
Zuid~Europese  
wijnen



WijnDok is specialist in Zuid~Europese 
wijnen. Laat u verrassen door heerlijke 
wijnen uit Frankrijk, Italië, Portugal, 
Spanje en Oostenrijk. Karaktervolle 
wijnen waarbij het terroir en de invloed 
van de wijnboer nog een belangrijke 
rol spelen. WijnDok levert persoonlijke 
wijnen! Een jong bedrijf, continu op zoek 
naar de mooiste vondsten. 

WijnDok importeert zelf wijn. Daarnaast 
is het assortiment aangevuld met wijnen 
van zorgvuldig geselecteerde Nederlandse 
importeurs om tot het juiste en complete 
assortiment te komen. Dit voorziet in 
een volledig programma wijnen voor 
particulieren, horeca en retail. Er is bij elke 
wijn zorgvuldig gekeken naar de balans 
tussen prijs en kwaliteit. Elke wijn wordt 
zorgvuldig geproefd alvorens eventueel in  
het assortiment te worden opgenomen.  
De combinatie van eigen import en inkoop 
van de beste wijnen bij geselecteerde 
importeurs maakt het assortiment uniek, 
hoog in kwaliteit en toch zeer betaalbaar. 
De wijnen halen hoge beoordelingen 
en medailles in binnen- en buitenland. 
WijnDok voert ook kwalitatief hoogwaardige 
biologische wijnen. 

De wijnen zijn uit voorraad leverbaar 
en te bestellen via de webshop. Ook 
zijn bestellingen mogelijk via het 
contactformulier op de website, per mail 
of telefonisch. WijnDok levert in heel 
Nederland. In Groot~Amsterdam wordt 
zonder verzendkosten geleverd. De service- 
en leveringsmogelijkheden zijn flexibel en 
worden altijd besproken in samenwerking 
met de klant.

Deze folder geeft een goed beeld van het 
assortiment. Ook buiten deze wijnkaart om 
zijn er op verzoek talloze mogelijkheden. 
Bovendien komen er regelmatig nieuwe 
wijnen bij.



Huiswijn

Kiwi ~ Sauvignon Blanc
Zeer herkenbaar Sauvignon Blanc karakter en toch 
rondeur. Heerlijke frisse huiswijn. Doordrinker.

Moulin Montarels ~ Chardonnay
Aroma's van tropisch fruit. Mooi zacht, vol en romig.  
Toch voldoende frisheid. 

Domaine Guillaman ~ Vin de Pays de 
Gascogne
Fruitige, zachte en niet té droge witte wijn, met 
opwekkende zuren na. Geurig, opwekkend en open.

Solaïs ~ Blanc
Lichte kruidigheid, ingetogen. Mooi sappig begin met 
veel frisse fruittonen van citrus en kruisbessen.

Puerta Adalia ~ Verdejo Viura
Expressief met elementen van wit fruit.  
Lekker pittig en intens. Tropisch karakter. Stuivend!

Torre del Falasco ~ Garganega
Vol en romig karakter. Lichte houtrijping.  
De geur is uitdagend, citrus en mineralen. 

Zenato ~ Bianco de Custoza
In de neus tonen van tropisch fruit, aromatisch.  
Fris met volop mineraliteit. In de smaak fris en zuiver. 

Kiwi - Pinot Noir 
Lichte Pinot Noir met knipoog naar Nieuw-Zeeland. 
Besjes, kersen. Zoete kruiderij. Fluwelig en toegankelijk.  

Moulin Montarels ~ Merlot
Soepele, fruitige wijn. Hinten van kersen en bramen. 
Granaatrode tinten in het glas. Lichte kruidigheid.

Solaïs ~ Rouge
Zachte geur met aardbeien, frambozen, kersen en 
bosbessen. Licht, romig. Veel rood fruit en kruidig.

Puerta Adalia ~ Toro
Stevige structuur, vol en rond met een kruidige afdronk. 
Krachtig maar aangenaam glas Tempranillo. 

Trovati ~ Nero d'Avola
Schitteringen van violet. Intense ronde geur met 
bessen, aardbeien en kersen. Zacht als fluweel.

Torre del Falasco ~ Corvina
Dieprood. In de geur karakteristiek met kersen.  
Soepel met zachte tannines en een lange afdronk. 

Montarels ~ Syrah rosé
Zachte en vooral fruitige rosé. Zeer verleidelijke 
doordrinker. Tonen van framboos en aardbei.

Solaïs ~ Rosé
Lekkere milde lichte rosé. Zoet fruit, frambozen en 
bramen. Geurig, verleidelijk bloemig. Mondvullend.



Culinair Wit

La Chablisienne - Le Finage Chablis 
Complexe geur met geroosterde amandelen, meidoorn, 
acacia, abrikoos en hooi. Geraffineerd met een ragfijn 
evenwichtige zuurgraad en een lange afdronk. 

Mas des Agrunelles - Barbaste 
Bloemig, fris-romig, licht kruidig. Wat appel, perzik en 
peer. Ook wat lichte citrus. Smakelijk!

Montarels ~ Chardonnay fûts de chêne
Een ‘Meursault’ uit de Languedoc. Prachtige delicate 
houttonen. Zacht, smeuïg. Roomboterbabbelaars. 

Domaine des Félines ~  
Picpoul de Pinet
Bloemen, citrus, anijs en venkel. Levendige 
sprankeling. Frisse zuren, lange afdronk. Viswijn bij 
uitstek.

Domaine Sangouard - Guyot ~  
Macon Villages
Frisse, jonge Chardonnay zonder hout. Aroma’s van 
fruit, bloemen. Heerlijke witte Bourgogne. 

Domaine d’Antugnac ~ Pilotis
Van Mauzac en Chardonnay. Vol en hoog op smaak  
en mooi fris. Op en top verfijning. Verrassend!

Domaine Frey ~ Riesling Vieilles 
Vignes
Biologische top Riesling. Goudgele kleur. Fruitig en 
bloemig, verfijnd. Absolute kraker.

Domaine Brisebarre ~ Vouvray sec
Mineraal in de geur met zachte tonen van wit en geel 
fruit. Verfijnd en complex. Delicaat.

Jean ~ Paul Picard ~ Sancerre
Aroma’s van citrus en mango. Frisse minerale wijn met 
grapefruit in de smaak. In balans, zeer verfijnd.

Domaine de Castelnau ~ Viognier
Fruitige aroma`s van banaan, citrus en hars. Levendig, 
fruitig, gevolgd door een heerlijke afdronk.

Bodegas Don Diego ~ Tramoya Verdejo
Stuivend, licht. Heerlijk fris. Citrus, groen gras, 
nevelend voorjaar. Energiek, dorstlessend. 

Santa Marta Bodegas ~ Viñaredo 
Godello
Witgeel, neus van citroen en kalk. Ook rijper fruit als 
appel en peer. De afdronk is droog met citrustoets. 

Martin Codax ~ Albariño
Bloemig met peer en appel, opwekkend en verleidelijk. 
Mooi droog en mineralig. Fris en elegant.



Zenato ~ Pinot grigio
Helder strogeel, fonkelend haast. Aroma’s van citrus. 
Bloemig en tropisch fruit. Elegant, volfruitig.

Piccolo Ernesto ~ Gavi di Gavi
Mooi strak, krachtig, fijn kruidig, goede zuren, lengte. 
Elegant, fris, lekker wit fruit, citroen.

Pilandro ~ Lugana
Heel zuiver, vol en toch heel fris.  Citrusachtig fruit. 
Sappig met aroma’s van acacia en een vleug anijs.

Fattoria la Rivolta ~ Fiano Sannio
Biologisch. Aromatisch, tropisch fruit, perzik, meloen. 
Zacht in de mond, krachtig, mooie vulling. Top!

Firriato ~ Etna Bianco
Van één van de mooiste terroirs en de beste wijnhuizen 
van Sicilië. Floraal, kruidig, perzik, rijp wit fruit.

Sartarelli ~ Verdicchio dei Castelli di 
Jesi Classico
Rond met de juiste zuren en bitters. Witte bloemen, 
fruit als perzik en sinaasappel. Harmonie.

Suavia ~ Soave
Fijne frisse geur. Aangenaam strak, minerale tonen, 
mooi zoetwit fruit. Eerlijk en zuiver, prima balans.

Diwald ~ Grüner Veltliner
Biologisch. Schittering in het glas. Stuivend en zuiver. 
Fris. Mineraliteit. Venkel en een pepertje.



Culinair Rood

Domaine Sainte Léocadie ~  
Les Clauses
Versgemalen peper en zwarte bessen. Mooie balans. 
Rijke, volle wijn. Zacht, filmend mondgevoel.

Mas des Agrunelles ~ L’Indigène
Specerijen, bosbes, rijpe framboos, thee, viooltjes, 
zwarte olijf, munt. Sap, fruit, zondoorstoofd plezier.

Mas Crémat ~ Les Tamarius
Veel rood en zwart fruit, sappig en een beetje kruidig.  
Ruikt heerlijk. Won al eens de nationale huiswijn-
competitie. Zeer gewaardeerd door recensenten.

Domaine Lauriga ~ Le Cadet de 
Lauriga Côtes du Roussillon
Volle, ronde, stevige rode wijn. Drop en rood fruit in de 
geur. Volle smaak met zachte tannines. 

Vignoble Charmet ~ Beaujolais 
Masfraise
Rood~violet in het glas. Lichte subtiele aroma’s van 
cassis en bosvruchten. Verfijnd. Soepel en licht.

Domaine la Cabotte ~  
La Colline Côtes du Rhône
Biologisch. Donkerpaars, rijp maar voldoende fris fruit. 
Lavendel, tijm. Zwoele elegantie. 
Domaine Poulleau ~  
Côte de Beaune les Mondes Rondes
Geur: hout en rood fruit. Vanille en kruiden. Soepel en 
goed in balans. Rijke, veel gelauwerde Pinot Noir.

Domaine Cabanis ~ Costières de 
Nîmes
Krachtig en gestructureerd. Rode vruchten, viooltjes, 
zoethout. Intens en vol, goede afdronk.

Vignobles Dorneau ~ Château Roullet 
~ Canon Fronsac
Purper reflectie in het glas. Aroma’s van leer, kruiden en 
toast. Complex en krachtig. Rijke, volle wijn.

Château de Hauterive ~ Cahors Cuvée 
Prestige
Chocola, speculaas , bosbessen, bramen. Aardsheid en 
spierballen. Donker fruit, bramen, pruimen.

Mas Oller ~ Pur
Rijp rood fruit, tabak, drop, mineralen, roasted tones, 
een vleugje vanille en mooie, rijpe tannines.

Tarima ~ Monastrell
Volle aromatische wijn. Zwarte bessen, bramen, leer, 
kruiden, mineralen en mooie tannines. 



Bodejas del Jaro ~ Sembro
Intens. Veel vanille, mooi getoast hout, met kersen en 
pruimen. Romig, verleidelijk.

Martin Codax ~ Pizarras de Otero
Fruit spettert het glas uit, bosbessen, bramen, kersen, 
viooltjes. Zacht en fris. Sappig en mild.

Zenato ~ Bardolino
Licht rood met tonen van rood fruit. Soepel en 
harmonieus. Blinkt uit door zijn fruit. Koelen.

Zenato ~ Amarone
Magistrale geur en smaaksensatie. Imponerende 
elegantie. Rijp fruit en een fijne kruiderij.

Castel Ruggero ~ Chianti Classico
Intense, smaakvolle, kruidige wijn. Zacht, soepel. 
Houtrijping. Prachtig in balans. Lange afdronk.

Roberto Ferraris ~ Barbera d’Asti
Goede souplesse, vulling, sap en kersenfruit en licht 
aardse tonen. Mooie karaktervolle Barbera.

Firriato ~ Etna Rosso 
Mineraal, peperig, geflambeerde kersen, geroosterde 
amandeltjes. Ziltigheid, iets krokants, wat hartigs.

Valori ~ Montepulciano d’Abruzzo
Biologisch. Tabak, zwarte bessen, wat kersen en een 
beetje cederhout. Sappig, kruidig, iets tannine.

Torre del Falasco ~ Valpolicella 
Ripasso Superiore 
Warme geur van wilde bessen, zoethout en bloesem. 
Een iets zoete aanzet, rijp fruit, koekkruiden en 
zoethout. 

Anna Maria Abbona ~ Sori dij But 
Verrukkelijk fluwelen sappige Dolcetto. Viooltjes, 
hoogglans kersen, pruimen. Soepele dronk, goede 
tannines. 

Fausti ~ Rosso Piceno 
Fris, rood ingeweekt kersenfruit, licht kruidig, iets van 
tabak ook. Evenwichtig en toegankelijk. Goede frisheid, 
met licht ondersteunende tannines.

Culinair Rosé

Château du Rouët ~ Côtes de Provence
Zalmachtige kleur en geuren van fruit als framboos 
en aardbei. Droog en elegant. Toegankelijk, mooi in 
balans.
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Mousserend

La Gioiosa ~ Prosecco
Lekker vol en zacht van smaak met wit fruit en wat 
citrus. Zachtdroge stijl met een lichte mousse.

Torre del Gall ~ Cava brut reserva
Geur van rozen, bloesem, honing, rijpe perzik.  
Zacht en toegankelijk met aroma’s van peer.

Clos de la Briderie ~ Cremant de Loire
Biologisch.Een prachtige lichtgele kleur.  
Een fijne mousse. Tonen van wit fruit. Rijp, lengte.

Diebolt~Vallois ~  
Champagne Blanc de blancs Brut
Uiterst aimabele persoonlijkheid. Elegant, soepel en 
zachtaardig. Krijtig fris. Lange romige afdronk.


