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  Tafel 1: Bart Normale 
prijs 

Proefdag 
prijs* 

Kaas 
Suggestie 

1 Fernão pires | Vital |  
Arinto | Seara Nova | 
Sauvignon Blanc 

Espiga Branco, Lisboa, Portugal 
Harmonieuze, bleekgele wijn met exotische aroma’s van onder andere citrus en mango.  
Te serveren als aperitief of begeleider van vis- of lichte witvleesgerechten. 
 

€5,95 €5,95* Geit 

2 100% Viognier Viognier, Nicolas Perrin, Rhône, France 
Aromatische neus van witte bloemen en limoen. Prachtige spanning tussen de frisse zuren en 
de rijke smaak. Aperitief, maar ook fijn bij gerechten uit de Oosterse keuken. 
  

€11,95 €11,95* Brie 

3 100% Falanghina NIEUW Fontanavecchia Taburno Falanghina, DOC Taburno Falanghina del Sannio, Italië 
Rijk en krachtig, tegelijkertijd fris en mineralig. Aroma’s van appel, bloemen, verse groene 
kruiden. Bittertje in de afdronk. Fantastische wijn bij rauwe vis en schaal- en schelpdieren.  
 

€11,50 €9,95 Geit 

4 100% Garnatxa Blanca NIEUW LaFou Els Amelers, DO Terra Alta, Catalunya, Spanje 
Gedeeltelijk op hout. Complexe wijn. Citrus, verse peer, nectarine, abrikoos, jasmijn, 
amandelen, venkel en groene thee. Spaghetti met vongole, kip met mediterrane kruiden. 
 

€14,50 €13,05 Brie 

5 100% Encruzado NIEUW Quinta de Cabriz Encruzado Reserva, DOC Dão, Portugal 
Gedeeltelijke houtrijping. Aroma’s van peer en perzik, vanille en een lange ronde nasmaak. 
Aperitief en of bij lichte voorgerechtjes, zachte kazen, vis, schelp- en schaaldieren.  
 

€10,60 €10,60* Brie 

6 Merlot | Baga NIEUW Quinta do Encontro Merlot – Baga, DOC Bairrada, Portugal 
Pittige structuur van de Baga en zachte fruitindrukken van Merlot. In de mond krachtig en rijp 
met jonge tannines, volsappig met een lichte kruidigheid van laurier. Heerlijk bij lamsbout. 
 

€8,00 €8,00* Stompe-
toren 

7 Syrah 60% | Grenache 
20% | Carignan 20% 

L'Ostal Cazes, Estibals, AOC Minervois, Frankrijk 
Na een jaar houtrijping kruidig en genereus fruitig met aroma's van rijpe bramen, kersen en 
zwarte bessen. Zachte tannines. Dankbare begeleider van vlees en geouderde kazen. 

€11,75 €11,75* Stompe-
toren 

Welkom op onze Grote Najaarsproeverij 2017! 

Bijna 80 wijnen (waarvan 33 NIEUW), verdeeld over 6 tafels! Dat is het aanbod wat we vandaag graag met je willen delen.  

Een deel van de selectie is extra aantrekkelijk geprijsd. Voor een aantal wijnen geldt op=op. 

In deze proeflijst vast een korte beschrijving van wat je kunt verwachten per wijn, zodat je gemakkelijk kunt kiezen. 

Tip: proef eerst de witte wijnen, dan pas de rode en spoel regelmatig! 

Bij de met * gemerkte prijzen geldt onze gebruikelijke 12 + 1! Je bestelling staat vanaf zaterdag 7 oktober voor je klaar! 

Veel proefplezier! Naomi & het team 

http://www.vughtsewijnkoperij.nl/
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8 Garnatxa Negra | 
Syrah | Morenillo 

NIEUW LaFou El Sender, DO Terra Alta, Catalunya, Spanje 
Houtrijping. Krachtige niet-zware wijn. Aroma’s van rijp zwart fruit, mediterrane kruiden, 
kreupelhout, balsamico en chocola. Lamsbout uit de oven, kazen met aardse tonen. 
 

€14,50 €13,05 Pecorino 

9 100% Aglianico NIEUW Fontanavecchia Taburno Aglianico, DOC Taburno Aglianico, Italië 
Vol en krachtig, rijp en sappig met een frisse zuurgraad, donker fruit, zoethout, peper, koffie, 
chocolade, tabak en leer. Bij stevige gerechten stoofvlees, pasta met ragù en wild.  
 

€11,50 €9,95 Stompe-
toren 

10 Touriga Nacional | 
Alfrocheiro | Jaen |  
Rufete |  
Tinta Roriz | Tinta Cão 

NIEUW Quinta de Cabriz Reserva, DOC Dão, Portugal 
Houtrijping. Fascinerende wijn met complexe aroma’s, opvallend elegant. Stevig maar met 
voldoende rijpe tannines en zachte houttonen. Te serveren bij lamsvlees en stoofpotten. 

€14,10 €14,10* Beaufort 

11 Merlot | Syrah | 
Sangiovese 

Gaja Ca’Marcanda Promis,  Bolgheri, Toscane, Italië 
12 maanden in oude barriques. Rijp, romig en zacht met versmolten vanilletonen. Barstensvol 
zwart fruit. Heerlijk bij mooie pastagerechten of kruidige vleesgerechten. 
 

€30,95 €27,85 Pecorino 

12 100% Tinta Fina 
(Tempranillo) 

NIEUW PradoRey Adaro Crianza, DO Ribera del Duero, Spanje 
Aroma’s van donker rijp bosfruit, zoethout en vanille, een tintje eucalyptus. Rond, romig en 
elegant, met rijpe tannines. Geroosterd vlees en wild, stoofpotten of mooie Iberico.  
 

€17,75 €17,75* Beaufort 

   

Tafel 2 : Robin 
 

   

13 100% Sauvignon Blanc Domaine Gibault, Touraine, Val de Loire, Frankrijk 
Zeer aromatische wijn, speels en fris, met een optimale fruitconcentratie, in het bouquet 
groene appeltjes, buxus, gemaaid gras. Schaal-en schelpdieren of wat geitenkaas...  
 

€9,60 €8,20 Geit 

14 100% Sauvignon Blanc Domaine Gibault Platine, Touraine, Frankrijk 
Oude wijnstokken. Gerijpt ‘sur lie’, met‘bâtonnage’. Dit is echt een top Sauvignon uit de Loire 
en heet niet voor niets platina. Verfijnde salades en visgerechten. 
 

€12,30 €10,75 Geit 

15 100% Alvarinho Toucas, Alvarinho, Vinho Verde, Portugal 
Uitgesproken aroma's van limoenboter, walnoten en minerale tonen. Complex en mondvullend 
met een intense, verfrissende afdronk. Bij zeevruchten, vis en wit vlees. 
 

€12,40 €10,60 Brie 

16 100% Verdeca NIEUW San Marzano, Masseria Pietrosa, Verdeca, IGP Verdeca Puglia, Italië 
Houtrijping. Stuivende aroma's van witte bloemen, groene appels en honing. Rijk met rijpe 
tonen en een natuurlijke, plezierige mineraliteit. Heerlijk bij zeevruchten en visgerechten. 

€10,50 €8,95 Brie 

http://www.vughtsewijnkoperij.nl/
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17 100% Grillo NIEUW Cusumano, Shamaris, DOC Sicilia, Italië 
Deze medium-bodied en evenwichtige wijn toont aroma's van witte perzik, aardbeien en lichte 
kruiden. De levendige zuren brengen het smaakpalet naar een hoger niveau.  
 

€15,60 €15,60* Brie 

18 100% Chardonnay Joseph Faiveley AC Givry, Bourgogne Frankrijk, 2013 
Minerale tonen en vers fruit aroma’s in de neus. In de mond, is het net zo fris en levendig  
met citrus en gedroogd fruit smaken. Met visgerechten in niet al te zware saus, schaaldieren. 
 

€24,50 €21,95 Brie 

19 100% Primitivo San Marzano, Santoro Primitivo, IGT Puglia, Italië 
Een intense neus met een diversiteit aan aroma's. Goede structuur, is zacht en evenwichtig en 
heeft een sappige afdronk. Bij diverse voorgerechten, vleesgerechten, wild en rijpe kazen. 
 

€6,80 €6,80* Stompe-
toren 

20 Primitivo | Malvasia 
Nera | Negroamaro 

Gran Trio Rosso, Apulië, Italië MAGNUM 
Vol bouquet met aroma’s van pruimenjam, geconfijte bessen en cacao. Zondoorstoofd, zacht, 
kruidig en zwoel: een wijn met een top prijs/kwaliteitverhouding. Lam, knoflook en rozemarijn.  
 

€18,95 €15,00 
op=op 

Beaufort 

21 Primitivo | Malvasia 
Nera | Negroamaro 

Gran Trio Rosso, Apulië, Italië 
Vol bouquet met aroma’s van pruimenjam, geconfijte bessen en cacao. Zondoorstoofd, zacht, 
kruidig en zwoel: een wijn met een top prijs/kwaliteitverhouding. Lam, knoflook en rozemarijn.  
 

€8,30 €7,25 Beaufort 

22 Cabernet Sauvignon | 
Dornfelder | St. 
Laurent 

Weingut Knipser Gaudenz, Pfalz, Duitsland 
Minerale diepte en intensiteit. 1 jaar houtrijping in gebruikte vaten. De smaak is zeer 
aromatisch en met verschillende tonen van cassis en andere rode vruchten.  
 

€16,95 €16,95* Stompe-
toren 

23 55% Merlot | 25% 
Syrah | 10% Grenache 
| 10% Cabernet 
Sauvignon 

NIEUW Domaine de la Janasse, Terre de Bussière, IGP Principauté d’Orange, Frankrijk 
De wijnstokken zijn meer dan 40 jaar oud. Houtrijping gedurende 12 maanden. 30% is nieuw 
eiken. Een explosie van kracht, fruit en concentratie! Uitstekend in balans. 
 

€13,10 €11,25 Beaufort 

24 70% Nero d'Avola, 
30% Syrah  

NIEUW Cusumano, Benuara, IGP Sicilia, Italië 
Een intense robijnrode wijn met violet. Mooi romig. Gekneusde bessen, pruimen, gedroogde 
kruiden en mokka in de mond. Rijping: 80% in staal en 20% in vaten van 20 hl.   
 

€15,45 €15,45* Pecorino 

25 Primitivo | 
Negroamaro 

NIEUW San Marzano, Collezione Cinquanta +1, Vino Rosso, Italië 
Geurt complex naar pruimen, rode jam en specerijen zoals vanille. Intens in de aanzet, rijk en 
zacht met een lange afdronk. 12 maanden hout. Goed bij rijke voorgerechten, vlees en wild. 
 

€21,95 €19,50 Pecorino 

26 100% Aglianico NIEUW Feudi di San Gregorio, DOCG Taurasi, Italië 
18 maanden Frans eiken. Aroma's van kaneel, vanille, anijs en kersen. Een volle smaak met  
zoete en zachte tannines, lange, aromatische afdronk. Bij geroosterd rood vlees, gevogelte. 

€27,95 €27,95* Beaufort 

http://www.vughtsewijnkoperij.nl/
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Tafel 3: Borus 
 

   

27 Bical | Maria Gomes NIEUW Espumante Colheita, Quinta das Bageiras, Bairrada, Portugal 
Traditioneel gemaakt. Zero Dosage. Zeer levendig qua stijl met zowel frisheid als volume ! Te 
genieten als aperitief maar ook geschikt als maaltijdbubbels.  
 

€11,95 €11,95* Geit 

28 Rabigato | Códega, 
Viosinho | Arinto 

NIEUW Niepoort Vinhos, Redoma Branco, Douro, Portugal 
Mineralig, citrus, witte bloemen, zelfs wat kruidig. Een complex en intens aroma, gemarkeerd 
met de juiste hoeveelheid citroenzuur en bloemige noten die doen denken aan oranjebloesem.  
 

€19,95 €19,95* Brie 

29 100% Garganega NIEUW Guerrieri Rizzardi, Soave Estate DOP Classico ‘Ferra’, Italië 
Gerijpt op grote houten foeders. Een elegante en mineralige Soave, verfijnd door de 
houtrijping. Te combineren met witvlees, visschotels en rijpe kazen. 
 

€16,50 €16,50* Beaufort 

30 100% Viura Valserrano Blanco, Rioja DOC , Spanje 
Een mooie 100% Viura die in nieuw Amerikaans en Frans eiken is vergist. Geuren van fijn vanille 
en tropisch fruit, in de smaak stevig, mooie zuurgraad en veel fruit en lengte. 
 

€14,00 €14,00* Brie 

31 100% Chardonnay NIEUW Glen Carlou Classic Chardonnay, WO Paarl, Zuid-Afrika 
In de elegante geur aroma’s van citrusfruit, perziken en kruisbessen. Frisse zuren en aroma’s 
van steen- en citrusfruit, wat vanille. Complexe afdronk met subtiel hout en citrusvruchten. 
 

€15,95 €14,50 Brie 

32 100% Baga NIEUW Lagar de Baixo, Tinto, Quinta de Baixo, Niepoort Vinhos, DOC Bairrada, Portugal 
Het aroma van kersen en bramen is expressief. De smaak is krachtig met grote precisie en 
aardse tannines. Een weelderige, sterke structuur met een frisse afwerking.  
 

€19,50 €19,50* Stompe-
toren 

33 Aragõnes | Alicante 
Bouschet | Touriga 
Nacional | Cabernet 
Sauvignon 

Vinha do Mouro, Alentejo Portugal 
Houtrijping 14 maanden.  Zwart fruit compote  met veel vanille. Mineralig met veel grafiet, 
typisch Portugese ziltige toets. Marokkaanse tahine gerechten, Portugese keuken. 

€10,80 €10,80* Pecorino 

34 Alfrocheiro | Jaen | 
Touriga Nacional   

Rótulo Dão by Niepoort, DOC Dão, Portugal 
Elegant aards en kruidig aroma met zwart fruit in geur en smaak. Het rijpen in cement geeft een 
frisse, elegante afdronk. Dão Rótulo is lekker bij Portugese streekgerechten zoals runderstoof. 
 

€11,15 €11,15* Beaufort 

35 90% Tempranillo | 
10% Mazuelo 

Valserrano Crianza - Bodegas de la Marques, Rioja DOC , Spanje 
Elegant, fijn, met niet teveel hout. Vol, verfijnd en een goede structuur. De wijn past uitstekend 
bij stevige vleesgerechten zoals hazenpeper, maar ook lamskoteletjes. 

€14,00 €14,00* Beaufort 

http://www.vughtsewijnkoperij.nl/
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36 100% Cabernet 
Sauvignon 

NIEUW Glen Carlou Classic Cabernet Sauvignon, WO Paarl, Zuid-Afrika 
Doordat er geen nieuw hout wordt gebruikt voor de rijping, zijn de houttonen in de wijn niet 
overheersend. Krachtig en geconcentreerd, soepele fruitaroma’s en toegankelijke tannines. 
 

€15,95 €14,50 Stompe-
toren 

37 100% Chenin Blanc NIEUW Glen Carlou Prestige, The Welder Noble Late Harvest Chenin, WO Paarl, Zuid-Afrika 
Rijke aroma’s van gedroogde abrikoos, gepocheerde perzik en wilde honing. Zoet maar niet té 
en ondersteund door prachtige zuren die zorgen voor ‘spanning’ in de wijn. 
 

€13,95 €13,95* Blauw 

   

Tafel 4: Jeroen 
 

   

38 100% Chardonnay NIEUW Cantine Europa, Chardonnay, Sicilië, Italië 
Frisse lichte Chardonnay. In de neus weelderige citrusvruchten appel en bloesem. Mooi in 
balans en fruitig met de juiste hoeveelheid zuren. Heerlijk als aperitief en bij salades.  
 

€7,95 €5,50 
op=op 

Geit 

39 Garganega | 
Trebbiano | 
Chardonnay 

Tenuta La Falcona Bianco di Custoza, DOC Bianco di Custoza, Italië 
Een heerlijke frisse fruitige wijn met veel fruit smaken(denk aan bv aan appels, limoen etc.). 
Heerlijk als aperitief maar ook zeer goed bij entrees van o.a. zalm, gamba’s, soepen en salades. 
 

€9,95 €9,95* Geit 

40 100% Cococciola NIEUW Cantina Tollo, Cococciola, Abruzzen, Italië 
Heerlijke frisse, kruidige wijn met een mooie balans tussen fruit en zuren. Door de opvoeding 
sur lie heeft de wijn een heerlijke lange afdronk. Bij maaltijdsalades, vis en pasta’s. 
 

€13,95 €13,95* Geit 

41 100% Cortese di Gavi Castellari Bergaglio Rolona, Gavi di Gavi, Piemonte, Italië 
Het boeket is rijk met heldere, frisse aroma's van peer en groene appel, hooi, plus een vleugje 
citrus en aardse mineralen. Risotto met citroen en rozemarijn, en verse kaas. 
 

€14,30 €14,30* Brie 

42 100% Trebbiano 
Spoletino 

Madrevite ‘Il Reminore’, Umbrië, Italië 
Een heerlijke neus van bloemen en citrus, heeft veel body en een mooie afdronk waar je 
heerlijk lang van kunt genieten. Heerlijke volle witte wijn bij vis, maaltijdsalades en wit vlees. 
 

€13,95 €13,95* Geit 

43 Incrocio Manzoni | 
Chardonnay 

NIEUW Bepinde Eto, Greccio Bianco DOCG Colli di Conegliano, Italië 
Met een neus van mineralen, brood en daarna abrikozen, perzik en ananas. Met een mooie wel 
gebalanceerde lange afdronk. Met risotto , visgerechten en medium gerijpte kazen. 
 
 
  

€15,25 €15,25* Geit 

http://www.vughtsewijnkoperij.nl/
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44 100% Rulander NIEUW Ceo Ansitz, Rulander, Altkerch, Alto Adige, Italië 
Fris, kruidige wijn met een mooie balans tussen fruit en zuren. Aroma’s van frisse appels, peren 
en bloesems. Bij maaltijdsalades, vis en pasta’s met champignons en lichte vleessoorten. 
 

€19,95 €19,95* Stompe-
toren 

45 Lambrusco | 
Negroamaro | 
Primitivo 

NIEUW Capoforte Papanero, Salento, Puglia, Italië 
Een neus van rood fruit zoals aardbei, kers en zwarte bes. Het pallet van rood fruit en 
specerijen is prachtig in balans. Bij lichtere vlees gerechten en blauwader kazen. 
 

€15,95 €15,95* Blauw 

46 100% Syrah NIEUW Cantine Europa, Syrah, Sicilië, Italië 
Lichte kruidige Syrah. In de neus rood fruit en lichte specerijen. De afdronk heeft een mooie 
balans tussen rood fruit en lichte zuren. 
 

€7,95 €5,50 
op=op 

Stompe-
toren 

47 Sangiovese | Corvina | 
Rondinella 

Tenuta La Falcona Cavrine, IGT Rosso Veneto, Italië 
Houtrijping. Heerlijke soepele rode wijn met een mooie balans van rood fruit en tannines en 
een prettige zachte afdronk. Bij Carpaccio of hoofdgerechten met kalf of varkensvlees.  
 

€9,95 €9,95* Stompe-
toren 

48 Sangiovese | Gamay di 
Trasimeno 

NIEUW Madrevite ‘Glanio’, Umbrië, Italië 
Sappige wijn met licht boerse tonen. Weelderig rood fruit, tabak en mineralen. De afdronk is 
lang en zacht. Bij BBQ en wildseizoen. 
  

€12,00 €12,00* Beaufort 

49 100% Montepulciano Cantina Tollo, DOC Riserva Montepulciano d’Abruzzo, Italië 
24 maanden eikenhout. Heerlijk fruitig bouquet van rode bessen en bosvruchten. Mooie ronde 
afdronk met mooie balans tussen tannines en fruit. Bij de mooiere vleeshoofdgerechten. 
 

€13,95 €13,95* Pecorino 

50 Marzemino | Merlot | 
Cabernet Franc 

Bepinde Eto, Greccio Rosso, DOCG Colli di Conegliano, Italië 
12 maanden op hout en nog 6 maanden op fles. Bouquet van rood fruit en vanille. Kruidig en 
vooral romig in de mond met een heerlijke afdronk. Bij rood vlees, wild en oude gerijpte kazen. 
 

€18,95 €18,95* Pecorino 

   

Tafel 5: Mark 
 

   

51 75% Chardonnay | 
25% Pinot Noir 

Salentein Sparkling Cuvée Exceptionnelle, Mendoza, Alto Valle de Uco, Argentinië 
Groene appel en citrus fruit met een hint van geroosterd brood. Fijne, aanhoudende 
bubbeltjes in zijn afdronk. Bij  vis, zeevruchten, verse oesters en sushi. 
 

€14,95 €11,66 Geit 

52 100% Sauvignon Blanc Errázuriz Estate Series Sauvignon Blanc, Aconcagua Valley, Chili 
Aromatische intensiteit in de neus, tonen van citrus, tropisch fruit en hints van tomaten-
bladeren en groene chilipepers. Bij visgerechten, salades met kip, schaal- en schelpdieren. 

€9,95 €9,95* Geit 

http://www.vughtsewijnkoperij.nl/
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53 65% Chardonnay 
druiven | 35% 
Viognier 

Laurent Miquel Père & Fils Chardonnay/Viognier, IGP Pays d’Oc, Frankrijk 
Rijke smaak met fris exotisch fruit met een hint van amandelen. Aperitief, met lichte vlees- & 
visgerechten, salades, gevogelte. lichte oosterse maaltijden en bij asperges. 
 

€7,75 €7,75* Geit 

54 100% Chardonnay Salentein Portillo Chardonnay, Valle de Uco – Mendoza, Argentinië 
Heerlijke aroma's van peren, appels en honing. De smaak heeft aangenaam sappige zuren, is 
rond, licht romig en delicaat. Bij visgerechten, gevogelte, pasta, salades en witte kazen. 
 

€8,95 €6,66 Geit 

55 100% Chardonnay Salentein Barrel Selection Chardonnay, Alto Valle de Uco – Mendoza, Argentinië 
Elegant en romig. Vol, rijk en zwoel aroma van vanille, honing, caramel, banaan en ander 
tropisch fruit. Heerlijk bij zeebaars met linzen of zwaardvis; gebakken of gegrilde tong en tonijn. 
 

€14,95 €11,66 Brie 

56 100% Chardonnay Errázuriz Max Reserva Chardonnay, Aconcagua Costa, Chili 
Met aroma's van tropisch fruit, tonen van sinaasappelschil en subtiele aroma's van honing en 
grafiet. Romig en tegelijkertijd fris. Bij gegrild vlees, avocado, salades met artisjokken. 
 

€15,95 €12,99 Brie 

57 100%  Viognier Laurent Miquel Vérité Viognier, IGT Pays d’Oc, Frankrijk 
Één van Miquel’s mooiste wijnen en een ware expressie van Viognier. Aroma's van abrikoos, 
perzik en honing. Hints van eikenhout. Bij tarbot, kreeft en zeebaars of bij zachte kaassoorten.   
 

€18,95 €18,95* Brie 

58 60% Merlot | 15% 
Syrah | 15% Grenache 
| 5% Carignan 

NIEUW Laurent Miquel Vendanges Nocturnes Classic Rouge, IGP Pays d’Oc, Frankrijk 
Gemakkelijke, soepele smaak en aangename kruidigheid. Prima als begeleider bij tal van 
hapjes, vleesgerechten, pasta, pizza en diverse kazen. 
 

€6,45 €6,45* Stompe-
toren 

59 Grenache | 
Mourvèdre | Syrah 

Ogier Ventoux, Rhône, AC Ventoux, Frankrijk 
Aroma's van zwart fruit als braambessen en subtiele geuren van kruiden. Rijk en vol met 
heerlijk zwart fruit, zachte tannines en een mooie afdronk.  
 

€7,95 €5,99 Stompe-
toren 

60 100% Sangiovese Tenuta Villa Trasqua, Traluna, IGT Toscana, Italië 
Rijpe kersen met een lichte toets van kruiden en cacao. Fruitig en vriendelijk, met zachte 
tannines en een licht zuurtje. Een heerlijk aperitief, en bij vele antipasti. 
 

€9,95 €9,95* Stompe-
toren 

61 80% Nero d'Avola, 
20% Syrah 

Epicuro Nero d' Avola, Sicilia IGT, Italië 
Een modern gemaakte wijn op met volle aroma's van kers en kruiden. Smaakt zacht, warm en 
elegant. Bij pastas met pesto, stoofschotels en rood vlees of bij jongere kazen. 

 
 

€8,50 €6,49 Stompe-
toren 
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62 Corvina | Cabernet | 
Merlot 

Farina Appassilento, IGT Rosso del Veneto, Italië 
Kersen aroma's en gedroogde bloemen in het glas. Rond en elegant met een erg aangename 
afdronk. Bij rijke vlees gerechten en licht gerijpte kazen. 
 

€9,95 €9,95* Stompe-
toren 

63 Corvina, Corvinone | 
Rondinella | Molinara  
| Oseleta 

Farina, DOC Valpolicella Ripasso Classico Superiore, Italië 
Fruittonen van pruim en kersen jam met een fijne balans van tannine, frisse zuren en licht zoet. 
Intense peper, leer en gember. Rood vlees en gerijpte kazen. 
 

€14,95 €14,95* Beaufort 

64 Voornamelijk Syrah Laurent Miquel Bardou, AC Saint Chinian, Frankrijk 
Intense aroma's van fruit, kruiden, vanille en een hint van toast. Met gegrild en geroosterd 
vlees, maar past ook goed bij diverse kaassoorten. 
 

€19,95 €19,95* Beaufort 

65 100% Syrah NIEUW Pyros Barrel Selected Syrah, Piedra de Fuego, Argentinië 
Cassis en vijgen, met kruidige noten. Licht vettig en zijdezacht in de mond. Een gebalanceerde 
wijn met kruidige tonen en vanille. Goed met kruidige gerechten. 
 

€15,95 €14,50 Beaufort 

66 100% Malbec NIEUW Pyros Barrel Selected Malbec, Piedra de Fuego, Argentinië 
Kersen, pruimen en violet zijn duidelijk te herkennen in de neus. Dit alles is goed in evenwicht 
met hints van vanille. Bij gegrild vlees en wild, zoals fazant en kwartel. 
 

€15,95 €14,50 Beaufort 

67 100% Carmenère Errázuriz Max Reserva Carmenère, Aconcagua Valley, Chili 
Zwarte peper, paprika, noten, vijgen en pruimen en door zijn rijping op eikenhout tonen van 
koffie en pure chocolade. Bij rood vlees, kruidige gerechten en harde kazen. 
 

€15,95 €12,99 Pecorino 

68 100% Tempranillo Ramon Bilbao Edicion Limitada, DOC Rioja, Spanje 
Gecompliceerde aroma’s van pruimen in likeur, rijpe blauwe bessen en exotisch hout. Elegant 
en voloptueus. Bij gegrild vlees, gerookte hammen en worstsoorten en curry’s. 
 

€14,95 €14,95* Pecorino 

69 100% Syrah Salentein Numina Syrah, Alto Valle de Uco – Mendoza, Argentinië 
Complexe neus van bessen, vijgen en exotische kruiden. Elegante & fluweelzacht met frisse 
zuren en een lange, complexe afdronk. Bij gekruide gerechten of harde kazen. 
 

€25,50 €25,50* Beaufort 

70 100% Malbec Salentein Numina Malbec, Alto Valle de Uco – Mendoza, Argentinië 
Zwarte bessen, pruimen en vanille. Sappig met smaken van bramen, zwarte kersen. Mooie 
structuur met volle tannines, complexe mineralen en een fris zuurtje.  

 
 

€25,50 €22,99 Beaufort 
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71 100% Malbec Salentein Primus Malbec, Valle de Uco, Mendoza, Argentinië 
Volle aroma’s van bramen, zwarte bessen, vanille en specerijen. Zeer lange afdronk met veel 
fruit. Bij de Indiase keuken, oude kaas of rood vlees. 
 

€34,95 €34,95* Pecorino 

72 Cabernet Sauvignon | 
Shiraz 

Yalumba The Signature, Barossa, Australië 
Een uitzonderlijke wijn met aroma’s van zoete pruimen en bramen, chocolade, mokka, peper 
en tabak. Een stevige fruitsmaak en perfect met rood vlees en wild. 
 

€49,00 €42,50 Pecorino 

   

Tafel 6: Jos (Port & Madeira) 
 

   

73 80% Tinta negra, 20% 
Sercial 

Barbeito Madeira Delvino reserva 5 years old, Madeira, Portugal 
Deze 'droge' Madeira heeft 5 jaar gerijpt in Franse eiken vaten volgens de Canteiro methode. 
Lekker licht zoet in aanhef, blijft lekker fris, prettige strakke zuren achteraf.   
 

€13,20 €13,20* Blauw 

74 100% Boal Barbeito Madeira Boal reserva 5 years old, Madeira, Portugal 
Aroma's van gedroogde vruchten, bloemen en gele vruchtenjam. Medium bodied, licht gerookt, 
afwerking vers en smakelijk. Bij zoet en mooie kaas. 
 

€13,20 €13,20* Blauw 

75 Côdega | Rabigato 
Viosinho | Arinto 
Gouveio 

NIEUW Niepoort dry, Porto, Portugal 
Heerlijke aroma’s van noten en amandelen die in je mond ontwikkelen. De traditionele, lange 
rijping in kleine eiken vaten geeft een frisse en geconcentreerde port. 
 

€12,00 €12,00* Blauw 

76 Verdelho | Malvasia Taylor Chip Dry 
Geurt delicaat naar gedroogde abrikozen en dadels. In de mond is deze droge port verfrissend 
sappig en rijk aan indrukken van honing en gekonfijt wit fruit.  
 

€14,00 €14,00* Blauw 

77 Codega do Larinho | 
Malvasia Fina | 
Rabigato 

Graham's Fine White Port, Vinho do Porto, Portugal 
De wijn heeft geuren van rijpe druiven en amandelen. De smaak is zoetig en krachtig met 
heerlijke sappige zuren. Prettig fruitige afdronk. 
 

€11,95 €11,95* Blauw 

78 Tinta Amarela |Tinta 
Barroca | Tinta Cão | 
Tinta Roriz 

Graham's Six Grapes Reserve, Portugal, Porto, Vinho do Porto 
Zeer stevige body en een rijk parfum van pruimen en kersen. Hij is fruitig en robuust en superbe 
van kwaliteit. Prachtige aperitiefport, bij uitgesproken kaassoorten. 
 

€16,95 €14,99 Blauw 

79 Touriga Nacional | 
Tinta Barroca | Tinta 
Roriz   

Graham's ‘The Tawny’ Port, Vinho do Porto, Portugal 
Port met een licht aroma van geroosterde amandelen en kaneel. 7 jaar Houtrijping. Bij desserts, 
rijpe kazen, karamelpudding, notentaart, chocolade brownies met hazelnoten. 

€15,95 €14,99 Beaufort 
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