Mijn wijnfilosofie:
Ik houd van wijn, ik proef wijn, ik koop wijn en ik geniet van wijn. Wijn kan me verrassen, wijn
houdt me bezig, wijn inspireert. Nu wil ik heus niet iedereen aan de drank hebben maar eten
wordt vaak nog mooier met wijn!
Daarom wil ik u graag verwennen met wijn. Met klassiekers zodat u weet wat u kunt
verwachten maar ook met onbekende wijnen zodat u nog meer verrast kunt worden.
Natuurlijk heb ik wijnen uit de “nieuwe wijnwereld” maar vooral uit het klassieke Europa al is
het alleen maar om de foodmiles te beperken. Dit is, naast smaak en prijs, de voornaamste
reden dat onze huiswijn natuurlijk uit Frankrijk komt! En ook steeds meer biologisch:
.
Ik hoop dat u net als ik gaat genieten, want reken maar dat wij alles hebben voorgeproefd!
Colinde de Nijs

Huisselectie Wit
Mousserende witte wijn
Champagne Brut Tradition, Breton Fils, Congy
Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnaydruiven geven een toastige wijn.

fles
½ fles

€ 46,50
€ 25,50

Stille witte wijnen
Languedoc, Belles du Sud blanc, Les Domaines Auriol, Frankrijk
Marsanne en Roussanne druiven geven fruitige frisse wijn.

‘17

fles
glas

€ 19,50
€ 4,50

La Mancha, Blue Moscatel, Cosecheros & Criadores, Spanje
Halfzoete wijn met muskaat aroma, opwekkend en niet te zwaar.

’17

fles
glas

€ 19,50
€ 4,50

Klassiekers Wit
Nederland
Pionier, wijngaard Maronesse, Marknesse, Flevoland
´14
Souvignier Gris en Pinot Gris druiven doen het goed in de Polder. Prijswinnaar!
Frankrijk
Sancerre, Domaine Rossignole, Pierre Cherrier et Fils, Verdigny, Loire
100% Sauvignon Blanc: mineraal, floraal en stuivend, aromatische wijn.

fles € 23,50

’18
‘17

fles € 29,50
½ fles € 17,50

Chablis, Domaine Thierry Hamelin, Yonne, Bourgogne
Tonen van vuursteen, lange afdronk. Klassieke Chardonnay: fris, droog.

‘17

fles € 30,50
½ fles € 17,50

Vin de pays de Vaucluse, Jean Pierre Boisson, le petit Caboche, Rhône
Sauvignon Blanc maar dan fruitig ingetogen, niet te stuivend, juist complex.

’15

fles € 26,50

Duitsland
Weiss Burgunder, Weingut Jacob Neumer, Rheinhessen
´17
Biologische Grand Cru onder de Pinot Blanc? Intense, mineralige wijn, veel diepgang.

fles € 24,50

Oostenrijk
Gruner Veltliner, Lösterrassen, Schloss Gobelsburg, Kamptal
Zacht kruidige neus,geuren van mango en citrus. Topwijn met frisse tonen.

´17

fles € 27,50

Italië
Pecorino, Mantocoa, Terre di Chieti, Abruzzo
’16
Pecorino druif geurt naar bloemen en toast. Ronde, aromatische smaak. Feest!

fles € 31,50

Spanje
Rioja Blanco, Bodegas Muga, Haro
’17
fles € 28,50
Viura en Malvasia druiven van deze top-bodegas! Volle wijn met 4 maanden houtlagering.
Zuid-Afrika
Chenin Blanc Homestead, Bellingham Estate, Paarl, Coastal Region
Tropische geuren, krachtige volle wijn van granietbodem zonder irrigatie.

‘16/’17

fles € 27,50

Nieuw-Zeeland
Pinot Gris, Wairau River Wines, Marlborough
Tonen van steenvrucht en peer; complex, rijp fruit en zeer kruidig.

’17

fles € 25,50

Huisselectie Rosé / Rood
Rosé wijn
Languedoc, Belles du Sud rose, Les Domaines Auriol, Frankrijk
Zon in het glas door kruidige grenache en syrah druiven.

‘17

fles
glas

€ 19,50
€ 4,50

‘17

fles
glas

€ 19,50
€ 4,50

Rode wijnen
Languedoc, Belles du Sud rouge, Les Domaines Auriol, Frankrijk
Zon overgoten wijngaarden met grenache en syrah. Kruidig, soepel, lekker.

Klassiekers Rood
Frankrijk
Beaujolais Villages, Domaine de Bacarra, P. Bonhomme, Beaujolais
De Gamay druif ten top: volop fruit, sappige stijl , toegankelijke smaak.

‘17

fles € 23,50

Hautes Côtes de Beaune, Domaine Sébastien Magnien, Bourgogne
Klassieke Pinot Noir met elegante zuren, intens smaak, verfijnde afdronk.

‘16
‘15

fles € 39,50
½ fles € 19,50

Saint-Emilion Grand Cru, Domaine Peyrelongue, Bordeaux
‘15
Merlot, Cabernet-Sauvignon en Franc druiven + 1 jaar hout; explosie van smaak.

fles € 35,50
½ fles € 18,--

Vin de pays de Vaucluse, Jean Pierre Boisson, le petit Caboche, Rhône
’15
Typische druivenrassen Caladoc, Marselan, Syrah en Egiodola: volle, fruitige wijn.

fles € 26,50

Corbières, Château Remouly, Languedoc
‘14
Carignan, Grenache en syrah druiven, gedeeltelijke houtrijping. Aromatisch, rijp.

fles € 27,50

Oostenrijk
Zweigelt, Weingut Leo Hillinger, Neusiedlersee, Burgenland
Zweigelt geeft kersenaroma met tikje chocolade. Heerlijk sappig, volle smaak.

’15

fles € 27,50

Italië
Valpolicella Ripasso superiore, Cantina Zeni, Bardolino, Veneto
3 Druivensoorten, ingedroogd en 1 jaar op hout; explosie van geur en smaak.

‘16

fles € 36,50

Spanje
Rioja Reserva, Bodegas Muga, La Rioja Alta
Klassiek: geklaard met eiwit, ongefilterd, 24 maanden hout, rijk en complex.

‘14

fles € 42,50
½ fles € 21,50

Zuid-Afrika
Pinotage Homestead, Bellingham Estate, Stellenbosch
Na houtrijping op Frans eiken perfect bij wild en grill. Volle, stevige wijn.

‘17

fles € 27,50

Verenigde Staten
Cabernet Sauvignon, Delicato Family Vineyard, Lodi, Californië
’14
Houtgelagerde, stevige volle wijn. Zachte tannines, kruidig tonen met rood fruit.

fles € 37,50

Chili
Carmenère Classic, Vina Leyda, Rapel Valley, Chili
’18
Na 8 maanden op Frans hout ontstaat een rijpe, fruitige wijn met zachte afdronk.

fles € 24,50

Bijzondere wijn uit “de Wijnkamer” van Colinde de Nijs
“De mooiste periode voor onze keuken; Hollandse witte en groene asperges van de koude grond. Op mijn
wijnkaart staan witte wijnen die deze delicate groente perfect begeleiden zoals de Maronesse, Pecorino en
Weissburgunder. Maar ik heb voor deze periode ook enkele wijnen uitgezocht die ik u graag per glas wil laten
proberen. Geniet van het “witte goud” tot eind juni en van de wijn zolang de voorraad het toelaat. ”

Wit
Muscat sec, domaine Piquemal, Côtes Catalanes, Frankrijk
‘17
De druif vooral bekend bij dessertwijnen wordt hier vroeg in het seizoen geplukt.
Tropische geuren, volle smaak, bij de aspergesoep of risotto.

fles
glas

€ 24,50
€ 6,50

Wit
Badia, Quinta de Aves, la Mancha, Spanje
´17
Blend van moscatel en sauvignon blanc druiven. Uitnodigend aroma, licht zoetje
Bijzondere wijngaard wordt omringd door lagunes met veel beschermde vogels .

fles
glas

€ 24,50
€ 6,50

Wit
Manzoni, Azienda Agricola Rechsteiner, Veneto, Italie
Manzoni druif is een kruising van Pinot Blanc en Riesling. Fris, kruidige wijn.
Heerlijk bij koude asperges en salades.

´17

fles
glas

€ 24,50
€ 6,50

´17

fles
glas

€ 24,50
€ 6,50

Wit
Soave, Danieli, Giovanni Fattori, Veneto, Italie
100 % Garganega druiven van vulkanische bodem geven veel mineraliteit.
Combineren bij gebakken asperges en vis.

