WIJNKAART
Maar een paar plaatsen ter wereld kunnen claimen alles te hebben waar een wijnliefhebber naar verlangt.
‘Boschendal Estate’ is zo’n unieke bestemming. Deze magnifieke winery ligt op een uurtje rijden van
Kaapstad, in het pittoreske Groot Drakenstein Valley, aan de rand van Franschhoek.
Wereldberoemd is bijvoorbeeld de Boschendal picknick en de fameuze lunch in het sfeervolle restaurant.
Helaas is het echter niet voor iedereen weggelegd een uitstap te maken naar deze bijzondere plek.. Als
ambassadeur van Boschendal geven we je daarom graag een stukje Zuid Afrika in Doetinchem. Met zorg
hebben we een aantal mooie wijnen geselecteerd die je – al is het maar voor even – op die mooie plek
wanen.
‘GESONDHEID’

CHAMPAGNE & MOUSSEUX
GLAS
8,50

FLES
63,50

Grande Cuvée Brut S.A.
Boschendal, Franschhoek, Zuid-Afrika
Druiven: Chardonnay & Pinot Noir
Heerlijke mousserende wijn met delicate bubbels en een verleidelijke geur met tonen van
citroencreme, amandelen en sinaasappelschil. Ronde en romige smaak die een mooie
balans kent tussen het fruit en de mineralen.

6,75

39,50

Brut Rosé S.A.
Boschendal, Franschhoek, Zuid-Afrika
Druiven: Chardonnay & Pinot Noir
Heerlijke mousserende wijn met veel fruit en bubbels. In de smaak aroma’s van citrusfruit,
aardbeien en frambozen, naast wat vanille en florale tonen.

6,75

39,50

Cava Brut
Dom Potier, D.O. Cava, Penedès, Spanje
Druiven: Macabeo, Parellada & Xarel.Lo
Toegankelijke, intense neus met aroma’s van divers fruit zoals groene appels.
Goed gestructureerde smaak met kleine bubbels en een mooie balans tussen fruit en de
zuurgraad.

5,75

29,95

Brut Réserve
Nicolas Feuillatte, A.C. Champagne, Champagne Frankrijk
Druiven: Chardonnay, Pinot Noir & Pinot Meunier
De mousse is zeer verfijnd, delicaat en fluweelzacht. In het veelbelovende bouquet wit fruit
en diverse specerijen. Zacht, frisse aanzet en een elegante smaak waarin citrusfruit wordt
gecombineerd met iets van appel.

BOSCHENDAL

AMBASSADOR LIST

Maar een paar plaatsen ter wereld kunnen claimen alles te hebben waar een wijnliefhebber naar verlangt.
Boschendal Estate is zo’n unieke bestemming. Deze magnifieke winery ligt op een uurtje rijden afstand van
Kaapstad, in het pittoreske Groot Drakenstein Valley, aan de rand van Franschhoek.
Wereldberoemd is de Boschendal picknick en de fameuze lunch in het sfeervolle restaurant. Redenen om
eens een bezoek te brengen aan de parel van Franschhoek, waar u zelfs ook kunt overnachten in één van de
prachtige cottages.
Dit estate van wereldklasse mixt zijn rijke verleden met nieuwe innovaties.
Laat u verrassen door de prachtige wijnen en omarm, net als wij, de historie en stijl van Boschendal!
Be amazed!
There’s over 300 years of unbelievable in every bottle.
Bring something amazing to the table.
Bring Boschendal.

Big Five White
Boschendal, W.O. Western Cape, Franschhoek, Zuid-Afrika
Druiven: Chenin Blanc, Chardonnay & Sauvignon Blanc
Makkelijk drinkbaar met perzik, ananas, peer, kruisbes en nuances van kamperfoelie en
citroen- en sinaasappelbloesem. Frisse, levendige, fruitige en gebalanceerde smaak.

GLAS FLES
6,50 28,95

Big Five Blanc de Noir
Boschendal, W.O. Western Cape, Franschhoek, Zuid-Afrika
Druiven: Merlot, Shiraz, Cinsault, Pinotage & Cabernet Sauvignon
In de geur rijpe zomerbessen die leiden naar een zachte en sappige smaak met rijpe
aardbeien, frambozen en moerbeien, naast wat specerijen. De smaak is mooi in balans,
fris en fruitig.

6,50 28,95

Big Five Red
Boschendal, W.O. Western Cape, Franschhoek, Zuid-Afrika
Druiven: Cabernet Sauvignon & Merlot
In de geur en smaak een uitbarsting van rijk rood en zwart fruit; van zwarte bessen tot
moerbeien, naast wat specerijen. Vervolgens komen zachte en rijpe tannines met discrete
minttonen en wat pittige specerijen naar voren. Lange rijke afdronk met donker bessenfruit.

6,50 28,95

1685 Sauvignon Blanc Grande Cuvée
Boschendal, W.O. Coastal Region, Franschhoek, Zuid-Afrika
Druiven: Sauvignon Blanc & Semillon
In de geur aroma’s van kruiden en tropisch fruit met tonen van kalk en groene vijgen.
Deze complexe aroma’s leiden naar een romige, harmonieuze smaak met een lange
afdronk vol mineralen.

7,50

31,95

1685 Chardonnay
Boschendal, W.O. Coastal Region, Franschhoek, Zuid-Afrika
Druiven: Chardonnay & Pinot Noir
Prachtige wijn met in de geur en smaak rijp tropisch fruit, citrusvruchten, nootmuskaat en
kaneel. Doordat een deel van de druiven is gerijpt in houten vaten krijgt deze Chardonnay
een mooie balans in fruit en houttonen en is de afdronk romig en rond.

7,50

31,95

1685 Merlot
Boschendal, W.O. Coastal Region, Franschhoek, Zuid-Afrika
Druif: Merlot
In de geur rijpe aroma’s van moerbeien, donker chocolade en zachte vanilletonen. In de
smaak ook weer de moerbeien, maar dit keer de meer levendige rode variant, vergezeld
door elegante tannines, kruidige houttonen en vers gemalen koffie. Zachte afdronk.

GLAS FLES
7,50 31,95

1685 S & M Shiraz Mourvèdre
7,50
Boschendal, W.O. Coastal Region, Franschhoek, Zuid-Afrika
Druiven: Shiraz & Mourvèdre
In de geur wordt het kruidige en peperige van de Shiraz gecombineerd met de aroma’s van
sappige donkere kersen van de Mourvèdre. De smaak kent een fruitige body van moerbeien,
naast wat tonen van jonge specerijen en donkere chocolade. Aanhoudende afdronk met
fruit, specerijen en zachte tannines.

31,95

WITTE WIJN

FRIS & FRUITIG

Secret de Famille Viognier
Paul Jaboulet Aîné, Vin de Pays, Rhône, Frankrijk
Druif: Viognier
Deze wijn barst van het fruit. Het uitbundige bouquet presenteert aroma’s van mango en ananas
met veel exotische accenten. De smaak is zoet en fris.

FLES
28,95

Modello delle Venezie Pinot Grigio
Masi, I.G.T. Bianco delle Venezie, Veneto, Italië
Druif: Pinot Grigio
Uitnodigend fris bouquet met naast aroma’s van perzik en peer wat florale tonen.
Aantrekkelijke verfrissende smaak met citrusfruit en een uitmuntende zuurgraad.
Lange, droge afdronk.

29,50

Vineyard Selection Chardonnay
Lapostolle, Casablanca Valley, Chili
Druif: Chardonnay
In de aantrekkelijke neus expressieve aroma’s van zoet citrusfruit, zoals mandarijn en peer, naast
zoete tonen van bloemen. Van het begin tot het einde is de mooie zuurgraad, de elegantie, ronde
structuur en concentratie te proeven.

30,95

Stich Sauvignon Blanc
Jackson Estate, Marlborough, Nieuw-Zeeland
Druif: Sauvignon Blanc
In de geur en smaak domineren de citrusvruchten, vlierbessen, en witte bessen, gevolgd door wit
steenfruit en onderliggende fijne mineralen. De goed geïntegreerde zuurgraad en de fruitaroma’s
versterken de primaire smaak en geven structuur en balans aan de wijn.

37,50

Vermentino
Antinori, D.O.C. Bolgheri, Toscane, Italië

38,50

Druif: Vermentino

Zeer apart deze Vermentino! Echt een wijn met een eigen sterke persoonlijkheid. In de geur intense,
elegante en delicate fruitaroma’s zoals citrus, abrikoos en gele perzik, naast wat aromatische kruiden
die passen bij de Vermentinodruif. Volle harmonieuze smaak met plezierige mineralen en een lange
afdronk.
Château de Sancerre
Château de Sancerre, A.C. Sancerre, Loire, Frankrijk
Druif: Sauvignon Blanc
In de typische Sauvignon Blanc geur domineren de florale tonen die finesse en elegantie geven,
gevolgd door frisse aroma’s van citrusfruit. Zuivere en frisse smaak met hoofdzakelijk tonen van
abrikoos en perzik, die de mond heerlijk vullen. Goede lengte en een aromatische, aanhoudende
afdronk met tonen van acaciabloesem.

38,95

WITTE WIJN

RIJK & UITBUNDIG

Parcela 52 Verdejo
Finca Constancia, Toledo, Spanje
Druif: Verdejo
In de geur diverse fruitaroma’s, zoals abrikozen en perziken, diverse fijne kruiden, anijs en venkel,
die prachtig combineren met de houttonen van de lagering. Krachtige en frisse smaak met wat
grassige tonen en een lange afdronk.

WITTE WIJN

FLES
32,50

VOL & RIJP
GLAS

Cuvée du Connétable
Château de Sancerre, A.C. Sancerre, Loire, Frankrijk
Druif: Sauvignon Blanc
Prachtige complexe Sancerre: een zeer speciale Cuvée van de familie Marnier-Lapostolle.
In de intense en elegante geur wisselen de aroma’s van gele perziken, pruimen, minerale
tonen, vanille en praline elkaar af. Zachte volle smaak met een goede balans tussen
levendigheid en de fruitige basis met tonen van hout.
Puligny-Montrachet Enseigneres
Olivier Leflaive, A.C. Puligny-Montrachet, Bourgogne, Frankrijk
Druif: Chardonnay
In de krachtige en rijke geur citrusfruit en appel. Toegankelijke smaak met een goed volume aan
fruit en de kenmerken van gebakken appel en versgebakken brioche. De onderliggende houttonen
en mineralen komen naar voren in de afdronk.

FLES
64,95

74,50

ROSÉWIJNEN
Whispering Angel
Château d’Esclans, A.C. Côtes de Provence, Provence, Frankrijk
Druiven: Grenache, Cinsault, Syrah, Tibouren & Rolle
Mooie rosé die uitblinkt in mineraliteit en elegantie. Een mooi glas wijn, elegant, breed en rijk met
een mooie frisheid en lichte kruidigheid. Intense smaak met aroma’s van abrikozen, rode bessen
en aardbeien.

FLES
38,50

RODE WIJNEN

FRIS & JEUGDIG

D’Alamel Carmenère
Lapostolle, Central Valley, Chili
Druiven: Carmenère & Merlot
In de neus aroma’s van rijp rood fruit en tonen van zoete specerijen, zoals kaneel, en zwarte peper.
De smaak is zacht en sappig en heeft een goede structuur en een aanhoudende afdronk.

FLES
27,95

Le Maestrelle
Antinori, I.G.T. Toscana, Toscane, Italië
Druiven: Sangiovese, Merlot & Syrah
Volle en intense geur met aroma’s van divers rood fruit en vanille. Frisse en goed gebalanceerde
complexe smaak met tonen van cacao en vanille.

30,95

Mas ‘Est
Bossi Fedrigotti, I.G.T. Rosso Vigneti delle Dolomiti, Veneto, Italië
Druiven: Marzemino Gentili & Teroldego
Aantrekkelijk bouquet met aroma’s van rijp bessenfruit, zoethout en vanille. De fruitige smaak is
goed gestructureerd en levendig met een uitzonderlijke balans tussen de zuurgraad en de zachte
tannines. Lange afdronk met fruit en specerijen.

30,95

Vintage Widow Pinot Noir
41,50
Jackson Estate, Marlborough, Nieuw-Zeeland
Druif: Pinot Noir
Klassiek gemaakt met een enorme hoeveelheid geconcentreerde aroma’s van rood en zwart bosfruit,
samen met tonen van subtiel en cederhout. Harmonieus, royaal, rijpe tannines en een mooie
zuurgraad kenmerken de wijn.
Doña Paula Estate Malbec
Doña Paula Finca Alluvia in Gualtallary en Finca Los Indios in Altamira, Mendoza, Argentinië
Druif: Malbec
Een mooie kleur van violet, geuren van donker rijp fruit en gepeperde kruiden. Een perfecte balans
tussen elegantie en kracht, met mineralige tonen. Zachte tannines en een volle afdronk.

RODE WIJNEN

37,50

KRACHTIG & ROBUUST

Vineyard Selection Cabernet Sauvignon
Lapostolle, Rapel Valley, Chili
Druiven: Cabernet Sauvignon, Carmenère, Merlot, Syrah & Cabernet Franc
In de expressieve geur aroma’s van fris rood fruit, tabak en theebladeren, goed in balans met de elegante
houttonen van cederhout. De smaak is elegant, puur, geconcentreerd met een goede tanninestructuur en
een stevige afdronk.

FLES
30,50

Rioja Reserva
Beronia, D.O.Ca. Rioja, Rioja, Spanje
Druiven: Tempranillo, Graciano & Mazuelo
Verleidelijk en complex bouquet met aroma’s van zwart fruit, naast zoete specerijen, zoals kaneel
en vanille, en mineralen. Elegante en goed gebalanceerde smaak, met zijdezachte sensaties waarin
rijpe fruitaroma’s worden gecombineerd met mint, cacao en tabak.

FLES
36,95

Pèppoli
Antinori, D.O.C.G. Chianti Classico, Toscane, Italië
Druiven: Sangiovese, Merlot & Syrah
Complexe en goed gestructureerde wijn. De geuren van kersen worden in een later stadium
pas duidelijk, gevolgd door tonen van chocolade en vanille. Het fruit van de donkere bosbessen
is bepalend in de smaak, gevolgd door zachte en zoete tannines en een ietwat vlezige afdronk.

38,95

Doña Paula Estate Malbec
Doña Paula, Ugarteche, Upper Luján de Cuyo, Argentinië
Druif: Malbec
De Selección de Bodega Malbec presenteert klassieke en complexe aroma's van zwarte kersen
vergezeld van een breed spectrum aan tonen van kruiden en van gedroogde pruimen.
Het is volle en ronde wijn met soepele tannines . Deze wijn is ongefilterd.

55,00

RODE WIJNEN

RIJK & INTENS

Passo Doble ‘Double Fermentation’
Masi, Tupungato Valley, Argentinië
Druiven: Malbec & Corvina
Een stevig en krachtig bouquet met een duidelijk Malbec karakter met aroma’s van rijpe kersen en
zoete specerijen. Rijke en intense smaak vol kersen en bessenfruit, gevolgd door een lange droge
afdronk met zachte tannines.

FLES
31,95

Santenay
Olivier Leflaive, A.C. Santenay,Bourgogne, Frankrijk
Druif: Pinot Noir
In het bouquet aroma’s van frambozen en aardse tonen, die ook terug komen in de smaak.
De afdronk is zeer plezierig en aromatisch.

52,95

Tignanello
Antinori, I.G.T. Toscana, Toscane, Italië
Druiven: Sangiovese, Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc
Zeer bijzonder met in de geur complexe en harmonieuze aroma’s van divers rood fruit, frambozen
en zoethout. De smaak is mondvullend en fluweelzacht met een complexe structuur en kent rijp
fruit, zachte tannines en fraaie zuren. In de lange en aanhoudende afdronk tonen van citrusfruit,
chocolade en mineralen met mooie ronde tannines. Optimale kwaliteit van begin tot het einde;
een gedistingeerde Toscaanse rode wijn!

98,50

Château La Conseillante
Pomerol, Bordeaux, Frankrijk
Druiven: Merlot & Cabernet Franc
Grootste wijn met een volle dieprode teint met in het bouquet, rijp fruit van bessen, kersen en
cederhout afgerond met een touche van chocolade. Een legende uit de Pomerol.

149,50

HUISWIJNEN
WIT
Dona Victorina Verdejo Sauvignon Blanc
Finca Constancia, Toledo, Spanje
Druiven: Verdejo & Sauvignon Blanc
Frisse fruitige neus met een explosie aan aroma’s van citrus, tropisch fruit, venkel, delicate
florale tonen en mineralen. De goed gebalanceerde en frisse smaak heeft een milde
zuurgraad en een lange afdronk met grassige tonen.
Cartolina
Tormaresca, I.G.T. Puglia, Puglia, Italië
Druiven: Chardonnay & Bombino
In de frisse geur aroma’s van wit fruit en perzik met licht florale tonen. Zeer zachte, frisse
smaak met een mooie zuurbalans.

GLAS

FLES

4,50

21,50

5,00

24,50

Doña Paula Estate Sauvignon Blanc
5,50 26,50
Doña Paula, Finca Los Cerezos en Tupungato, Argentinië
Druiven: 100% Sauvignon Blanc
Deze wijn heeft tonen van tropische vruchten , verse munt, citroen, limoen en kruidachtige noten.
In de mond is deze wijn gul in volume en heeft een overheersende witte perzik afdronk.
ROSÉ
Tormaresca Paiara Rosato
5,00 24,50
Tormaresca, I.G.T. Puglia, Puglia, Italië
Druif: Negroamaro
Verbazende rosé uit de hak van Italië hoofdzakelijk gemaakt van het inheemse druivenras Negroamaro.
Heerlijke frisse geur en smaak met aroma’s van wilde rozen, citrusvruchten en sinaasappelbloesem.
De afdronk is fruitig, soepel, aanhoudend en zeer aangenaam.
WIT
Dona Victorina Verdejo Sauvignon Blanc
Finca Constancia, Toledo, Spanje
Druiven: Verdejo & Sauvignon Blanc
Frisse fruitige neus met een explosie aan aroma’s van citrus, tropisch fruit, venkel, delicate
florale tonen en mineralen. De goed gebalanceerde en frisse smaak heeft een milde
zuurgraad en een lange afdronk met grassige tonen.

4,50

21,50

5,00

24,50

Alisios Tempranillo Touriga
5,50
Miolo, Campanha, Rio Grande do Sul, Brazilië
Druiven: Tempranillo & Touriga
De geur wordt gekenmerkt door zeer fruitige aroma’s van kersen en bessen met een houttoon.
De smaak is mooi in balans en heeft een frisse zuurgraad.

26,50

Cartolina
Tormaresca, I.G.T. Puglia, Puglia, Italië
Druiven: Negroamaro & Cabernet Sauvignon
Een heerlijke geur met diverse donkere en roodfruitaroma’s, pruimen en wat ‘spicy’-tonen.
Zachte smaak, maar rijk van structuur. Fruitig, met aangename en soepele tannines.

