
Wij, als sommeliers van restaurant Zandhoeve, hebben voor u een bijzondere collectie 
wijnen uitgezocht waar wij zeer trots op zijn. Hier vindt u, naast enkele mooie klassieke 

Bordeauxs en zalige Bourgognes, ook bijzondere wijnen van uitsluitend de beste 
wijnmakers uit heel de wereld. 

De wijnkaart hebben we ingedeeld op smaakstijlen om de keuze voor u te vereenvoudigen.
Buiten de huiswijnen serveren we ook diverse wijnen per glas. Zo kunt u altijd genieten van 

een passende wijn bij uw gerecht. Vraag gerust om advies. 

Ook beschikken wij over een Coravin. Met dit apparaat is het mogelijk om wijnen per glas 
te serveren zonder de fles te ontkurken. Door het gebruik van Argongas komt er geen 

zuurstof bij de wijn en blijft deze onbeperkt houdbaar. Hierdoor is het voor ons mogelijk 
om u ook enkele zeer exclusieve wijnen per glas aan te kunnen bieden. Deze wijnen kunt u 

herkennen aan het Coravin logo.

Vanwege de exclusiviteit van sommige wijnen kan het voorkomen dat er maar enkele flessen op 
voorraad zijn.

Lisa van de Vliet & Kai Reinders
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wit
blooming wit, Verdejo                   
La Mancha, Spanje 2018
Opwekkende en frisse wijn met tonen van grapefruit, limoen en rabarber. 
Heerlijk met frisse zomergerechten maar ook lekker om zo te drinken. 

rosé
blooming rosé, Tempranillo
La Mancha, Spanje 2018
Volle smaak van rood fruit en een elegant frisse afdronk. Goed te 
combineren met zomerse salades, schaal- en schelpdieren en lichte 
visgerechten van de grill. Ook lekker als aperitief. 

rood
blooming rood, Tempranillo
La Mancha, Spanje 2018
Diep donkerrode kleur. Heerlijk aroma van kersen, bessen en pruimen en 
een verfijnde mild kruidige smaak. Heerlijk bij gegrilde gerechten, belegen 
kaassoorten en kleine hapjes.

Onze biologische huiswijnen zijn afkomstig uit Bodegas Verum, gelegen in 
Tomelloso te La Mancha, één van de grootste wijnbouwregio’s in de wereld.

De filosofie van het wijnhuis is dat wijn maken moet gebeuren in de 
wijngaarden en niet, of zo min mogelijk, in de kelders. Wijn wordt bij Bodegas 
Verum dan ook gezien als een reflectie van het land en de lessen geleerd
in het verleden. De druiven worden met de hand geselecteerd en geplukt.

blooming Cava, Gran Cueva       
La Mancha, Spanje 2018 
Cava gemaakt met een tweede gisting op de fles van 34 maanden. Dit 
samen met de 100% Chardonnay samenstelling zorgt voor een delicate, 
karaktervolle Cava.

Champagne Thiénot Brut      
Reims, Frankrijk
Minimaal 4 jaar ‘sur lattes’ gerijpt in de kelders alvorens hij op de markt komt. 
Fijne pareling met een zachte mousse. Delicate en frisse uitnodigende neus. 
In de mond opnieuw fijn en elegant met tonen van appel en peer. Een 
Champagne met charisma. 

Champagne Thiénot ‘Vintage’ 2009    
Reims, Frankrijk
Deze vintage bestaat uit 50% Chardonnay en 50% Pinot Noir en de druiven 
komen van wijngaarden uit de befaamde gemeentes Vertus en Avize. 
Champagne waar het accent op het primaire fruit en puurheid ligt. 
Een waar feestje! 

Carl Jung Cuvée rood of wit
Carl Jung alcoholvrije wijnen worden traditioneel vervaardigd uit met 
zorg geselecteerde druiven. Daarna volgens hoogwaardige en eigentijdse 
methoden van alcohol ontdaan. 

Codorníu Eco Zero
Spanje
De mousserende wijn geurt naar rijp fruit en toast. In de mond zacht en vol, 
met gemiddeld zoet en bovengemiddeld verfrissend. De mousse is stevig en 
dit is een goed alternatief voor wie wel een feestelijk drankje wilt, maar niet 
de alcohol.

M O U S SE R E N DH U I SW I J N E N

A LCOHO L  V R I J
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2015 Verum Malvasia
La Mancha, Spanje
Jeugdige wijn, licht goud van kleur met een intens boeket vol met bloemen en 
citrus.

2017 Engel Pinot Blanc Réserve
Alsace, Frankrijk
Zacht en fris in de mond, ronde wijn met intense fruitexpressie. Soepele wijn 
met een mooi zurenspel en lange afdronk.

2018 Bacalhôa Catarina Branco
Península Setúbal, Portugal
In de geur perzik, ananas en subtiele tonen van toast en hout. Deze geuren 
zetten door in de smaak, aangevuld met mineraliteit en bloemige tonen.

2018 Porello Roero Arneis Camestri
Piemonte, Italië
Afkomstig van de wijngaarden rondom de gemeente Vezza d’Alba in 
Piemonte. De bodem is zanderig en kalkrijk. De druiven worden met de 
hand geplukt. Mondvullende smaak met meloen, perzik en frisse bitters van 
grapefruit.

2018 Delheim Chenin Blanc Wild Ferment
Stellenbosch, Zuid-Afrika
Rijke, gelaagde wijn met tonen van abrikoos, gele appel, kruisbes en
subtiele invloeden van hout.

2018 Christian Ninot Chardonnay Les Pellans
Bourgogne, Frankrijk
Expressief, ronde en soepele wijn met een mooi zurenspel. Klassieke vintage  
Heerlijk bij visgerechten.

2018 Henri Delagrange Chassagne-Montrachet 
Bourgogne, Frankrijk
Rijp wit fruit, citrus, witte bloemen en honing in de geur. Rijke wijn met veel 
body maar toch verfijning en balans. Absolute must voor de Bourgogne 
liefhebber. 

2017 Domaine Zind-Humbert Pinot Gris Rangen de Thann Grand Cru
Alsace, Frankrijk
Pure en intense wijn met een geweldige structuur. Krachtig maar heel mooi 
gebalanceerde Pinot Gris met fijne tannines. Dit wijnhuis behoort tot de 
beste uit de regio en deze vintage is meer dan uitstekend.

W I T  AROMAT I S CH
Fruitige wijnen met een volle smaak en een rond mondgevoel.
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2015 Verum Sauvignon Blanc cuvée 1222    
La Mancha, Spanje
Mooie balans en complexiteit heeft deze Sauvignon. Ondanks 11% alcohol 
toch een vol mondgevoel en enorm veel diepte.

2017 Guntrum Louis Dry Riesling
Rheinhessen, Duitsland
Complex, fris en mooi droog met een spoortje restzoet.  Veel rijp fruit met 
tonen van citrus, abrikozen en perzik.

2018 Domaine De La Madelaine Sauvignon Blanc
Touraine, Loire, Frankrijk
Stuivende wijn met een goede balans tussen het fruit en de zuren. Klassiek, 
strak en droog.

2018 Saint Clair Marlborough Origin Sauvignon Blanc
Marlborough, Nieuw-Zeeland
Expressieve, tropische tonen met een mineralige, frisse afdronk. Geweldige 
Sauvignon zoals je uit Nieuw-Zeeland kan verwachten.

2019 Bouchon País Salvaje Blanco
Maule Valley, Chili
Sappig, smaakvol en verfrissend. Subtiele florale tonen en een hintje witte 
peper met een lange afdronk. Deze wijngaarden zijn niet gecultiveerd maar 
de druivenstokken groeien in het wild in een bos-achtige omgeving.

2018 Nathalie et Gilles Févre Chablis
Bourgogne, Frankrijk
De gisting vindt plaats op een gecontroleerde temperatuur in RVS tanks.  
Daarna rijpt de wijn op de gistcellen (‘Sur Lie’) gedurende 10 maanden op 
Frans eiken. Dit maakt de wijn zachter en extra complex.

2015 Pegasus Bay Sauvignon/Semillon
Noord Canterburry, Nieuw-Zeeland
Een wijn met een heerlijk boeket met impressies van bloemen, passievrucht, 
kruisbes, gedroogde kruiden en Turkse musk. In de smaak lichte roomboter 
en sappig rijpe abrikozen. Sensueel qua structuur met naar de finale toe een 
perfecte aciditeit met onder andere gekonfijte citroen.

2016 Vie di Romans ‘Vieris’ Sauvignon Blanc
Isonzo-Friuli, Italië 
Meester wijnmaker Gianfranco Gallo bewijst hier dat Sauvignon Blanc en fijn 
hout wel degelijk samengaan. Dit komt natuurlijk wel door de vaten van de 
beste tonnellerie ter wereld ( Darnajou). Prachtige combinatie mineraliteit, 
terroir, gul fruit en massa’s finesse.

W I T  F R I S  &  D ROOG
Wijnen met verfrissende smaak en levendige, verkwikkende zuren.
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2016 Verum Albillo Real
La Mancha, Spanje
Intense minerale accenten worden begeleid door rode appel en aromatische 
kruiden. Prachtig eerbetoon aan een in vergetelheid geraakt druivenras. 

2018 Butterfield Station Chardonnay 
Californië, Verenigde Staten
Fruitige, sappige wijn met veel tropisch fruit zoals ananas, meloen, citroen en 
een tintje vanille.

2017 Château Paul Mas Belluguette
Languedoc/Roussillon, Frankrijk
Krachtige, rijke wijn met smaken van tropisch fruit zoals mango, ananas, 
vanille en brioche.

2018 Montresor Lugana Cru
Veneto, Italië
Deze wijn wordt voor 30% gefermenteerd op Franse houten vaten. Wat zorgt 
voor verfrissing en fruitigheid. Geconcentreerd met een aromatische afdronk. 

2017 Engel Sylvaner
Alsace, Frankrijk
Mooie open en rijke neus met een hint van geroosterde hazelnoten. Fruitig 
en fris met aroma’s van grapefruit en een lange afdronk. 

2017 Quiot Châteauneuf-du-pape Les Combes d’Arnevels Blanc
Vallée de Rhône, Frankrijk
Volle wijn met een mooie balans tussen molligheid en sappige zuren. Deze 
wijn blijft een avond lang verrassen. Een topper uit de Rhône! 

2016 Ossian Verdejo ‘Viticultura Ecologica’
Rueda, Spanje
Uiterst gestileerde, complexe neus met boschampignons, truffel, biscuit en 
geroosterde amandelen. Complex, krachtig en super geconcentreerd zonder 
ooit zwaar of log te worden. De typerende mineraliteit en finesse gaat door 
tot de in lagen terugkomende complexe afdronk.

2012 Domaine Thenard Le Montrachet Grand Cru
Bourgogne, Frankrijk
Afkomstig van de beroemde Grand Cru-wijngaard ‘Le Montrachet’. De 
bijna twee hectare is al sinds 1872 in bezit van Domaine Baron Thénard en 
bevindt zich aan de Chassagne-kant van de wijngaard. Deze kant is sterk 
kalkhoudend en maakt de wijn doorgaans soepeler dan die uit Puligny. 

W I T  R I J K
Volle en exotische wijnen met veel tropisch fruit en vaak gerijpt op houten vaten.
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2014 Verum Roble
La Mancha, Spanje
Elegante wijn met mediterraan karakter. Smaken van rijp donker fruit,
rode peper, zwarte bes en specerijen. Blend van Cabernet Sauvignon / 
Tempranillo / Merlot. Sappig en verfrissend met precieze zuren. 

2017 Fattoria Di Basciano Chianti Rufina
Toscane, Italië
Toegankelijke wijn waarin het fruit zoals aardbeien en kersen voorop staat.
Mooi zurenspel waardoor het een echte ‘eet’ wijn is. Deze wijn komt uit het 
hart van de Chianti. 

2016 Verum Graciano
La Mancha, Spanje
Donker fruit als braam en kers in de geur. In de smaak chocolade, kers en 
licht aardse tonen.

2018 Porello Barbera D’alba Mommiano 
Piemonte, Italië
Volle, fruitige wijn met tonen van aardbeien en kersen en een goede 
zuurgraad.

2018 Bishop’s Leap Pinot Noir
Marlborough, Nieuw-Zeeland
Zachte, fruitige wijn met frambozen,  kersen en uitgebalanceerde zuren.
Vollere stijl Pinot Noir dan de klassieke Franse. 

2018 País Salvaje Tinto
Maule Valley, Chili
Verfrissend en sappig met precies de juiste zuurgraad. Een erg verrassende 
wijn. De druiven worden niet in een wijngaard verbouwd, maar groeien wild 
in het bos.

2005 Domaine Bertagna Pinot Noir
Clos de Vougeot, Frankrijk
Wijn van onberispelijk niveau met een verfijnde weelderigheid van rood fruit, 
vanille en mooie mineralen. 

2017 Henri Delagrange Volnay Rouge Vieilles Vignes 
Bourgogne, Frankrijk
De druiven worden volledig ontsteeld. De gisting vindt plaats in open RVS 
tanks, onder gecontroleerde temperatuur. Daarna rijpt de wijn 15 maanden, 
waarvan 12 maanden in eikenhouten vaten.

RO O D  DE L I C AAT ,  ZACH T  E N  F R U I T I G
Rode wijnen met een aangename fruitigheid, soms met een subtiele houtrijping. 
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2016 Verum Tinto Velasco
La Mancha, Spanje
Spannende zeldzaamheid van een ‘verloren’ druivenras. Hartig en sappig als 
een Malbec maar meer aardetinten en aanhoudende smaken.

2018 Paradiso Posta Piana Negroamaro
Apulië, Italië
Sappige wijn met frisse tonen van aardbeien en kersen. Een mooie balans 
tussen tannines en zuren. Een pareltje uit het hakje van Italië. 

2016 Château Clou Du Pin Bordeaux Supérieur 
Bordeaux, Frankrijk
De wijn is intens rood met paarse tinten en in zijn geur veel rijpe kersen, 
bramen en wat cederhout. Smaak is stevig, geconcentreerd en heeft een 
duidelijk “Bordeaux-karakter”. 

2016 Montresor Valpolicella Ripasso Capitel Della Crosara
Veneto, Italië
Traditionele gisting van de Valpolicella-druiven. Vervolgens wordt de wijn 
in het voorjaar  nogmaals vergist samen met de pulp die verkregen is na 
het persen van de Amarone.  Deze methode wordt ‘Ripasso’ genoemd en 
hierdoor wint de wijn enorm aan smaak en structuur.

2010 Verum Tempranillo Reserva
La Mancha, Spanje
Heerlijke volle wijn met veel rode bessen en chocolade zoals je van een top 
Tempranillo verwacht. Geweldig lange finale met een honingachtige afdronk.

2016 Redheads Studio The Corroboree Shiraz
South Australia, Australië
Volle, sappige wijn met tonen van pruimen, peper, rokerig zoethout en
ronde tannine.

2015 Paolo Manzone Barolo Serralunga
Piëmont, Italië
Robijnrood met rozenblaadjes, gedroogde pruimen en eiken in de neus. 
Krachtige smaak van kersen en pruimen aangevuld met aardse tonen. Goede 
structuur, volle tannine en tenminste 24 maanden rijping.

2016 Château Siarac Lalande-de-Pomerol
Bordeaux, Frankrijk
Rijke en frisse en een onmiskenbare Pomerol. Door de hogere temperaturen 
van dit jaar veel rijp fruit en complexe aroma’s met een rond mondgevoel.

2016 Les Combes d‘Arneveis Châteauneuf-du-Pape Rouge
Rhône, Frankrijk
Rijpe donkere bessen met hinten van zoethout en tabak. Volle wijn met 
een perfecte structuur en vlezige tannine. Mooie lange afdronk, heerlijk bij 
kruidige gerechten.

2016 Château Ormes de Pez Médoc
Saint Estèphe, Frankrijk
Zeer donker paars met violette rand. In de neus een harmonieus vermengd 
aroma van zwart fruit. Na een zachte aanzet volgt een prachtige midden 
smaak met zeer veel sappig fruit. De tannine is haast niet merkbaar en de 
finale blijft enorm lang.

R OOD  R I J K  E N  I N TE N S
Wijnen met rijp, donker fruit zoals kersen en pruimen. Een afdronk met zachte, zwoele tannines waarbij de houtrijping 
fijn naar voren komt.

2015 Il Poggione Brunello di Montalcino
Toscane, Italië 
Robijnrood van kleur met in de neus geuren van kersen, pruimen, cederhout 
en leer. Krachtige, complexe wijn met een grote concentratie aan donker 
fruit. Fluweelzachte tannine met tonen van kruiden en chocolade en 
natuurlijk een lange afdronk.

2013 Montresor Amarone
Veneto, Italië 
Intense neus van fruit en specerijen. Blend van 60% Corvina Veronese,
30% Rondinella en 10% Molinare waardoor een volle rijke wijn ontstaat. Deze 
wijn is een waar avontuur dat zich blijft ontwikkelen tot de laatste druppel.

2012 Il Poggione Brunello di Montalcino Riserva
Toscane, Italië 
Dit is de absolute topwijn van dit domein en de riserva wordt alleen in 
topjaren gemaakt. Deze volle en robuuste wijn is rijk aan kersen, gedroogd 
donker fruit, zoete amandel en heerlijk kruidig. Een overweldigend 
mondgevoel met perfect geïntegreerde tannines en hout lagering.
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2015 Bacalhôa Catarina Tinto
Península De Setúbal, Portugal
Kruidig met spicy eiken, zwarte en rode bessen. Lekker bij wildgerechten. 

2017 Trapiche Broquel Malbec
Mendoza, Argentinië
Zoete aanzet door het rijpe fruit, aangevuld met volle, krachtige tannines. De 
druiven zijn met de hand geplukt. 15 maanden rijping op houten vaten.

2018 Château Paul Mas Clos des Mures
Languedoc, Frankrijk
Paars van kleur met in de neus geuren van zwarte bes, cassis, viooltjes, cacao 
en een hint van kruiden. Smaakvolle wijn met noten, cacao, kaneel, ceder en 
gedroogde bessen. De krachtige tannines geven de wijn een mooie bite.

2016 Delheim Pinotage
Stellenbosch, Zuid-Afrika
Vol van smaak met zowel fruitige als hartige tonen. Zachte, elegante afdronk 
met subtiele houtinvloeden.

2016 Château de la Rouvíere Bandol Rouge
Provence, Frankrijk
Robijnrode kleur met een paarse gloed. Tonen van zwarte bessen, truffel en 
peper in de geur. Krachtige wijn, vol van smaak met veel zwarte bessen en 
bramen. Mooie kruidige en vlezige afdronk.

2014 Redheads studio Dogs of the Barossa 
Clare Valley, Australië
Een diep donkerrode Syrah. Heerlijke smaken van kersen en ceder met 
kruidige tonen. Hele volle en ronde wijn met zijdezachte tannines en een 
klein zoetje. Deze groep jonge wijnmakers zoeken de beste percelen op en 
‘bevrijden’ de druiven uit de handen van de grote namen om deze wijn met 
ziel, karakter en persoonlijkheid te maken.

RO O D  VOL  E N  RO B U U ST
Wijnen met een uitgesproken karakter, vaak met tonen van cacao, leer en kruidigheid. 



2015 Cavallotto Barolo Bricco Boschis
Piëmont, Italië
De zonnige, warme en droge weersomstandigheden in de zomer hebben 
de wijn een ongelooflijke rijkdom aan fruit gegeven. Door de koelere maand 
oktober met af en toe wat regen heeft deze vintage een klassiek karakter 
gekregen met een geweldige balans in zuren en aroma’s.

2014 Château de Latour Pauillac
Bordeaux, Frankrijk
Boeket van donker fruit en mineralen. Soepele en evenwichtige smaak met 
een krachtig begin. De kruidige donkere bessen zorgen voor een mooi balans 
die evolueren tot een fantastische finale.

2008 Château Certan de May Pomerol
Bordeaux, Frankrijk
Deze geweldige Pomerol onthult tonen van ceder, kruiden, karamel, rood 
en donker fruit. Volle wijn met sensationele rijpe tannines, een absolute 
aanrader voor een avond vullend programma.

2012 Cavallotto Barolo Bricci Boschis Riserva San Giuseppe
Piëmont, Italië
Deze jaargang produceerde een gelagerde, complexe maar toch delicate 
Barolo. Deze grijpt je niet bij de keel maar verleid je. De geuren zijn een 
subtiel samenspel tussen bloemen en mineralen gezegend met pruimen en 
kersen. De smaak is van een onweerstaanbare Barolo met donker fruit, drop, 
eucalyptus en kruiden. Mooie fluweelzachte tannines zorgen voor karakter 
en een eeuwig blijvende afdronk.

2016 Domaine Thénard Givry Grands Echezeaux Pinot Noir
Bourgogne, Frankrijk
Afkomstig van de Grand Cru-wijngaard ‘Grand- Echézeaux’. De gisting vindt 
zeer traditioneel plaats. In open houten cuves. De wijn rijpt vervolgens verder 
op hout. Robijnrood van kleur met een boeket van kersen, frambozen, 
rozenblaadjes en iets rokerigheid. Hele rijke en verfijnde Pinot Noir met veel 
rood fruit en een exceptionele lengte. 

2011 Château LaFleur Pomerol
Bordeaux, Frankrijk
Een opmerkelijke blend van 50% Merlot en 50% Cabernet Franc waardoor de 
wijn een spectaculair intens parfum heeft met een bijna dikke concentratie 
van zwart fruit, tabak en een romige zwoelheid in de mond.
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2018 Château Val Joanis
Luberon, Frankrijk
Intens boeket met geuren van framboos en rode bessen. Onweerstaanbaar 
sappig en frisse rosé met veel rood fruit in een stijlvolle fles.

2012 Laibach Pinotage Rosé
Stellenbosch, Zuid-Afrika
Prachtige kleur, een aantrekkelijk fruitaroma en zeer fris. Hints van bloesem 
en snoepachtig smaaksegment zorgen voor ‘a happy feeling’.

Delheim Edelspatz
Stellenbosch, Zuid-Afrika
Rijke sensatie van steenfruit en tropisch fruit met levendige zuren. 
De wijn rijpt op traditionele wijze ‘Sur Lie’ waardoor hij romig en complex 
tegelijkertijd is.

Oliver Zeter ‘Sweetheart’ Sauvignon Blanc
Pfalz, Duitsland
Geel van kleur met groene flitsen. In de neus rose grapefruit en oranje 
bloesem. Heerlijk zoete smaak van tropische vruchten in balans met de 
zuurgraad van de druiven. Mooie frisse en zuivere finale.

Bacalhoa Moscatel Roxo 5 jaar
Setúbal, Portugal
Donker amber van kleur met in de geur oranje bloesem, rozen, rozijnen en 
honing. Geweldige balans tussen de zoetheid en de zuurgraad waardoor de 
frisheid bewaard blijft.

Burge Family-Wilsford Shiraz-Touriga-Souzao
Barossa Valley, Australië
Zoete doordringende wijn in Portostijl met lange aanhoudende afdronk van 
fruit en  gedroogde kruiden. Geweldige balans en mooi evenwichtig in de 
mond.

2005 Château Rayne Vigneau Sauternes
Bordeaux, Frankrijk
Elegante wijn met rijp fruit, honing, citroen, kruiden en veel gedroogde 
abrikoos. Heerlijk zoet en levendig. 

ROS É  W I J N E N

DE S SE RT  W I J N E N


