
 ROSÉ glas  fles  
      
      
     
21 LE BOTTLE LE ROSE 2016 GRENACHE - CINSAULT 3,95  19,85
 Languedoc Frankrijk 
        
 Mooie verfijnde aroma’s van rood fruit, aardbei en kersen.  
 Lekker drinkbare wijn, soepel en licht voor ieder moment van de dag!. 
 Winnaar ‘Concours Général Agricole’ te Parijs 2017.     
      
 
 Van de koning van de Provence Roy Rene: 
     
22 ROY RENE FLORIE 2016  GRENACHE - CINSAULT - CALADOC  22,50 
 Provence Frankrijk     
  
 Een lichte soepele wijn met een mooie zalmroze kleur.  
 In de neus verleidelijk bessen met ronde en fruitige aroma’s.      
 Een plezierige rosé om te drinken en te genieten.  
 Awards: Médaille d’Or - Gouden Medaille 2016 van de Concours Général  
 Agricole de Paris.  
      
     
23 ROY RENE MA TERRE 2016 COTEAUX D’AIX EN PROVENCE  24,50
  Provence Frankrijk 

 Aangename frisse neus met tonen van rode vruchten.  
 In de mond een toets van citrus en een lange afdronk.  
 Heerlijk zomers genieten...     
      
     
24 ROY RENE OPALE 2016 COTEAUX D’AIX EN PROVENCE   26,50
  Provence Frankrijk
  
 Heerlijke smaak met een explosie van fruit en wilde bloemen.  
 Een frisse, ronde wijn met een mooie balans en een royale afdronk.   
 Deze rosé blijft lekker lang nazinderen en vraagt om meer... en meer!  
 Gouden medaille ‘Grand Prix d’Excellence’ van ‘Les Vinalies’®     
 
 
  
 
 ROOD 
 
 
 
25 LE BOTTLE 2016 CABERNET SAUVIGNON 3,95  19,85 
 Languedoc Frankrijk 
  
 Mooie neus met veel zwart fruit begeleidt door een pepertje.  
 Een mooie structuur en weelderige smaak geven de wijn een gul  
 en uitgesproken karakter. Lange en perfect uitgebalanceerde afdronk. 
 
 
26 LE BOTTLE 2016 MERLOT 3,95  19,85 
 Languedoc Frankrijk 
 
 Fluweelzachte neus met hints van morellen, pruimen en confituur  
 met een heerlijk frisse toets van wilde aardbeien.      
 Mild van inborst en soepele tannine. Ronde en sappige finale.

  glas  fles 
      
      
    
27 TORO DE PIEDRA MERLOT GRAND RESERVA 2015  27,50  
 Curico Valley Chili 
      
 Volle complexe neus van framboos, zwarte peper, nootmuskaat en koffiebonen.      
 Fris en rond in de mond en een aangename afdronk met tonen van vanille. Heerlijke wijn!    
      
  
28 PER TUTTI 2016 PRIMITIVO  22,50  
 Puglia Italië 
      
 Prachtig mooie Primitivo. Aangenaam, krachtig, zacht in de mond en mooi in balans. 
 Fluwelig mondgevoel en toch een fijne frisheid.     
      
 
29 CASTILLO DE ENÉRIZ RESERVA 2012 CABERNET SAUVIGNON / MERLOT  22,50 
 Navarra Spanje     
  
 Prachtige Reserva met 12 maanden houtopvoeding. Hij heeft een kruidig aroma, 
  fijne geroosterde tonen, en een mooie vanille toets.      
 Hoge complexiteit met veel finesse. De afdronk is gesofisticeerd maar met mooie  
 smaak en lengte!     
      
    
30 ARTE NOBLE 2017  PINOT NOIR  21,50 
  Curico Valley Chili 
      
 Heldere, kersenrode wijn met een intense neus van aardbeien, kruiden en hout.  
 Vlotte en ronde smaak met een excellente structuur en uitstekende balans.
      
      
31 DUCA DI SARAGNANO 2013 VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 5,50  27,50  
 Toscane  Italië   
  
 Mooi paars rode kleur. Volle neus met aroma’s van bloemen, kruiden en  
 rood fruit. Vol mondgevoel met zachte tannines gevolgd door een heerlijk  
 lange afdronk.     
    
     
32 FUNCKENHAUSEN RESERVA LA ESPERA 2014 MALBEC  33,50  
 Mendoza Argentië     
      
 Donkere neus met zwarte pruimen, cassis, frambozen en een vleugje viooltjes.  
 In de smaak wordt dit bevestigd door een stevig maar evenwichtig mondgevoel.     
 De afdronk is lang, intens en met veel finesse.     
      
      
33 CORTIJO TRIFILLAS TEMPRANILLO - MERLOT 2016 4,20 21,00 
 Tierra de Castilla Spanje 
 
 In de neus, aroma’s van rood fruit zoals bessen en kersen.  
 Geuren van aardbei en karamel. Smaken van heerlijke rode vruchten.  
 Rond, met een romig einde.      
 Awards: Zilveren medaille van de Berliner Wein Trophy 2016 en Gouden  
 Medaille van Premios Gran Selección. 
 
 
34 CHÂTEAU PEYRAT CÔTES DE CASTILLON MÉDAILLÉ 2016 4,60  23,00 
 Bordeaux Frankrijk 
 
 Prachtige zachte Bordeaux met een krachtige aanzet. Rond, rijp en fruitig  
 met mooie hints van zwart fruit. Won geheel terecht goud op het Concours  
 Général Agricole de Paris.     
      

Op zoek naar een juweeltjebuiten de kaart?  Vraag naar onze wijn  van de maand.

WINE



 WIT glas  fles 
      
      
    
7 LE BOTTLE CHARDONNAY 2016 3,95  19,85  
 Languedoc Frankrijk 
      
 Verleidelijke aroma’s van nectarine, mirabellen en honing. Lekker rond met  
 een complex karakter. Een uitstekende Chardonnay met een heerlijk zachte  
 droge finale.     
      
 
8 LE BOTTLE SAUVIGNON BLANC 2016 3,95  19,85  
 Languedoc Frankrijk 
      
 Deze wijn zal u verrassen met de intensiteit van rijp exotischfruit, gekonfijte  
 citrus, grapefruit en citroenschil. Haar zachtheid en volheid maakt het een  
 evenwichtige wijn met een mooie zuurgraad.     
      
 
9 LE BOTTLE VIOGNIER 2017 3,95   19,85  
 Languedoc Frankrijk 
      
 Uitstekende Viognier met hints van abrikoos, lychees, ananas, perzik en  
 pruim die zorgen voor een volle, krachtige, ronde en zachte wijn.     
      
   
10 XANTAL MOSCATEL 3,95  19,85 
  Spanje Tarragona 
      
 Een frisse licht zoete wijn gemaakte van de Moscatel druif. Heerlijk als je  
 van een zoetje in een wijn houdt.
      
      
11 TORO DE PIEDRA GRAND RESERVA CHARDONNAY 2016  27,50  
 Curico Valley Chili     
 
 Intense neus van ananas, amandelbloesem, peer en vanille. Een weelderig  
 en exotisch mondgevoel met delicate houttoetsen. De finale is mondvullend  
 en licht getoast. Lange, zacht gekruide afdronk.  
      
     
12 TORO DE PIEDRA GRAND RESERVA SAUVIGNON BLANC 2016 5,50   27,50 
  Curico Valley Chili 
      
 Licht gekruide neus met frisse tonen van limoen en pompelmoes. Vol en  
 weelderig met smaken van ananas, brioche en lichte houttoetsen.     
 De afdronk is droog maar lekker kruidig.     
      
 
13 RUSSOLO DUE SAUVIGNON - CHARDONNAY 4,90 24,50  
 Friulli Italië     
      
 Schitterende wijn van ons favoriete Italiaanse wijnhuis. Fruitig in de mond  
 met een goede textuur. Levendig en vlot karakter met een evenwichtige  
 heerlijke afdronk.     
      
      
14 MATERIA LUIS DUARTE 2016 ANTAO VAZ - ARINTO - GOUVEIO 4,30 21,50  
 Alentejo Portugal     
  
 Van de beste Potugese wijnmaker! Licht fruitige neus met hints van exotische  
 vruchten en een fijn floraal toetsje.Lekker volle en aangename smaak.  
 De afdronk is droog maar heerlijk sappig en mild.     

 BUBBELS glas  fles  
      
      
     
1 CAVA EXIMIUS BRUT 4,90  24,50
 Macabeo (90%) - Chardonnay (10%) 
        
 Enkel de beste druiven werden geselecteerd en gebruikt.  
 Lekkere smaken van appeltjes, citrus en kweepeer.    
 Lekker fris en mild karakter met een levendige afdronk.     
      
 
2 METHODE CAP CLASSIQUEVINTAGE 2014 ZONNEWEELDE   29,50
 Pinot Noir - Chardonnay 
      
 Samengesteld als een ‘echte’ champagne uit ongeveer gelijke delen Pinot Noir  
 aangevuld met Pinot Meunier en een klein beetje Chardonnay.  
 Rijke aroma’s van noten en citrusvruchten.  
      
     
3 CHAMPAGNE LOMBARD & CIE  46,50
  
 Prachtige strogele kleur, met gouden reflecties. Fris in de neus met hints van  
 vanille. Een overvloed aan fijne aanhoudende belletjes. Ronde smaak, fris, fruitig  
 en heel mooi in evenwicht.     
      
  
4 SPUMANTE EXTRA DRY MILLESIMATO 2016 BEPIN DE ETO VAISS   27,50
  
 Deze spumante heeft een rijk boeket van rijp tropisch fruit en ananas, verfijnd  
 met toetsen van abrikoos en hints van citroen en bloemen. Delicaat, fluweelglad  
 met een droge afdronk.      
      
 
5 SPUMANTE BRUT MILLESIMATO 2016 BEPIN DE ETO FLAVÉ ROSATO   27,50
  
 Een rosé bubbel. Verfijnde neus met perzik en tropisch fruit met hints van noten  
 en bloemige ondertonen. Verfijnd en subtiel met mooi gebalanceerde frisse zuren.    
  

6 PROSECCO SUPERIORE BRUT MILLESIMATO 2016 BEPIN DE ETO CONEGLIANO 27,50  
 VALDOBBIADENE
    
 Aroma’s van vers gebakken brood met hints van appel, peer en perzik met verfijnde  
 nuances van rozenblaadjes. In de mond fris en vol van smaak, met aantrekkelijke zuren  
 in de finish.  

    
    fles 
 
 
 
15 WEINGUT PFLÜGER BUNTSANDSTEIN 2016 RIESLING BIO  22,00  
 Pfalz Duitsland 
      
 Een sappige en heerlijke Riesling. De typische smaak van passievrucht en perzik  
 maken hem tot een memorabele wijn, makkelijk te drinken maar met karakter.  
 Geniet van deze lichte en elegante stijl.     
      
   
16 CHÂTEAU LAMOTHE VINCENT 2016 SAUVIGNON BLANC - SEMILLON  22,50  
 Bordeaux Frankrijk 
      
 Strogeel met groene schakeringen. Boeiende aroma’s van perzik, abrikoos, tropisch  
 fruit en grapefruit met een minerale toets. Rijp en levendig, in balans, fris en vol.  
 Lange en boeiende afdronk.     
      
 
17 BREEDEWEELDE CAPE WHITE 2017  21,00  
 Slanghoek Valley Zuid Afrika 
      
 Goudgele kleur met groenige schijn. De geur is fruitig, bloemig en complex  
 met impressies van appeltjes, abrikozen en perzik. Levendige smaak, vol en sappig.  
 Deze wijn heeft een mooie lengte met een evenwichtige balans.     
      
 
18 CORTIJO TRIFILLAS 2015 VERDEJO - SAUVIGNON BLANC  21,00  
 Tierra de Castilla Spanje     
  
 Veel geprezen medaillekanon! Hints van vers tropisch fruit en passievrucht.  
 Zeer fruitig en intens gehemelte, elegant met een lange afdronk.     
      
 
19 RUSSOLO DOI RAPS PINOT GRIGIO - SAUVIGNON  32,50  
 Friulli 
      
 ‘Doi Raps’ is Friulisch dialect voor ‘twee druiven’, hiermee duidend op de twee  
 druiventrossen per stok die steeds worden ‘vergeten’ tijdens de oogst.  
 Een overheerlijke wijn, vol rond in smaak en de frisse zuurgraad zorgt evengoed  
 voor een prachtige uitgebalanceerde wijn.     
      
      
20 RUSSOLO SELEZIONE CRU RONCO CALAJ 2016 PINOT GRIGIO  27,50  
 Friulli 
  
 Opnieuw een fantastische wijn van dé referentie uit Noord Italië: Rino Russolo.  
 Levendig met een mooie zuurbalans en aanhoudende volle aroma’s.  
 Rond en vriendelijk en heerlijk verfrissend. Top Pinot Grigio!     
      
 
21 FUNCKENHAUSEN LA ESPERA 2016 TORRONTES  24,50  
 Mendoza Argentië 
      
 Deze Argentijn heeft een heerlijke neus met veel bloemen en hints van citrus.  
 Levendig en aromatisch mondgevoel met een mooi  evenwicht tussen fruit, suikers  
 en zuren gevolgd door een lange verleidelijke afdronk.     
      
     
 
      
      
     

LEKKERE WIJN  
GEPROEFD?  
 
Geniet nu ook thuis van onze topwijnen! Op www.hetwijnhuis.nl bestel je al  
onze wijnen en nog 100 andere juweeltjes om te genieten op een ander moment.
Laat ze thuis bezorgen of haal ze gezellig bij ons af. Gebruik code VICINI 
voor 15% korting op je eerste bestelling.

CADEAUTIP 
Iemand verrassen met onze lekker wijn? Bestel ‘m via www.hetwijnhuis.nl  
en we bezorgen ‘m graag. Gebruik code VICINI en je krijgt 15% korting  
op je eerste bestelling en als je wilt maken we er een mooi cadeau van.


