Gewaardeerde gast,
Met veel genoegen overhandigen wij u onze wijnkaart. Alle op deze kaart voorkomende wijnen worden
door ons en door onze leveranciers met de grootste zorg omringd. Bij het kiezen van de wijnsoorten zijn
wij zeer selectief te werk gegaan en zoals u ziet heeft elke wijn een korte omschrijving om het bepalen
van uw keuze te vergemakkelijken. Mocht u desondanks niet slagen, dan kunt u ons altijd om advies
vragen.
Aperitief

Mousserende wijn
Prosecco d.o.c.
Pasqua
Italiaans begrip voor mousserende wijn, mooi droog, zacht gerief
en zeer elegant als aperitief.

Glas
Per fles

€ 4,95
€ 30,00

Limburgs Parelke
St. Martinus Vijlen
Deze droge,licht mousserende rosé heeft een frisse fruitige smaak met een mooi aroma van rood fruit.
Het is een feestelijke wijn. Deze kan goed als aperitief gedronken worden of bij een licht voorgerecht worden
geschonken. Tevens heerlijk op het terras. 100% Pinotin.
Glas
€
5,50

Per fles

€ 31,50

Glas
Per fles

€ 3,95
€ 18,00

Cider
Stassen Aubel
Alcoholvrije perzikcider, licht gezoet, mooi neutraal.

Dessert Wijn
Frankrijk
Château du Haut Mayne
Cuvee de l’Enclos 2014
Vin liquoreux
De smaak van abrikoos, honing en muskaat maken deze wijn tot een
ideale begeleider van fruitige desserts, ijs en kaas maar ook bij
eendenlever is dit een passende wijn.
Per glas 0,1 ltr

€

3,75

Huiswijn
Wit
Stentz
Weisser Burgunder q.b.a.
Pinot Blanc. Zacht, droog en fijn van aard met een toon van exotische vruchten.
Een mooie wijn als aperitief en ideaal als begeleider van vis, diverse salades
En de mooie voorgerechten die het voorjaar voor u in petto heeft.
Per fles

€ 20,00

Mosel
Licht fruitige wijn met een spoortje zoet.
Geschikt als aperitief, bij een stukje gebak en natuurlijk voor de wijndrinker
die geen droge wijn prefereert.
Fles (1,0 ltr)

€ 23,00

Rood
Care Tinto Roble
Garnacha, Syrah
Care Tinto 'Roble' heeft een intense kersenrode kleur met paarse accenten.
Zeer complex in de neus, met intense aroma’s van zonrijp fruit. Op de tong,
krachtige fruitaroma’s, perfect evenwicht, volle, vette en intense smaak.
Lange finale. Een alleman vriend die als ideale begeleider van al onze vleesgerechten
gedronken mag worden.
Per fles

€ 20,00

Deze huiswijnen zijn tevens per glas en/of per karaf te verkrijgen:
Per glas
Per karaf 0,50 ltr

€ 4,25
€ 15,00

Per fles
Per Karaf 0,50 ltr
Per Glas

€ 23,€ 17,00
€ 4,95

Cuvée Der STENTZ
Pfalz q.b.a. Zuid Duitsland
Samengesteld uit Regent-, Spätburgunder –
en Dornfelderdruiven. Verfijnde soepele, fruitige wijn.
“Duftet wie Oma’s Beerenkompott”

Rosé Huiswijn

Rosé La Croisade 2016
Vins de Pays d’Oc
Droge maar frisse wijn met fijne zuren, uitstekend bij lichte vleesgerechten
en vis. Ook als aperitiefwijn een zeer mooi glas wijn voor wie niet van zoet houdt.

Per fles

€ 20,00

Per fles

€ 20,00

Per fles

€ 20,00

Per glas
Per karaf 0,50 ltr

€ 4,25
€ 15,00

Cuvée Rosé “Der Stentz”
Pfalz
“Qualitätswein” Samengesteld uit de volgende druiven soorten:
Spätburgunder, Portugieser en Dornfelder. De kleur van framboos,
tintelend, fruitig en extreem lekker.
Soepele wijn die zowel als aperitief als begeleider van diverse maaltijden
goed te combineren is.

Rosé d’Anjou a.c. 2016
Val de Loire
Licht zoete wijn, lichte geur van aardbeien en zomerfruit,
Mooi als aperitief en als begeleider van lichte gerechten zoals
kip, salades met een fruitige dressing, grillades en gerechten
met een exotisch tintje.

Deze huiswijnen zijn tevens per glas en/of per karaf te verkrijgen:

Wijn van Limburg wit
Wat te denken van een goed glas wijn van Limburgse bodem !!!
Wijngaard St. Martinus te vijlen
Wijndruiven aangeplant op twee wijngaarden te weten Wijngaard Villare en Wijgaard ’t Rott
De rassen zijn geselecteerd op rijpheid, kwaliteit, schimmeltolerantie en groei.

Mousserend
Limburgs Parelke
St. Martinus Vijlen
Deze droge,licht mousserende rosé heeft een frisse fruitige smaak met een mooi aroma van rood fruit.
Het is een feestelijke wijn. Deze kan goed als aperitief of bij een licht voorgerecht gedronken worden.

Per fles € 31,50
Prijs per glas € 5,50

Wit
Cuvée Gris de Villare
St. Martinus Vijlen 2016
De Gris de Villare is een fruitige droge wijn gemaakt van Souvignier Gris en een deel Pinot Gris. Een klein van de
wijn is gelagerd op nieuw Frans eiken wat de wijn een mooie volle smaakt geeft. Steenfruit, kruiden en frisse
zuren geven de wijn een krachtige structuur. Goede vriend van onze salades visgerechten en bij mooi wit vlees.
Prijs per fles € 29,50
Prijs per glas € 6,25

Bergdorpje
St. Martinus Vijlen 2016
Frisse, fruitige droge witte wijn van Johanniter, Solaris en Muscaris. Smaken van citrus en geel fruit tonen en
frisse zuren, niet kraak droog maar aangenaam verteerbaar Mooi bij voorgerechten met een bite ( kruidig,
smeuïg), kalfsvlees en vis.
Bijzonderheid:Wijn is speciaal gemaakt in het kader van het 1000-jarig bestaan van Vijlen
Prijs per fles € 27,50

Prijs per glas € 5,75

Wijngaard St. Martinus te vijlen
Wijndruiven aangeplant op twee wijngaarden te weten Wijngaard Villare en Wijgaard ’t Rott
De rassen zijn geselecteerd op rijpheid, kwaliteit, schimmeltolerantie en groei.

Wijn van Limburg Rood
Cuvée Villare
St. Martinus Vijlen
Deze dieprode cuvée is gemaakt van 100% Monarch. De wijn heeft fruittonen zoals zwarte bes en framboos, is
kruidig en heeft een licht touch van hout, dankzij 12 maanden lagering op barrique. Samen met het beste franse
eiken heeft de wijn een ongekende smaakbeleving deels door de unieke vuursteengronden. Deze rode wijn komt
het beste tot zijn recht bij vleesgerechten, maar smaakt ook voortreffelijk op zichzelf.

Per fles € 30,00 Tijdelijk niet voorradig

Cuvée Johannes
St. Martinus Vijlen 2016
Deze cuvée bestaat voornamelijk uit Cabernet Cortis aangevuld met Cabernet Cantor en Pinotin . De wijn
combineert de typische Cabernet tonen met verrassend veel fruit. Het zorgvuldig gedoseerde houtgebruik draagt
bij aan de volle smaak van de wijn. De wijn past het beste bij vleesgerechten en smaakt ook heerlijk bij een
kaasplankje.

Per fles € 32,00

Wijn van de Maand
Wit
FRANKRIJK
DELBEAUX
PAYS D'OC 2016
IGP PREMIUM VIOGNIER

De neus geurt naar zachte, bloemige aroma's. De aanzet is rijk en
zuiver, gevolgd door een verfrissende en fruitige afdronk.
Heerlijk als aperitief, maar ook ideale match met asperges, gegrilde
vissoorten en goedgevulde salades.
Per fles Euro 21,00
Per glas Euro 4,75
Per 0,5 L Euro 16,00
Rood
ITALIË
FATTORIA LE PUPILLE
TOSCANA IGT PELOFINO 2016
Druivenras: 50% Sangiovese, 25% Cabernet Sauvignon en 25% Cabernet Franc.
Ruby rode kleur. In de neus aroma's van rode vruchten en een hint van cassis, die uitgroeien tot
kruidige aroma's. Een jonge rode wijn, fruitig en zacht, die aangenaam is in de mond en goed
gestructureerd.
Lekker bij: Ideaal bij eenvoudige voorgerechten met sauzen, hoofdgerechten met vlees en kazen
Per fles Euro 23,00
Per glas Euro 5,50
Per 0,5 L Euro 17,50

Een wereld van wijn
De wereld rondreizen, andere culturen, andere spijzen en andere godendrank.
Ook bij ons in De Oude Brouwerij bieden wij een wereld aan wijn.
Wit

Duitsland
Stentz
Grauer Burgunder q.b.a. 2014
Pinot Gris. Een mooie droge en licht kruidige wijn.
Doordat deze wijn wat meer “pit” heeft is het een goede combinatie met
frisse salades, gekruide gerechten van vis, schelp en schaaldieren en wit vlees.

Per fles

€ 22,00

Californië
Mc Manis Family Vineyards
Viognier 2012
Frisse aroma's van abrikoos, perzik en peren worden begeleid door een onderliggende toon van
mineralen. Door het volle aroma van de wijn is dit een mooie begeleider van voorgerechten met een bite, paté,
bloedworst, gerookte vissoorten, hoofdgerechten van vis en/of wit vlees met zacht romige sauzen.

Per fles

€ 24,50

Per fles

€ 22,00

Italië
Casina Ghercina
D.O.C. Piemonte 2014/2016
Chardonnay
Een mooie verrassende chardonnay met frisse zuren en een
zachte afdronk. Zoals het land van herkomst beaamt vormt deze
wijn een prima combinatie met ons pallet aan voorgerechten.

Spanje
T Set
Tarragona DO 2016
Muscat
Een aromatische neus waarbij perzik, ananas en abrikoos overheersen,
samen met elegante bloemige tonen van rozenblaadjes en jasmijn.
In de mond komen meer exotische en fruitige smaken naar boven met
goede zuren. Mooi bij Asperges, kip, wit vlees en vis.

Per fles

€ 22,00

Per fles

€ 22,00

Heredad de Peñalosa,Bodegas Pascual
Rueda DO 2016
Verdejo
De wijn heeft in de neus complexe aroma's van rijp fruit, zuivel en pulpfruit.
In de mond romig en smaakvol met een lange, fruitige afdronk.
Mooie begeleider voor bij de asperges, zeevruchten en vis.

Rood
Spanje
Carpess Crianza
Finca Egomei 2013
Rioja D.O.C.
100% Tempranillo. De Carpess heeft aroma's van klein zwart en rood fruit en specerijen (vooral vanille en
kaneel). De aanzet is krachtig en smaakvol, gevolgd door rijpe tannines en een lange,
intense afdronk. Een klassieke combinatie voor bij lamsvlees. Maar zeer zeker ook een goede match bij
paté, gegrilde vleessoorten, stoofschotels en wild.

Per fles

€ 35,00

Mas les Pusses
Merlot Syrah Crianza 2012
Priorat DO
De aroma’s in de neus zijn complex en geuren naar rood fruit, specerijen en vanille. De
aanzet is vol, fruitig en kruidig. De wijn heeft een zwoele, lange afdronk.
Past uitstekend bij rood vlees, wild en gerechten met krachtige sauzen.

Per fles

€ 25,00

Californië
Mc Manis Family Vineyards
Zinfandel 2013
De wijn heeft een mooi rijk bouquet van rood fruit en klassieke Zinfandel kenmerken,
Kruidig vol en delicaat. Een echte wijn voor bij eend,hert en konijn.
Per fles

€ 27,00

Argentinië
Winemakers Pride
Malbec 2017
Mendoza
De neus geurt aards en naar aroma's van oriëntaalse specerijen en Muskaat. De aanzet is
sappig en fruitig gevolgd door zachte, aangename tannines.
Deze Malbec past uitstekend bij rood vlees, wild, stoofgerechten etc.
Per fles

€ 24,00

Oostenrijk
Weingut Kellner
Zweigelt, Merlot en Blauburgunder
Magnus 2012
Magnus is samengesteld uit Zweigelt, Merlot en Blauburger en heeft subtiele houttonen.
Kruidig, complex en harmonieus in de mond met fijne tannines. Licht gekoeld ook heerlijk om te drinken.
Mooie begeleider van kalfsvlees, eend, rauwe ham, carpaccio en varkensvlees.

Per fles

€ 29,00

Italië
Villa Cavarena
Corvina,Rondinella
Valpolicella DOC Ripasso 2014
In de neus aroma's van zoete specerijen, rood fruit en kruiden. De aanzet is rijk met een
prachtige structuur. De afdronk is vol, lang en intens met levendige zuren.
Past goed bij geroosterde en gestoofde vleesgerechten, lamsgebraad,
spareribs en rijpe kazen.

Per fles

€ 35,00

Rosso di Montalcino
Di Sopra 2013
Toscane D.O.C.
100 % sangiovese. Een diepe kleur met een purperen rand. Een intens boeket van rijpe bessen
en een minerale toets. De smaak is sappig met lichte fruit tannines. De afdronk is fruitig en
fris. Te combineren met pasta of risotto op basis van tomaten of vleessaus, gevogelte en wit vlees.

Per fles

€ 32,50

In de neus rijpe tonen zoals kersen, bessen en kaneel. De aanzet is vol en zijdezacht en
de afdronk is intens en plezierig.Past goed bij rijke voorgerechten of voorgerechten met
vlees bereid, rood vlees,wild en harde kazen.
Per fles

€ 24,00

Feudi di San Marzano
Primitivo/Merlot 2014
Tarantino IGP

Villa Cavarena,
Corvina
Veneto IGT 2016
De neus geurt intens naar frambozen, kersen en kruiden. De aanzet is
levendig, mondvullend en rijp. De afdronk is fruitig en lang.
Deze wijn past goed bij wit vlees, lamsgebraad, asperges en vegetarische gerechten. Per fles

Per fles

€ 23,00

Traditie getrouw
Frankrijk
Wit
Loire

Domaine Gibault
Sauvignon blanc 2015
Touraine AC
Zeer aromatische wijn met een optimale fruitconcentratie. In de neus aroma’s van groene
appeltjes en buxus. Heel fris, sappig en smakelijk.
Ideaal als aperitief, bij visschotels, schaal- en schelpdieren, bij warme geitenkaas.

Per fles

€ 22,00

Per fles

€ 25,00

Domaine Millet
Sancerre a.c. 2014
Fournier
Gelegen op de oostelijke oever van de Loire.
Uitstekende wijn. Droog, met een fijnzinnig bouquet.
Mooi bij een visvoorgerecht, kalfsvlees en gevogelte.

Domaine Serge Dagueneau
Pouilly Fumé AC “Tradition” 2014
Sauvignon Blanc
Deze Pouilly-Fumé is een droge witte wijn met fruitige aroma's en een licht rokerig accent.
De aanzet is verfrissend met mooie mineralen, die wordt gevolgd door een fruitige, intense
afdronk. Lekker als aperitief, maar past ook goed bij schaal- en schelpdieren, visgerechten, wit
vlees, gevogelte en verse kazen.

Per fles

€ 30,00

Per fles

€ 22,00

Danielle de l'Ansée
Sauvignon 2017
Touraine
Zeer aromatische wijn met een optimale fruitconcentratie.
In de neus aroma’s van groene appeltjes en buxus.
Heel fris en vriendelijk, sappig en smakelijk.
Ideaal als aperitief, bij visschotels, schaal- en schelpdieren,
bij warme geitenkaas en asperges.

Bourgogne

Domaine Jean Collet et Fils
2013
Chablis
Deze Chablis heeft een intens bouquet van rijpe en exotische tonen. Mond vol, zacht
en sappig, gevolgd door een lange afdronk met veel finesse. Complexe wijn!
Een uitstekend aperitief, maar ook erg lekker bij schaal- en schelpdieren, visgerechten,
delicatessen en geitenkazen.
Per fles

€ 27,75

Rhone
Château La Nerthe
Côtes du Rhone villages 2015
AC les Chassagnes Blanc
Een blend van Viognier, Grenache Blanc en Roussanne.
De neus geurt expressief naar witte bloemen en fruit. De aanzet is fruitig en verfrissend,
gevolgd door een lange, fruitige afdronk. Zeer mooi bij wat rijkere voorgerechten met niet teveel vinaigrette,
vis en gevogelte.

Per fles

€ 28,00

Pays D'oc
Delbeaux
Pays D'oc 2016
IGP Premium Viognier
De neus geurt naar zachte, bloemige aroma's. De aanzet is rijk en
zuiver, gevolgd door een verfrissende en fruitige afdronk.
Heerlijk als aperitief, maar ook ideale match met asperges, gegrilde
vissoorten en goedgevulde salades.

Per fles

€ 21,00

Frankrijk

Rood

Bourgogne
Bourgogne Pinot Noir a.c.
Côtes de Beaune Rouge Frederic Magnien 2014
Smakelijk zwart-kersen aroma's en een hint van tomaat huid.
Sappig en rijp met frisse zuren en een rand van tannines. Mooi gestructureerd.
Een wijn die goed te combineren is met de hedendaagse keuken van mediterraans
tot fushion, van traditioneel tot hoogwaardig. Vlees met rijke sauzen, echte pastaschotels,
stoofschotels en noem maar op.

Per fles

€ 35,00

Domaine Gerard & Laurent Parize
Givry 1 Cru, Grandes Vignes 2015
Pinot Noir
De oogst geschiedt volledig manueel en de druiven worden uiterst streng geselecteerd.
De rode 1er cru wijnen rijpen in 30% nieuw eiken gedurende 8 maanden.
De terroir zorgt voor diepgekleurde, krachtige en geparfumeerde rode wijnen met een
mooie mineraliteit. Voor de echte Bourgondische keuken, stoverijen, mooi rood vlees schotels,
patés en bedenk het maar!
Per fles

€ 35,00

Domaine Trenel
Fleurie AC 2015
Gamay noir
Deze Fleurie heeft een aromatische fruitige neus. De aanzet is romig, levendig en delicaat,
gevolgd door een lange fruitige afdronk.
Past goed bij gerechten met gevogelte, lam en wit vlees.
Per fles

€ 27,00

Rhone
Le Seigneur du Raveil
Vacqueyras 2014
Gigindas la Cave Original
Zijn aromatische kader spreekt over concentratie en zon met bramen, cassis en zwarte kersen, en na beluchting,
vinden we meer verse en scherpe noten van bosbessen en pruimen.
De tannines, gevoelig, smelten in de rijkdom van het materiaal. De aromatische afwerking bestaat uit de eerste
noten in een stijl pittige nootmuskaat en kruidnagel, dan ontwikkelt een subtiele geur van viooltjes en zoethout
komt dicht de proeverij. Serveer met een goede braadpan, onze eendenbout, onze wildgerechten, gemarineerde
rundvlees, salade met kruiden en kaas.
Per fles
€ 31,00

Bordeaux
Château Chandellière a.c.
Medoc Cru Bourgeois 2012
Een hartelijke wijn met tonen van wilde roos en zwart fruit
(framboos, kers, cassis, bosbes en appel).Krachtig in de mond. Uitgebalanceerde wijn
eindigend op een aangename zoethout schaduw. Echte bordeaux,
één harmonie met rundvlees, lamsvlees maar voor wie durft ook bij eend.

Per fles

€ 28,50

Antoine Moueix
St. Emilion Grand Cru AC 2011
Merlot Cabernet franc
De oogst van de druiven geschiedt volledig manueel bij optimale rijpheid van de druif.
Lange fermentatie in barriques onder gecontroleerde temperaturen. Hierna rijpt de wijn
14 maanden op Franse eiken barriques.
Deze wijn is een echte klassieker! Een complexe neus met aroma's van klein rood en
zwart fruit en vanille. De aanzet is vol en romig, gevolgd door fruit en een lange , soepele
afdronk, mooie partner bij de Franse- en de Bourgondisch Limburgse keuken

Per fles

€ 35,00

Chateau La Haye
St. Estephe Cru Bourgois AC 2015
Diep robijnrode wijn met krachtige tinten. Een aangename neus met aroma's van cassis,
bloemen, specerijen en vanille. De aanzet is vol en harmonieus met een zachte afdronk.
De wijn rijpt 12-14 maanden in houten vaten (25-40% nieuwe eiken vaten).
Een echte Bordeaux, dat spreekt voor zich! Mooi bij rood tot diep rood vlees.

Per fles

€ 38,00

Chậteau Lambert
Fronsac 2012
Een echt een voorbeeld van een elegante, soepele Fronsac, voor 80% beplant met Merlot en 20% met Cabernet
Sauvignon. Natuurlijk kan deze wijn nog verschillende jaren mee maar is nu al prima op dronk . Een prachtige,
evenwichtige wijn. Zowel onze varkenslande, als ons aanbod aan rundvlees kan mooi door deze wijn begeleid
worden.

Per fles

€ 29,00

Chevaliers de l’Ordre
Saint-emilion Grand Cru AC 2013
Merlot, Cabernet Sauvignon
Purperrode kleur, aroma’s van rode bessen, geroosterde amandelen, gekookte vijgen en pruimen.
Mooie ronde vlezige wijn, fijne tannines geven een harmonisch geheel aan de structuur van deze wijn.
Mooi bij rood vlees en wild.

Per fles

€ 36,00

