Wijnhuis Bodega Salentein

Wijnhuis Bodega Salentein

Aan de voet van het Andesgebergte bevindt zich het eigenzinnige
wijnhuis Bodega Salentein met klassiek gecultiveerde wijnen
op premium niveau. De filosofie van de Nederlandse zakenman
Mijndert Pon in Argentinië is duidelijk: Het produceren van de
hoogste kwaliteit wijnen en de achtergrond van de Argentijnse
cultuur bewaren in de wijn. Door het smeltwater van het
Andesgebergte te gebruiken en de lokale bevolking als maatstaf
te zien. De Argentijn kan zich een maaltijd zonder vlees niet
voorstellen en zal zijn wijn daarom ook altijd zo produceren dat
het de maaltijd uitstekend kan begeleiden.

Aan de voet van het Andesgebergte bevindt zich het eigenzinnige
wijnhuis Bodega Salentein met klassiek gecultiveerde wijnen
op premium niveau. De filosofie van de Nederlandse zakenman
Mijndert Pon in Argentinië is duidelijk: Het produceren van de
hoogste kwaliteit wijnen en de achtergrond van de Argentijnse
cultuur bewaren in de wijn. Door het smeltwater van het
Andesgebergte te gebruiken en de lokale bevolking als maatstaf
te zien. De Argentijn kan zich een maaltijd zonder vlees niet
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Wijnhuis Laurent Miquel

Wijnhuis Laurent Miquel

Laurent Miquel wordt gezien als één van de beste jonge
wijnmakers uit het Zuiden van Frankrijk. Geïnspireerd door de
passie en toewijding van zijn vader Henri als top wijnmaker uit
Chinian in de Languedoc, treedt hij succesvol in diens voetsporen.
Zijn twee passies Syrah en Viognier hebben ervoor gezorgd dat hij
hoge ogen heeft gegooid op internationale proeverijen.
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			Rood

			Rood

Elevado Malbec - Merlot

Elevado Malbec - Merlot

Vanuit het sap van de Malbec-en Merlot druif ontstaat deze volle
rode wijn. De rode wijn is fruitig
en heeft aroma’s en smaken van pruimen en zwarte bessen.
€20 / €4

Vanuit het sap van de Malbec-en Merlot druif ontstaat deze volle
rode wijn. De rode wijn is fruitig
en heeft aroma’s en smaken van pruimen en zwarte bessen.
€20 / €4

Portillo Malbec

Portillo Malbec

De Nationale trots laat zich van zijn beste kant zien. Mooie
gepolijste stoerheid, rijp rood- en zwartfruit.
€24 / €5

De Nationale trots laat zich van zijn beste kant zien. Mooie
gepolijste stoerheid, rijp rood- en zwartfruit.
€24 / €5

Portillo Pinot noir

Portillo Pinot noir

Jong en rijk, kruiden, kersen, bramen, zachte tannine,
modern en elegant.
€24 / €5

Jong en rijk, kruiden, kersen, bramen, zachte tannine,
modern en elegant.
€24 / €5

Salentein Barrel Selection Malbec

Salentein Barrel Selection Malbec

Heerlijke rijpheid. De geur van viooltjes.
Op de achtergrond wat tabak. Zacht, soepel, zwoel en sappig.
€35 / €7

Heerlijke rijpheid. De geur van viooltjes.
Op de achtergrond wat tabak. Zacht, soepel, zwoel en sappig.
€35 / €7

Salentein Barrel Selection Cabernet Sauvignon

Salentein Barrel Selection Cabernet Sauvignon

De ultieme presentatie van zwarte bessen,
pruimen, eucalyptus en mint.
Iedere slok van een andere spanningsboog.
€35 / €7

De ultieme presentatie van zwarte bessen,
pruimen, eucalyptus en mint.
Iedere slok van een andere spanningsboog.
€35 / €7

Laurent Miquel Pere et Fils Syrah - Grenache

Laurent Miquel Pere et Fils Syrah - Grenache

Robijnrode wijn met aroma’s van rijp rood fruit.
Proef de hints van peper en zoethout en
geniet van de mooie afdronk.
€20 / €4

Robijnrode wijn met aroma’s van rijp rood fruit.
Proef de hints van peper en zoethout en
geniet van de mooie afdronk.
€20 / €4

Laurent Miquel Chateau Les Auzines

Laurent Miquel Chateau Les Auzines

Laurent Miquel heeft voor deze wijn gekozen voor de
druivensoorten Syrah, Grenache en Carignan.
Mooie diepe, robijnrode kleur en verrassend fris.
In de smaak rijpe kersen en kruiden
zoals peper, salie en tijm.
€32 / €6,5

Laurent Miquel heeft voor deze wijn gekozen voor de
druivensoorten Syrah, Grenache en Carignan.
Mooie diepe, robijnrode kleur en verrassend fris.
In de smaak rijpe kersen en kruiden
zoals peper, salie en tijm.
€32 / €6,5

Ramón Bilbao Vinedos de Altura

Ramón Bilbao Vinedos de Altura

Deze Spaanse wijn heeft aroma’s van zwart fruit, hints van
mineralen, balsamico, pure chocolade, tabak, en kruiden. De
perfecte wijn bij onze slagersplank
€30 / €6

Deze Spaanse wijn heeft aroma’s van zwart fruit, hints van
mineralen, balsamico, pure chocolade, tabak, en kruiden. De
perfecte wijn bij onze slagersplank
€30 / €6

			 Wit

			 Wit

Elevado Chardonnay - Sauvignon Blanc

Elevado Chardonnay - Sauvignon Blanc

Een droge witte wijn die romig is, maar tegelijkertijd ook fris.
Deze toegankelijke witte wijn bevat aroma’s
en smaken van wit fruit en citrus.
€20 / €4

Een droge witte wijn die romig is, maar tegelijkertijd ook fris.
Deze toegankelijke witte wijn bevat aroma’s
en smaken van wit fruit en citrus.
€20 / €4

Portillo Sauvignon Blanc

Portillo Sauvignon Blanc

Pittig, stuivend en energiek. Granny Smith,
kruisbes, limoen, wat vers gemaaid gras.
€24 / €5

Pittig, stuivend en energiek. Granny Smith,
kruisbes, limoen, wat vers gemaaid gras.
€24 / €5

Laurent Miquel Nord-Sud Viognier

Laurent Miquel Nord-Sud Viognier

Sappige wijn met aroma’s van exotisch fruit e
n een hint van amandelen.
Heerlijk frisse smaak met een aangename afdronk.
€27 / €5,5

Sappige wijn met aroma’s van exotisch fruit e
n een hint van amandelen.
Heerlijk frisse smaak met een aangename afdronk.
€27 / €5,5

			Rosé

			Rosé

Elevado Rosé Malbec

Elevado Rosé Malbec

Een verrassende lichtroze wijn
met tonen van rood fruit en rozen.
Deze rosé heeft een verfrissende smaak en afdronk.
€20 / €4

Een verrassende lichtroze wijn
met tonen van rood fruit en rozen.
Deze rosé heeft een verfrissende smaak en afdronk.
€20 / €4

Mousserend

Mousserend

Salentein Sparkling Cuvée Exepctionnelle Brut

Salentein Sparkling Cuvée Exepctionnelle Brut

Heldere goudgele wijn met een aantrekkelijke glans van Pinot
Noir. Aroma’ s van groene appel en citrus fruit met een hint van
geroosterd brood met fijne, aanhoudende bubbeltjes.
Harmonieus en goed in balans!
€35 / €7

Heldere goudgele wijn met een aantrekkelijke glans van Pinot
Noir. Aroma’ s van groene appel en citrus fruit met een hint van
geroosterd brood met fijne, aanhoudende bubbeltjes.
Harmonieus en goed in balans!
€35 / €7

Zoet wit

Zoet wit

La Pélissière Moelleux, Côtes de Bergerac

La Pélissière Moelleux, Côtes de Bergerac

Aroma’s van exotisch fruit en bloemen. Een sappige en tegelijk
zoete smaak van onder andere peren en gedroogd fruit.
€20 / €4

Aroma’s van exotisch fruit en bloemen. Een sappige en tegelijk
zoete smaak van onder andere peren en gedroogd fruit.
€20 / €4

Wijnen exclusief op fles

Wijnen exclusief op fles

Rood

Rood

Salentein Numina Cabernet Franc

Salentein Numina Cabernet Franc

De wijngaarden liggen in het hart van Alto Valle de Uco, Argentinië,
meer dan 1200 meter boven de zeespiegel.
De wijngaarden zijn van het oudste Estate: El Oasis Aroma’s van
Framboos, zwarte bessen, blauwebessen , mint, ceder.
Mooie ronde tannine en goede zuurgraad.
€50

De wijngaarden liggen in het hart van Alto Valle de Uco, Argentinië,
meer dan 1200 meter boven de zeespiegel.
De wijngaarden zijn van het oudste Estate: El Oasis Aroma’s van
Framboos, zwarte bessen, blauwebessen , mint, ceder.
Mooie ronde tannine en goede zuurgraad.
€50

Salentein Numina Gran Corte

Salentein Numina Gran Corte

Aroma’s van rood fruit, blauwe- en zwarte bessen, bramen,
viooltjes, pepermunt, vanille en kruidnagel.
Stevige body met mooie tannines en lange elegante afdronk. Top
blend van: 64% Malbec, 18% Cabernet Sauvignon, 11 % Merlot, 5%
Cabernet Franc, en 2% Petit Verdot.
€50

Aroma’s van rood fruit, blauwe- en zwarte bessen, bramen,
viooltjes, pepermunt, vanille en kruidnagel.
Stevige body met mooie tannines en lange elegante afdronk. Top
blend van: 64% Malbec, 18% Cabernet Sauvignon, 11 % Merlot, 5%
Cabernet Franc, en 2% Petit Verdot.
€50

Salentein Single Vineyard Pinot Noir

Salentein Single Vineyard Pinot Noir

De druiven zijn afkomstig van het San Pablo Estate, dat 1400
meter boven de zeespiegel ligt in de Uco Valley.
Intens rood fruit, kersen, fluweel zacht, met lang aanhoudende
frisse delicate afdronk. Een unieke wijn,
net als het terroir waar de druiven vandaan komen.
€55

De druiven zijn afkomstig van het San Pablo Estate, dat 1400
meter boven de zeespiegel ligt in de Uco Valley.
Intens rood fruit, kersen, fluweel zacht, met lang aanhoudende
frisse delicate afdronk. Een unieke wijn,
net als het terroir waar de druiven vandaan komen.
€55

Salentein Primus Malbec

Salentein Primus Malbec

Wijnmakers trots, rijke aroma’s van pruimen, zwarte bessen,
vanille en tabac. Tannines mooi verpakt in fruit.
Alles prachtig in balans.
€65

Wijnmakers trots, rijke aroma’s van pruimen, zwarte bessen,
vanille en tabac. Tannines mooi verpakt in fruit.
Alles prachtig in balans.
€65

Laurent Miquel Bardou

Laurent Miquel Bardou

Unieke robijnrode wijn van Laurent Miquel
met intense aroma’s van kruiden, fruit, vanille
en een hint van geroosterd brood en een lange afdronk.
€45

Unieke robijnrode wijn van Laurent Miquel
met intense aroma’s van kruiden, fruit, vanille
en een hint van geroosterd brood en een lange afdronk.
€45

Laurent Miquel & Henri Miquel Larmes des Fées

Laurent Miquel & Henri Miquel Larmes des Fées

Deze wijn is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen
vader Henri en zoon Laurent Miquel. Bijzondere paarsrode wijn
van Laurent Miquel. Complexe wijn met aroma’s van gedroogd
fruit, vanille, verse amandelen en toast. Deze mooie mix van
aroma’s komt ook terug in de smaak van de wijn. Prachtige rode
wijn met een zijdezachte afdronk.
Dat is genieten!
€65

Deze wijn is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen
vader Henri en zoon Laurent Miquel. Bijzondere paarsrode wijn
van Laurent Miquel. Complexe wijn met aroma’s van gedroogd
fruit, vanille, verse amandelen en toast. Deze mooie mix van
aroma’s komt ook terug in de smaak van de wijn. Prachtige rode
wijn met een zijdezachte afdronk.
Dat is genieten!
€65

Wijnen exclusief op fles

Wijnen exclusief op fles

Wit

Wit

Salentein Barrel Selection Chardonnay

Salentein Barrel Selection Chardonnay

Exotisch, banaan, ananas, romig, zachte hout-touch.
Prachtige, rijpe Chardonnay.
€35

Exotisch, banaan, ananas, romig, zachte hout-touch.
Prachtige, rijpe Chardonnay.
€35

Salentein Numina White

Salentein Numina White

Een combinatie van moderne en traditionele technieken wordt
gebruikt. Druiven van de oudste wijngaard El Oasis. Rijke en volle
combinatie. De druiven Chardonnay 70% en Viognier 30% voor
deze wijn worden met de hand geplukt.
€50

Een combinatie van moderne en traditionele technieken wordt
gebruikt. Druiven van de oudste wijngaard El Oasis. Rijke en volle
combinatie. De druiven Chardonnay 70% en Viognier 30% voor
deze wijn worden met de hand geplukt.
€50

Laurent Miquel Lagrasse Albariño

Laurent Miquel Lagrasse Albariño

Laurent Miquel heeft de Albariño, een druivensoort die veel in
Spanje wordt verbouwd, teruggehaald naar de Franse wijngaarden.
Frisse witte wijn met aroma’s van grapefruit en bloemige tonen.
Smaken van witte perzik en ook de afdronk is fris
door het vleugje limoen.
€30

Laurent Miquel heeft de Albariño, een druivensoort die veel in
Spanje wordt verbouwd, teruggehaald naar de Franse wijngaarden.
Frisse witte wijn met aroma’s van grapefruit en bloemige tonen.
Smaken van witte perzik en ook de afdronk is fris
door het vleugje limoen.
€30

Rosé

Rosé

Laurent Miquel - Chateau Cazal Viel Rosé
Vieilles Vignes

Laurent Miquel - Chateau Cazal Viel Rosé
Vieilles Vignes

Een zachtroze kleur, frisse aroma’s van rood fruit en smaken van
rijp fruit en kruiden. Verfrissend, met een mooie balans tussen
fruit en zuren.
€27

Een zachtroze kleur, frisse aroma’s van rood fruit en smaken van
rijp fruit en kruiden. Verfrissend, met een mooie balans tussen
fruit en zuren.
€27

Champagnehuis Pol Roger

Champagnehuis Pol Roger

De favoriete Champagne van wijnschrijvers’

De favoriete Champagne van wijnschrijvers’

Pol Roger behoort tot de meest prestigieuze champagnehuizen. Het
huis heeft sinds de oprichting in 1849 zijn familiekarakter intact
weten te houden. Pol Roger bezit 80 hectare wijngaarden Grand
Cru die rondom Epernay liggen in de Vallée de la Marne. Belangrijk
zijn de 7 kilometer lange kelders, die tot de koudste (+/- 9 gr. C)
van de Champagnestreek behoren. Hoe lager de temperatuur, hoe
langzamer de gisting, hoe fijner de belletjes en voller het bouquet.
In 2004 verkreeg Pol Roger het predicaat ‘hofleverancier’ van
Koningin Elizabeth II.
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weten te houden. Pol Roger bezit 80 hectare wijngaarden Grand
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Champagne

Champagne

Pol Roger Brut Reservé

Pol Roger Brut Reservé

De Brut Réserve van Pol Roger is een prachtige Champagne
met een uitstekende balans tussen de Pinot Meunier, Pinot Noir
en Chardonnay. Kenmerkend voor deze mousserende wijn is de
goudgele tint en verfijnde mousse. Deze wijn beschikt over een
subtiele smaak die zich onderscheidt door een hint witte bloesem
gepaard met een lange en indrukwekkende afdronk. Churchill
ging er mee in bad. Heerlijk als aperitief, maar ook bij een fris
voorgerecht. Raszuiver en intens.
€75

De Brut Réserve van Pol Roger is een prachtige Champagne
met een uitstekende balans tussen de Pinot Meunier, Pinot Noir
en Chardonnay. Kenmerkend voor deze mousserende wijn is de
goudgele tint en verfijnde mousse. Deze wijn beschikt over een
subtiele smaak die zich onderscheidt door een hint witte bloesem
gepaard met een lange en indrukwekkende afdronk. Churchill
ging er mee in bad. Heerlijk als aperitief, maar ook bij een fris
voorgerecht. Raszuiver en intens.
€75

