wijnkaart
Bekijk hier onze uitgebreide wijnkaart. Opgesteld door nauw contact met onze wijnleveranciers en kleine
importeurs. Hierdoor sluiten onze wijnen perfect aan bij jouw smaakprofiel en/of de spijscombinaties.
Ontdek op de eerste pagina’s van deze kaart, de wijnen die per glas en per fles te bestellen zijn. De
pagina’s daarop volgend tonen onze toppers, die enkel per fles te bestellen zijn. Wil je graag advies of
informatie over onze wijnselectie? Vraag het gerust aan Jaymie of Susan.
Wij hanteren een eerlijke verkoopprijs ten opzichte van de inkoopprijs. Hierdoor blijven de kosten van het
schenken en de opslag voor alle wijnen gelijk. Dit omdat wij geloven in de filosofie dat jij als gast bij ons
ook duurdere wijnen kunt drinken voor een acceptabele prijs.

amen

wijn & bistrobar

wijnkaart
Mousserend
Cava Domenech Methode traditionelle Brut
Macabeo,parallada en xarel-lo
Catalonië, Spanje

5,50

30

10

50

Domaine Garras
Colombard, gros manseng en ugni blanc
Côtes de Cascogne, Frankrijk
Verfrissende witte wijn. In de smaak pittig, limoen en groene appel.
De wijn heeft in de afdronk mooie ronde smaken en floraliteit.

3,75

19

Velea Malvasia Fiano
Malvasia, fiano
Salento (Puglia), Italië
Mooi glas wijn met in de geur aroma’s van honing en tropisch fruit.
In de smaak een mooie balans tussen het fruit en de nodige frisheid.

3,75

19,00

5

25

5,40

27

Champagne Hure Freres “Invitation” Brut
Chardonnay, pinot noir en pinot meunier
Champagne, Frankrijk

Witte wijnen

Les Bertholets Réserve
Viognier
Languedoc, Frankrijk
Een echte viognier. Helder en goudgeel van kleur met in de geur een veld
vol zomerbloemen. Rijk van smaak, met tropische fruitsmaken en een mooie
frisse afdronk.
Il Borgo
Pinot grigio
Veneto, Italië
Strogele kleur. Fris in de neus, fijn kruidig met rijp fruit. In de mond, rijke
aroma’s van peer en witte bloemen. Elegant en smakelijk in de afdronk.

amen
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wijnkaart
Four Lines
Verdejo
Rueda, Spanje
Gemaakt van de beste Verdejo druiven selectie, van druivenstokken met een
gemiddelde leeftijd van veertig jaar. Een mooie sappige wijn met hints van
perzik en abrikoos met een verfrissende afdronk. Volledig veganistisch.

4,30

21,50

Clayton Road
Chardonnay
Murray Darlin, Australië
Mooie volle, hout gelagerde chardonnay met een fijn frisje.

5

25

Weingutt Spiess
Riesling
Rheinhessen, Duitsland
Droge, frisse en zeker fruitige riesling. Vriendelijk, speels met mineralen.

5

25

Silverlake
Sauvignon blanc
Marlborough, Nieuw Zeeland
Een typische sauvignon blanc uit Nieuw Zeeland. Rijk in smaak en goed in
balans door de aanwezigheid van exotisch fruit, kruisbes en frisse zuren.

5,50

27,50

Casa del Marques, Joven Blanco
Viura en tempranillo blanco
Rioja, Spanje
Een verrassend witte Rioja. De warmte van de Spaanse zon komt terug in de
specifieke geur en smaak van de wijn, wit fruit, citrus, bloemen en noten.

5,50

27,50

amen
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wijnkaart
Sweet white du Toitskloof (zoet)
Muskadel, colombar en chenin blanc
Western Cape, Zuid Afrika
Een strogele, friszoete wijn met geurige aroma’s van tropisch fruit.

4,10

20,50

5

25

Weingutt Spiess, Pin__t & Friends
Pinot noir
Rheinhessen, Duitsland
Heerlijk sprankelende en frisse rosé. In de geur zure kersen, frambozen,
aardbeien en citrusfruit. Volle, sappige, ronde en droge smaak.

4,10

20,50

Legendary Blush
Pinot grigio
Recas, Roemenië
Frisse pinot grigio met, de voor een ‘blush bekende’, lichte kleur. In de geur
aardbeien en frambozen en een frisse smaak met een lichte kruidigheid.

4,10

20,50

Palm
Cinsault, grenache en merlot
Provence, Frankrijk
Een typische rosé uit de Provence gemaakt door de top uit deze regio. Een
frisse aangename wijn met fruit en ook wat citrus in de smaak.

4,50

22,50

Sinzero (alcoholvrij)
Chardonnay
Central Valley, Chili
Groengele kleur met geuren van abrikoos en exotisch fruit. In de smaak veel
frisheid. Een echte ‘wijnbeleving’, met een mooie lange afdronk.

Rosé wijnen

amen
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wijnkaart
Rode wijnen
Animic
Monastrell
Jumilla, Spanje
Elegant glas rode wijn met veel rood fruit, sappige tannines en lichte kruidigheid.

3,75

19

Fleur d’Em
Merlot
Pays D’Oc, Frankrijk
Een heerlijke merlot, sappig en vol van smaak.

4,30

21,50

Los Bandidos Reserve
Malbec
Mendoza, Argentinië
De wijn heeft een mooie donkere kleur. In de smaak herken je wat laurier en
drop. De afdronk is mooi zacht en vol.

5,50

27,50

Barista
Pinotage
Franschhoek, Zuid Afrika
In alle opzichten een intense pinotage. Diep donkerrood van kleur en een
expressieve, rijke chocolade en koffiegeur. Temperamentvol van smaak met
zwoele tannines.

5

25

5

25

3,75

19

Silverlake
Pinot noir
Marlborough, Nieuw Zeeland
Mooie fonkelrode, typische pinot noir, kleur. Het boeket geurt naar fijn delicaat
fruit (frambozen en bosaardbeien). Heerlijk soepel glas wijn waarin ook de
aardse tonen en lichte kruidigheid van de pinot noir te proeven is.
Castadoro
Montepulciano
Abruzzo, Italië
Veel zwart en rood fruit in de geur. Welke je voorbereid op de mondvullende
smaak met ook daarbij zwart fruit en een zekere stevigheid.

amen
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wijnkaart
Sodupe Rioja Crianza
Tempranillo
Rioja, Spanje
Een heerlijke Rioja, vol van smaak met een zachte afdronk van vanille. Dit komt
door de houtlagering van 12 maanden.

5,60

28

Lianto
Primitivo
Salento (Puglia), Italië
Deze wijnmaker oogst en selecteert de druiven handmatig. Dit kun je proeven!
In de geur en smaak herken je meteen kersen, bessen en bramen

5,60

28

5

25

Sinzero (alcoholvrij)
Cabernet sauvignon
Central Valley, Chili
Donkerrode kleur met in de geur zwart fruit en bramen. In de smaak sappig,
tonen van houtrijping en fijne tannines. Een echte ‘wijnbeleving’.

amen
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wijnkaart
Frankrijk – witte wijnen
Sancerre ”Les Pierris” Roger Champault 2016
Sauvignon blanc, Loire
Zeer lichtgeel van kleur met groene tinten. Intense geur met tonen van citrus,
bloemen en kruisbessen. Droge, fruitige smaak met bloemige nuances, iets kruidig
en lichte mineralen.

37

Jerome Quiot, Châteauneuf du Pape 2019
Viognier, Côtes du Rhone
Lichtgeel van kleur en een complexe geur van abrikozen, gele perzik en tropisch fruit.
Volle structuur en zeer zacht in de smaak. Ontdek bij iedere slok iets nieuws.

39

Chablis Mise au Domaine Adrien Besson 2017
Chardonnay, Bourgogne
Prachtige aroma’s van groene appel, limoenachtige citrustonen, witte bloemen en
rijke minerale toest met een goede balans.

39

Puligny Montrachet “les nosroyes” Domaine Jean Fery & Fils 2018
Chardonnay, Bourgogne
Een topper uit de Bourgogne. Een volle, ronde en krachtige chardonnay.
Rijpig op nieuw eikenhouten vaten. Vol van smaak met een romige, zachte afdronk.

65

Frankrijk – rode wijnen
Le Muid Montesaugeonnais Fût Haute-Marne 2017
Pinot noir, Haute Marne
Een mooie, klassieke Bourgogne stijl pinot noir waarvan de wijngaarden grenzen
aan de rivier de Marne. Aroma’s van zwart fruit, peper, kruiden en een minerale
afdronk. Deze wijn heft zo’n 18 maanden gerijpt op Frans eiken barriques.

42

Château Les Hauts – Conseillants 2015
10 % cabernet franc en 90 % merlot, Pomerol
Intense geur en kleur van specerijen met tonen van caramel. Rijke en volle wijn met
zachte tannins. Een echte klassieker!

40

amen
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Portugal – rode wijn
Douro4u 2015
Touriga nacionale, touriga franca, tinta roriz, tinta amarela, Douro
Intense en zeer geconcentreerde smaak en geur. Typisch Portugees, wat ruw en
robuust met een fruitige afdronk.

32

Spanje – witte wijnen
Quintaluna “de ossian” 2016
Verdejo, Tierra de Castilla y Leon
Een verfijnde Verdejo. Mooie balans tussen frisheid en een sappige, romige afdronk.
Volledig biologisch en biodynamische wijn.

32

Lagar de Pangua 2014
Viura, Rioja
Mooie volle witte wijn. Deze wijn heeft houtlagering gehad van 8 maanden. In de
smaak proef ook wat gedroogd fruit, waardoor de balans blijft.

34

Spanje – rode wijnen
Mauro 2014
Syrah en tempranillo, Tudela de Duero
Dé topper uit Spanje! Mauro is een volle krachtige rode wijn met een zeer verfijnde
afdronk. De toevoeging van een beetje syrah geeft de wijn een zijdezachte maar
volle smaak. Een van de favoriete van team Samen!

65

Lagar de Pangua Reserva 2015
Tempranillo, Rioja
Een prachtige tempranillo uit de Rioja streek. Mooie volle en krachtige smaak. De
wijn heeft 18 maanden gerijpt op eikenvaten en daarna nog 24 maanden op fles.

48

amen
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Italië – witte wijnen
Antonella Cordo Vermentino di Sardegna 2018
Vermentino, Sardegna (Sardinië)
De eerste aanzet is sappig en rond. De afdronk fris met mooie zuren en licht kruidigheid.

32

Pietra Majella Terra di Chieti 2018
Pecorino, Abrruzo
In de geur aroma’s van bloemen en gekonfijt zomerfruit. De wijn is in evenwicht door de
mooie sappigheid en de lichte houtrijping die hij heeft gehad van 3 maanden op
eikenhouten vaten van maximaal 225 liter.

30

Coffele Soave Classico (organic) 2018
Garganega, Soave
Loepzuiver met heldere tonen van wit fruit en een boeiende afdronk van een licht bittertje
en amandel.

35

Italië – rode wijnen
Tenuta San Vito “organic” Chianti 2018
Sangiovese, Chianti
Prachtige Chianti. Het typische karakter van Chianti is gewaarborgd met sangiovese
druiven en tegelijkertijd een prachtige densiteit aan rood fruit, zachte kersentoon, braam
en specerijen. Heerlijk zachte afdronk met wat kruidigheid na.

35

La Marognole Valpolicella Ripasso 2018
Corvina, rondinella en molinara, Veneto
De kruidigheid, kracht en elegantie overheersen in deze smaakvolle wijn.

35

Fontanabianca Barbaresco 2018
Nebbiolo, Piemonte
Dit is een wijn met zeer hoog smaakgehalte. Fruitige smaken zoals die van frambozen,
bramen en bessen zijn in deze wijn te vinden. Ook de smaken van tabak en peper zijn
aanwezig. Deze wijn heeft 12 maanden op houten vaten gelegen en daarna nog
14 maanden op fles gerijpt. Een echte Italiaanse krachtpatser.

46
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Amarone Classico, Amarone della Valpolicella, Agricola Cottini 2013
Corvina, corvinone, rondinella en molinara, DOC Valpolicella
Amarone della Valpolicella is de koning van de regio en voor de familie, van het
kleine wijndomein, hun grote trots. Deze topper heeft een prachtig evenwicht tussen fruit,
concentratie en finesse.

69

Zuid Afrika – witte wijn
Villa Esposta 2020
Chenin blanc, Olifantenrivier
In de neus een typische chenin blanc. Mooi smaken van tropisch fruit tot limoen,
heeft houtlagering gehad.

37

Zuid Afrika – rode wijn
Villa Esposta 2017
Pinotage, Olifantenrivier
Mooie, volle rode wijn waarin de drie druivensoorten goed tot hun recht komen. Lekker
in combinatie met een stuk vlees.

37

Amerika – Witte wijnen
Folie á Deux ”Russian River Valley” 2018
Chardonnay, Sonoma County (Californië)
Chardonnay zoals we hem niet vaak zien uit Amerika. Zacht, romig en niet teveel
houtgebruik. Hierdoor krijgt de wijn aroma’s van rijp fruit zoals peer en abrikoos.

38

Noble Vines 446 2019
Chardonnay, Monterey (Californië)
Een volle, ronde chardonnay. Toast, boterig en honing in de smaak met toch een frisje.
Waardoor deze hout gelagerde chardonnay niet tegen gaat staan.

36
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Amerika – rode wijn
Folie á Deux 2016
Zinfandel, Sonoma Valley (Californië)
Geen zwaar alcoholische en lompe zinfandel. Juist een met veel finesse en bijna zoetige
geur, terwijl de smaak zacht en frivool is.

37

Duitsland – rode wijn
Spiess Saint Laurent 2014
Saint Laurent, Rheinhessen
Een sappige en fruitige rode wijn. In de afdronk nog wat kruiden. Allemansvriend!

32

Nieuw Zeeland – witte wijnen
Seresin “organic” 2015
Sauvignon blanc, Marlborough
In de geur rijpe perzik terwijl hij heel fris en crispy is in de afdronk. Een typische
sauvignon blanc uit Nieuw Zeeland.

38

Seresin Sauvignon Blanc “Reserve” 2011
Sauvignon blanc, Marlborough
Zuivere en pure stijl sauvignon blanc met houtlagering. Hierdoor een zeer spannende en
interessante wijn. Rijpheid in combinatie met de zuren en frisheid van de druif.

49

Oostenrijk – witte wijn
Nigl Gartling 2016
Grüner veltliner, Kremstal
Frisse en ook kruidige geuren in de neus. Vollere smaak van citrus en mineralen.

32

Oostenrijk – rode wijn
Rosi Schuster 2017
Blaufrankisch, Burgenland
Delicate aroma’s vooral ondersteunend met zwarte vruchten, fijne kruiden en specerijen.
In de smaak voornamelijk rode bessen en kers met goed geïntegreerde tannines en een
fris gestructureerde mineraliteit.
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35

