TANTE PIETJES HUISWIJNEN
WIT
Boschendal Boschen Blanc, West Kaap Zuid-Afrika

€6,00

€27,50

Chardonnay, Chenin Blanc ,Sauvignon Blanc, Viogner Deze heerlijke frisse witte blend van 4 verschillende wijnen is
afkomstig van het beroemde Boschendal estate (sinds 1685!). Diepe goudgele kleur met een groene gloed. Aroma’s van perzik,
ananas, peer en kruisbes en tonen van kamperfoelie, citroen en sinaasappelbloesem. Frisse fruitige en gebalanceerde smaak.

ROSÉ
Fratelli Zuliani Pinot Grigio Blush Rosato , Veneto Italië

€6,00

€27,50

Pinot Grigio De geweldig mooie zeer licht zalmroze kleur geeft blush een zomers karakter. De geur doet denken aan wilde
aardbeien. Een frisse mineraliteit in combinatie met aangename citrustonen en bosvruchten in de smaak.

ROOD
Bodega Norton Finca La Colonia, Mendoza Argentinië

€6,00

€27,50

Cabernet Sauvignon Diepe robijnrode kleur. Complexe geur met intense aroma’s van rijp fruit, zoals pruimen, moerbeien,
zwarte bessen en aardbeien. Vrij volle, sappige wijn met bessenfruit en kenmerkende strakheid en structuur van een Carbanet
Sauvignon. De lange afdronk is harmonieus en vriendelijk met mooi gebalanceerde tannines.

TANTE PIETJES SPECIAL SELECTION
MOUSSEREND
Champagne Nicolas Feuillatte Blanc de Blanc Frankrijk

€99,50

Chardonnay Favoriet van #FEESTJEBIJKEESJE!

WIT
Ponga, Marlborough Nieuw-Zeeland

€8,50

€34,50

Sauvignon Blanc Licht, fris fruitig wit. De Ponga Sauvignon Blanc uit Nieuw-Zeeland vertoont fijne geuren van fris tropisch
fruit. Het kenmerkende stuivende karakter is uiteraard aanwezig, maar wordt subtiel in bedwang gehouden door een smaak van
rijp fruit, meloen en peer.

Esterhazy Leithaberg, Burgenland Oostenrijk

€9,50

€38,50

Chardonnay Romige Oostenrijker. Strogele kleur. Een gebalanceerde neus van abrikoos en rijpe peer. De Smaak van zwarte
peper en een opvallende rokerige mineraliteit.

Edouard Delaunay Septembre, Bourgogne Frankrijk

€9,75

€39,50

Chardonnay Edouard is een prestigieus Bourgognehuis met een rijke geschiedenis. Deze instapcuvee van het huis is gevinifeerd
met fruit uit de zuidelijke Bourgogne. Daar is het warmer en proef je in het glas. Het profiel ietwat exotischer met meloen,
steenfruit en rijpe appel. Deze wijn zet je met plezier op tafel.

Quinta Apolonia Belondrade, Ruedaje Spanje

€9,50

€39,50

Magnum €79,50

Verdejo Verleidelijke aroma’s van tropisch fruit met een hint van bloemen en eikenhout. In de mond is de Belondrade Quinta
verfrissend sappig, lichte toast en mooie zuren.

ROSÉ
Bernardus Coteaux d’Aixe en Provence AOP Frankrijk

€11,50

€47,50

Magnum

€99,50

Carbernet Sauvignon, Cincault, Grenache, Syrah De kleur is jeugdig, levendig en zalmroze. De neus is helder en delicaat,
alsof je een duik neemt in vers zomersfruit. De smaak is ‘crisp’ fris en vol van smaak met een mooie mineraliteit en elegantie met
mooie tonen van rood fruit, witte perzik, grapefruit zest en een hint van kruiden in de afdronk.

Miraval “Pitt & Jolie”, Côtes de Provence Frankrijk

€44,50

Magnum €94,50

Cinsault, Grenache, Syrah en Rolle Bleek zalmroze van kleur met aroma’s van vers rood fruit oa aardbei, frambozen en
bloemen. Elegante wijn met frisse zuren en een delicatie van tonen van rood fruit. Miraval is het wijndomein van Brad Pitt.
Samen met de familie Perrin maakt hij geweldige wijnen.

Domaines Ott Chateau de Selle, Provence Frankrijk

€59,50

Cinsault, Grenache, Mourvedre, Syrah Fris, fruitig, mineralig en elegant. De wijn is helder met een delicate parelachtige roze
tint. De neus is precies en mineralig en onthult aroma’s van perziken, abrikozen en vanille, met ondertonen van passiefruit en
limoenschil.

ROOD
Masi Brolo Campofiorin Oro ‘Riserva Ripasso’,Veneto Italië

€9,50

€38,50

Corvina, overig Intense robijnrode kleur. Breed bouquet met aroma’s van rijpe kersen en zoete kruiden, zoals kaneel en
vanille. Ronde, rijke en warme smaak met tonen van kersen, bessen en vanille en een uitstekende balans en zachte tannines.
Aantrekkelijke lange afdronk.

Lapostolle Petit Clos 2015, Colchagua Valley Chili

€89,50

Carbernet Sauvignon, Carmenere, Merlot Tweede wijn van Clos Alpalta! De icoonwijn is Clos Alpalta, misschien wel de
beste wijn van Zuid Amerika. Donkere diepe inktpaarse rode kleur. Het bouquet is een explosie van puur fruit; aroma’s van rood
en zwart fruit zoals rode kersen, pruimen, blauwe bessen en vijgen. Daarnaast de geur van vanille, kruidnagel en peper.

MOUSSERENDE WIJNEN
Dom Potier Cava Brut Spanje

€8,50

€34,50

Macabeo, Xarel-lo Licht, fris en fruitig wit. Heldere gele kleur met gouden highlights. Toegankelijk en intens in de neus met
aroma’s van diverse fruit zoals groene appels. Goede smaak met een mooie balans tussen het fruit en de zuurgraad.

Champagne Nicolas Feuillatte Brut Reserva Frankrijk

€13,50

€69,50 Magnum €139,50

Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir Bleke heldere goudgele kleur. De mousse is zeer verfijnd, delicaat en fluweelzacht.
In het veelbelovende bouquet aroma’s van wit fruit, zoals appel, peer en perzik, en diverse specerijen. Zacht, frisse aanzet.
In de elegante smaak wordt citrusfruit gecombineerd met iets van appel. Gevolgd door een lange afdronk met opvallend frisse
zuren. Favoriete Champagne de gehele Tante Pietje Crew, FANTASTISCH!

Champagne Ruinart blanc de blancs Frankrijk

€129,50

Chardonnay Fijn en mineralig, neus van brioche en geroosterde amandelen. Zeer elegante champagne.

Moët & Chandon Ice Imperial Frankrijk

€89,50

In de neus zeer verfrissend, veel citrus en limoen. De smaak is voller, rijper dan de geur doet vermoeden en een klein zoetje
aan het einde. Geserveerd met ijs, aardbeien en munt. Heerlijk zomers fris!

Dessertwijnen
Bottega Moscato Il Vino Del Amore, Veneto Italië

€8,50 (2,0cl)

Een licht zoete mousserende dessertwijn.

Esterhezy Beerenauslese, Burgenland Oostenrijk

€8,50

€32,50 (37,5cl)

Sauvignon Blanc, Schreurebe Weldadig en Edelzoet.

WITTE WIJNEN
FRANKRIJK
Paul Jaboulet Aine Viognier, Rhone Frankrijk

€7,75

€31,50

Viognier, licht, fris en fruitig. Deze wijn barst van het fruit. Het uitbundige bouquet presenteert presenteert aroma’s van
mango’s en ananas met veel exotische accenten. De smaak is zwoel en toch fris.

Hubert Brochard, Sancerre, Loire

€39,50

Sauvignon blanc zeer verfijnd met mooie indrukken van vers wit fruit en witte bloemen aangevuld met citrus en mineralen.
Mooie frisse met ronde zachte zuren. Veel nuances van appel en peer en uiteraard mineralen, citrus en viooltjes.

Hubert Brochard, Pouilly-Fume, Loire

€43,50

Sauvignon blanc Mooie geuren van wit fruit, kruisbessen, eucalyptus, iets rokerig. Zeer mild droog en verfijnde nuances van
vuursteen, hazelnoot en perziken.

Regnard Chablis, Saint Pierre AOC, Bourgogne

€49,50

Chardonnay Mineralig rond en fruitig. Chablis is toch wel de ultieme comfort zone van de chardonnay.

Meursault, Domaine Berthelemot, Bourgogne

€69,50

Chardonnay Intense gele kleur met licht goud-groene schakering. Heerlijk versmolten hout. Textbook Mersault, heel
sprenkelend met amandelachtige tonen. Open en elegant van smaak met levendig en mineraal slotakkoord.

ITALIË
Antinori Bramito Della Sala I.G.T Umbria

€37,50

Chardonnay Een populaire witte wijn van Antiori, is deze geweldige Chardonnay. In Bourgogne stijl gemaakt en ook wel ‘Baby
Cevaro’ genoemd. Rond, romig en een heerlijke frisse afdronk.

Antinori Cervaro Della Sala Umbria

€99,50

Chardonnay, Grechetto De meest bekroonde wijn van Italie is een witte, namelijk deze Cervaro della Sala Chardonnay. Een
rijke, elegante Chardonnay van wereldklasse met een kenmerkende mineralige afdronk.

Sorelle Zuliani, Pinot Grigio Abrussen

€6,50

€28,50

Pinot Grigio, Licht, fris en fruitig wit. Deze Pinot Grigio heeft typische kruidigheid kenmerken voor deze druif. Een frisse smaak,
droog en levendig, deze witte wijn brengt fruit (appel en peer) in de smaak en heeft een bloemige gebalanceerde geur.

SPANJE
Lusco Albarinio, Rias Baixas

€42,50

Albarinio Smaakvol en complex wit. Licht stro geel van kleur. In de neus aroma’s van watermeloen, peer en walnoot. In de
smaak worden deze aroma’s gecomplementeerd door de aroma’s van citroen en venkel wat voor een mooi ronde maar ook frisse
afdronk zorgt.

Belondrade y Lurton, Rueda DO

€67,50

Verdejo Deze prijswinnende-wijn van wijnhuis Belondrade wordt beschouwd als de Spaanse top van Rueda wijnen.
De 100% Verdejo Belondrade y Lurton wordt 10 maanden gerijpt in Frans eiken en vormt een goudgele, frisse complexe, mooi
uitgebalanceerde wijn. Rijp wit fruit, mooie houttonen en een prachtige afdronk.
De favoriete wijn van Johan Cruijff en Ronald Koeman!

WITTE WIJNEN
OOSTENRIJK
Esterhazy Gruner Veltliner Estoras, Burgenland

€33,50

Gruner Veltliner Stijlvolle Gruner Veltliner! Vers fruit nootachtige aroma’s met pittige peperige, neus, zwierig in de mond met
een duidelijk fris karakter, dat Gruner Veltliner populair maakt over de hele wereld.

ZUID-AFRIKA
Boschendal Grande Cuvee, Franschhoek Zuid-Afrika

€7,00

€29,50

Sauvignon Blanc Strogele kleur. In de geur aroma’s van kruiden van tropisch fruit met tonen van kalk en groene vijgen. Deze
complexe aroma’s leiden naar een romige, harmonieuze smaak met een lange afdronk vol minaralen

USA
Bernardus Chardonnay, Monterey Country California

€11,75

€48,50

Chardonnay Licht goudgele kleur en intense aroma’s van witte bloemen acacia, exotisch fruit. Een kruidige, ronde wijn met
een lange en krachtige afdronk. Bernardus makes dreams come true!

Bernardus Sauvignon Blanc, Monterey Country California

€44,50 Magnum €89,50

Sauvignon Blanc, Fruitig, stuivend en aromatisch. Licht gele kleur met aroma’s van citrusfruit, kruisbessen en enkele groene
tonen van vers gemaaid gras. Deze wijn heeft smaken van grapefruit, kruisbes, citrus- en tropisch fruit en grassige tonen.

ARGENTINIË
Bodega Norton Finca La Colania, Mendoza

€6,00

€27,50

Chardonnay Heldere goudgele kleur met warme groene tinten. Zeer aantrekkelijk in de neus van exotisch fruit, citrusfruit en
groene appels. De ronde structuur en de concentratie van het begin tot het einde te proeven. Aangenaam frisse zuren en
verrassend en elegant in de afdronk.

CHILI
Lapostelle Chardonnay Cuvee Alexandre, Central Valley

€44,50

Chardonnay De “Franse” Chilenen van Lapostelle maken wellicht de beste wijnen van Chili met hun Cuvee Alexendre serie.
Deze Chardonnay is een zeldzame combinatie van een concentratie, elegantie en lengte. Lange en intense afdronk.

RODE WIJNEN
FRANKRIJK
l’Hospitalet de Gazin2e Vin du Château Gazin Pomerol, Bordeaux2017

€89,50

Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon De tweede wijn van het zeer hoog aangeschreven Chateau Gazin, buurman
van Petrus. Donker van kleur met aroma’s van zwarte bessen en kersen, ondersteund door licht getoaste tonen. Een vleugje
witte peper en karamel. Fluweelzacht, maar met tevens een krachtige afdronk.

Chateau De Siran Margaux 2015, Bordeaux Frankrijk

€59,50

Carbernet Franc, Carbernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot Margaux wordt gezien als een van de beste appellaties van
dit Bordeaux dit jaar. De kwaliteit is over de hele breedte hoog, met vooral zachte tannises, rijp fruit en lengte.

ITALIË
Antinori Peppoli Chianti Classico, Toscane

€8,25

€33,50

Merlot, Sangoivese, Syrah Het Peppoli estate van Antinori is een historisch estate in het hart van Chianti Classico. Hier
produceert Antinori deze heerlijke fruitige, elegante, goede gestructureerde wijn. Zo hoort een chianti classico te smaken, veel
donker fruit, goede zuren en een mooie zachte afdronk

Antinori Guado al Tasso ‘Il Bruciato’,Toscane

€59,50

Carbernet Sauvignon, Merlot, Syrah Gemaakt op het beroemde Antinori estate Guado al Tasso. Het heeft de allure van de
icoonwijn, maar dan toegankelijker en betaalbaarder. Geweldig lekkere rode wijn met veel rood fruit, is licht kruidig en geeft
auromatische hints van eikenhout. Een genot om te drinken met een lange volle afdronk. Super Tuscan uit Bolgheri.

Antinori Marchese Chianti Classico Riserva, Toscane

€67,50

Magnum €139,50

Carbernet Sauvignon, Sangiovese Zeer intense robijnrode kleur met paarse highlights. Toont zeer rijpe fruitaroma’;s van
divers rood fruit, zoals kersen, frambozen en rode bessen, samen met tonen van zoethout en vanille. Ronde fruitige smaak
met een aanhoudende afdronk vol stevige tannnines.

Antinori Poggio alle Nane, Toscane

€ 99,50

Carbernet Franc, Carbenet Sauvignon, Carmenere Internationale wijn met Italiaans karakter. De wijn heeft een prachtige
donkere kleur. De smaak is zacht door de lagering op eikenhout. Je proeft rijpe gedroogde bessen in de lange afdronk tonen
van chocola en drop. Nu nog een van de best bewaarde geheimen van Piero Antinori, maar vast niet lang meer!

Masi Costasera Amarone Classico, Veneto

€69,50

Corvina, overig Donkere robijnrode kleur. Het rijke krachtige bouquet heeft intense aroma’s van pruimen, kersen op alcohol
en gebakken fruit. De ronde, mondvullende smaak heeft veel fruit, koffie, cacao en zachte tannines in de gelederen, naast een
goede balans en een aanhoudende afdronk met kersen en kaneel.

RODE WIJNEN
SPANJE
Beronia Rioja

€7,75

€31,50

Tempranillo Vol en rond rood. Intense kersenrode kleur met een robijnrode rand. In de neus een maximale expressie van de
Tempranillo druif met complexe aroma’s van bramen en zoethout. U proeft subtiele specerijen, tonen van vanille, koksnoot en
een heerlijke mix van cacao en kersen.

Vina Tondonia Reserva Rioja 2008

€58,50

Garnache, Graciano, Mazuale, Tempranillo Sinds jaar en dag een van de meest gewilde wijnen van Spaanse bodem. Je
ruikt rijpe, warme kersen, leder, sigaar, chocolade en vanille.

USA
Bernardus Pinot Noir, Monterey Country California

€54,50

Pinot Noir “Santa Lucia Highlands”, Fruitig, zacht en soepel. Intens dieprode kleur met aroma’s van rood fruit, zwarte
kersen vanille. De wijn heeft een volle smaak met hinten van rood fruit en zwarte tannines.

ARGENTINË
Bodaga Norton Malbec Reserva, Mendoza

€8,50

€34,50

Malbec Argentijnse krachtpatser! Diepe rode kleur met paarse tint. Sappige elegante wijn met in de geur complexe aroma’s van
rijp zwart fruit, viooltjes en tabak. De kenmerkende aroma’s voor een Malbec dus! De smaak is rond en vlezig, geconcentreerd
en heeft goede structuur. De afdronk is harmonieus en lang.

CHILI
Santa Alvara Merlot Reserva, Central Valley

€6,50

€28,50

Merlot Volle sappige Merlot! Een intense geur van rood fruit. Deze Merlot is vol van smaak, met lichte houttonen en mooie rijpe
tannines.

KELDERSCHATTEN van TANTE PIETJE
ROOD
FRANKRIJK
Château Figeac St. Emilion, Bordeaux 2004
Merlot, Cabernet Franc, Bordeaux blend

Paul Jaboulet Aine La Chapelle Hermitage, Rhone 2016

€299,50
€249,50

Syrah/Shiraz

ITALIË
Antinori Badia a Passignano Gran Selezione,Toscane 2003
Carbernet Franc, Carbenet Sauvignon, Merlot

Gaja Brunello Di Monacino, Toscane
Sangiovese

Tignanello Antinori, Toscane 2018
Carbernet Franc, Carbenet Sauvignon, Sangiovese

Antinori Guado Tasso, Toscane 2018

Carbernet Franc, Carbenet Sauvignon, Merlot

Bolgheri Tanute dell’ Ornellaia, Toscane 2017
Carbenet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Carbernet Franc

Bolgheri Sassicaia 2017, Toscane
Carbenet Sauvignon, Carbenet Franc

Antinori Solaia 2017, Toscane

€89,50
€109,50
€149,50
€169,50
€299,50
€349,50
€389,50

Carbernet Franc, Carbenet Sauvignon, Sangiovese

SPANJE
Vega Sicilia Alion 2016, Ribera del Duero
Tempranillo

Vega Sicilia Valbuena 2015, Ribera del Duero

€129,50
€189,50

Merlot, Tempranillo

CHILI
Clos Apalta Lapostolle 2014, Colchagua Valley

€239,50

Carbernet Sauvignon, Carmenere, Merlot

WIT
FRANKRIJK
Paul Pillot, Saint Aubin 1er cru 2019

€119,50

Chardonnay

ITALIË
Gaja Rossj-Bass 2019, Piemonte
Chardonnay

€109,50

