. 
Een heerlijke authentieke Dolcetto impressie met veel lekker fris rood fruit. Hamersma: 9.
Van € 12,75 voor € 10,95                                                                                      Aantal:

CASTEL RUGGERO - CHIANTI CLASSICO
Intense, smaakvolle, kruidige wijn. Zacht, soepel. Houtrijping. Prachtig in balans. Uitstekende 
maaltijdwijn. Mooie lange afdronk.
Van € 14.95 voor € 12,95                                                                                       Aantal:

FAUSTO - ROSSO PICENO
Accent op het fruit: bramen en bosfruit, zwarte bessen, kruidig, warm, met wat bitters en tannine; een 
wijn met een eigen karakter. 4 sterren in Perswijn.
Van € 8,50 voor € 7,95                                                                                          Aantal:



CANTINA SANTADI - ANTIGUA MONICA DI SARDEGNA
Opvallend glas wijn met pittige bessen en romige kersen, typisch Sardijns karakter. Soepele, volle wijn, 
aangenaam, veel sap, balans, zwarte bessen, kruidig, eucalyptus, goede zuren, compleet.
Van € 9.95 voor € 8.95                                                                                          Aantal:

CANTINA SANTADI – GROTTA ROSSA
Oosterse kruidigheid, aards, wat donker fruit en tabak. Aangenaam, karaktervol glas wijn.
Van € 9.95 voor € 8.95                                                                                          Aantal:

CANTINA ZACCAGNINI - MONTEPULCIANO D'ABRUZZO ROSSO TRALCETTO
De wijn heeft op de neus mooi dik fruit met een hint van vanille, in de smaak zwoel met zachte 
tannines.
Van € 9.95 voor € 9,25                                                                                          Aantal:

ZENATO - VALPOLICELLA SUPERIORE
De Valpolicella van Azienda Zenato wordt in de regio Verona gemaakt van de druivensoorten: 80% 
Corvina Veronese, 10% Rondinella en 10% Sangiovese. De wijn is deels gemaakt van laatgeoogste 
druiven, waardoor hij vol rood is met tonen van rijp zwart en rood fruit, soepel en nauwelijks tannines 
bevat.
Van € 9.95 voor € 8.95                                                                                          Aantal:

ROBERTO FERRARIS - BARBERA D'ASTI
Roberto Ferraris is gezegend met een van de beste lokaties voor de Asti Barbera. Tel daarbij de leeftijd 
van de wijngaarden en dan heb je een prachtige basis gelegd voor het maken van mooie, karaktervolle 
Barbera's. Goede souplesse, vulling, sap en kersenfruit en licht  aardse tonen.
Van € 10.95 voor € 9.95                                                                                         Aantal:

AZIENDA LA VELONA - ROSSO DI MONTALCINO
De Rosso di Montalcino van Azienda La Velona komt uit het meeste zuidelijke puntje van Montalcino, 
tussen Castelnuovo dell'Abate en Monte Amiata Scalo. De wijn heeft een volrode kleur en een geurig 
aroma van jamachtig fruit en eikenhout. De smaak is krachtig, intens met een lange afdronk.
Van € 14.50 voor € 12.95                                                                                        Aantal:

RENDOLA - BALBIO – ROSSO TOSCANO
Balbio produceert een van de meest aangename en gewaardeerde wijnen uit de regio. 
De wijnproductie methode “Governo all’uso Toscano”, welke alleen in de Toscane toegestaan is, is een 
van de eerste wijntechnieken die in deze regio toegepast werd. Dit soort vinificatie impliceert een 
selectie van Toscaanse druiven van de oudste wijngaarden: 80% van de druiven wordt behandeld 
volgens de traditionele methode, terwijl de druiven met het dikste vel (20%) gedroogd worden. Kleur: 
Robijnrood met paarse reflecties. Geur: fruitig met noten van rode bessen.Smaak: lang, vol met 
aangename zachte tannines.
Van € 10.95 voor € 9.95                                                                                         Aantal:

PORTUGAL

ROOD

AZUL PORTUGAL - DAO
Diepe robijnrode kleur. In de neus rijp rood fruit zoals framboos, maar ook kruidnagel en kaneel. Een 
sappige smaak met veel rood fruit en zoete kruiden.
Van € 6.95 voor € 6,50                                                                                          Aantal:
 

De wijnen kunnen per fles besteld worden
Minimale afname: 6 flessen
Gratis levering in Amsterdam
Elders worden verzendkosten berekend afhankelijk van het volume


