
 

- ONZE WIJNEN – 

 

Voor u heb ik een wijnkaart samengesteld 

met een diversiteit aan lokale, Europese en 

nieuwe wereldwijnen. 
Door middels van ervaring, proeverijen, het 

bezoeken van wijnhuizen en door veel te 

'sparren' met ons keukenteam zijn we tot 

deze wijnkaart gekomen. 

Wijnen die passen bij onze keuken, waarbij 

we duurzaamheid en biologische wijnbouw 

niet uit het oog zijn verloren. 

Naast de wijnen uit Europa en de Nieuwe 

Wereld heb ik ook een aantal Achterhoekse 

wijnen op de kaart gezet. Daarnaast ook 

wijnen speciaal geselecteerd voor JRE. 

Om veel te ontdekken en te proeven heb ik 

gekozen voor een brede selectie aan 'open 

wijnen'. 

Om uw beleving zo compleet mogelijk te 

maken adviseer ik u graag over welke wijnen 

het best bij de gerechten passen. 

Mijn favoriete wijnen heb ik gemarkeerd met 

een druiventros. 

 

Geniet! 

Met vriendelijke groet, 

Paul Hoeré 

Sommelier



BUBBELS       

                   Glas Fles 

Boschendal | Grande Cuvée Brut S.A.                6,75 39,50 

Franschhoek | Zuid-Afrika   

Chardonnay | Pinot Noir   

Ronde en romige smaak met een mooie balans  

tussen het fruit en de mineralen.    

Dom Potier | Cava Brut S.A.                7,00 39,50 

Penedès | Spanje   

Macabeo | Parellada | Xarel.lo   

Goed gestructureerde smaak met een mooie balans  

tussen het fruit en de zuurgraad.   

Boschendal | Grande Cuvée Brut Vintage                   8,50 49,50 

Franschhoek | Zuid-Afrika   

Chardonnay | Pinot Noir   

Volle en romige smaak met een elegante mineraliteit, 

een mooie balans en een zijdezachte afdronk. 

 Ayala | Brut S.A.                      9,50 55,00 

Champagne | Frankrijk   

Chardonnay | Pinot Noir, Pinot Meunier   

Een Champagne met finesse, structuur,  

complexiteit en frisheid.     

 Pommery | Brut Silver Royal S.A.                    9,50 55,00 

Champagne | Frankrijk   

Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier    

Rijke Champagne met tonen van peer en hazelnoot. 

Nicolas Feuillatte | Brut Réserve S.A.                           55,00 

Champagne | Frankrijk   

Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier   

Zeer verfijnd, delicaat en fluweelzacht.  

Zacht, frisse aanzet.      

Billecart Salmon | Brut Réserve S.A.                          75,00 

Champagne | Frankrijk   

Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier   

Rijpe en florale tonen, heerlijk aromatisch. 

Billecart Salmon | Brut Rosé S.A.                     110,00 

Champagne | Frankrijk   

Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier   

Delicate Champagne met verleidelijke, zachte tonen.    

 

 



WIT | Fris & Fruitig   

 

              Glas Fles 

Finca Constancia | Dona Victorina 2017           4,60 25,00 

Toledo | Spanje  

Verdejo | Sauvignon Blanc   

De goed gebalanceerde en frisse smaak heeft een milde 

zuurgraad en een lange afdronk met grassige tonen.   

Jean Garde | Unoaked Chardonnay 2018                5,50 27,50 

Franschhoek | Zuid-Afrika   

Chardonnay   

Zeer aantrekkelijke, fruitige en levendige  

smaak die barst van aroma’s van rijpe vlezige perzik  

en meloen met in de gebalanceerde afdronk wat citroen. 

Masi | Bianco delle Venezie  2017            5,50 27,50 

Veneto | Italië  

Pinot Grigio   

Aantrekkelijke verfrissende smaak met frisse  

groene appels, rijpe peren en amandel   

gevolgd door een lange, droge afdronk met wat mineralen.   

Tüzko Birtok | Traminer  2016                  32,50 

Bataapati | Hongarije   

Traminer   

Volle droge wijn, met in de smaak tonen van bessen, 

rozenblaadjes, lychees en gember.   

Hain Piesporter Riesling Trocken 2017                35,00 

Moezel | Duitsland   

Riesling   

Heerlijke minerale wijn. Puur en zuiver.   

MMM | Fournier 2017                                 35,00 

Loire | Frankrijk   

Sauvignon Blanc  

Een frisse Sauvignon Blanc, knisperend droog voorzien  

van sappig fruit met voldoende zuren.  

Bossi Fedrigotti | Pian del Griso Masi 2016              35,00 

Trentino | Italië   

Pinot Grigio   

De rijke smaak is fris en fruitig, heeft frisse  

zuren en een lange droge afdronk met mineralen.  

Domaine de Châtenoy Clèment Menetou-Salon 2017       37,50 

Loire | Frankrijk   

Sauvignon Blanc  

Prachtige zuivere wijn met tonen van groene appel.  

 

 

 



Jackson Estate | Stitch 2017                       37,50 

Marlborough | Nieuw-Zeeland  

Sauvignon Blanc  

Fris, vrolijk en rijp. Een typische sauvignon blanc  

uit het verre Nieuw Zeeland.    

 

Esterhazy | Grüner Veltliner Estoras 2017                     42,50 

Burgenland | Oostenrijk  

Grüner Veltliner  

Vers fruit en nootachtige aroma’s met pittige  

peperige neus, zwierig in de mond.  

Fournier Pouilly Fumé Les Deux Cailloux 2017                   49,50 

Loire | Frankrijk  

Sauvignon Blanc  

Een klassieke Pouilly Fume. Fris citrusfruit,  

mineralen, voorzien van exotische fruitsmaken  

zoals passievrucht.   

 

 

 ‘De Jacksons emigreerden in 1842 van Engeland naar Nieuw-Zeeland. 

In 1855 kocht Adam Jackson de eerste stukken land in het hart van de 

regio Marlborough in de Wairauvallei, later bekend als Jacksons 

Road. De beroemde eucalyptusboom in de wijngaard Grey Ghost die op 

elk etiket en in het logo staat, werd in 1867 geplant door zijn 

vrouw Alice. 

Jackson Estate werkt volgens de regels van duurzame wijnbouw, zij 

doen er alles aan om het land te conserveren voor toekomstige 

generaties en het liefst nog beter achter te laten. Om de zeer hoge 

kwaliteit te waarborgen, wordt er in de wijngaarden veel werk verzet 

om alleen de beste druiven te kunnen oogsten. Verder zorgen de beste 

wijnproductietechnieken en de toewijding van de familie Jackson voor 

zeer fraaie wijnen. 

De wijnen kenmerken zich door de bekende frisse en zuivere Nieuw-

Zeelandse aroma’s, maar met meer diepgang en vooral met een 

duidelijke mineraliteit’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIT | Rijk & Uitbundig  

              Glas Fles 

Venerie Le Cerf 2016               5,50 27,50 

Pays D’oc | Frankrijk   

Viognier | Marsanne | Rousanne   

Rijp steenfruit en kruidige tonen.   

    

Bosschendal 1685 2017                               7,50 37,50 

Franschhoek | Zuid-Afrika   

Sauvignon Blanc | Semillion   

Strogele kleur. 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.     

Boschendal 1685 2017                            7,50 37,50 

Franschhoek | Zuid-Afrika   

Chardonnay   

Prachtige wijn met in de geur en smaak aroma’s van rijp 

tropisch fruit, citrusvruchten, kaneel en nootmuskaat.    

Boschendal Elgin 2015               10,00 49,50 

Elgin Vallei | Zuid-Afrika   

Sauvignon Blanc  

Prachtige wijn met tonen van limoen en verbena,  

stuivend en aromatisch.    

Paul Jaboulet | Viognier 2017             32,50 

Rhône | Frankrijk   

Viognier   

Deze wijn barst van het fruit. Het uitbundige bouquet 

presenteert aroma’s van mango en ananas met veel exotische 

accenten. De smaak is zwoel en toch fris.     

 Abadal | Picapoll 2017                       35,00 

Pla de Bages | Spanje   

Picapoll   

Verleidelijke wijn met de geur van een kruidentuin  

in de neus en tropische aroma’s in de smaak.   

 LaFou Els Amelers 2017                       37,50 

Terra Alta | Catalunya | Spanje   

Garnatxa Blanca  

Prachtig complexe wijn met tonen van citrus en  

notige tonen zoals amandel.    

Chateau Ste. Michelle – Riesling Off Dry 2015            37,50 

Washington State | Verenigde Staten  

Riesling   

In de frisse geur aroma’s van appel en zoet citrusfruit,  

naast tonen van subtiele specerijen en hout nuances.  

Zachte en fruitige smaak.     

 



 

Tenute guado Al Tasso – Antinori 2017                      39,50 

Toscane | Bolgheri | Italië   

Vermentino   

Intens aromatische wijn met kruidige tonen.   

Tenuta Montelora – Scabrezza 2017                      42,50 

Toscane | Italië   

Pinot Bianco   

Een super frisse wijn waarbij de zuren in perfecte balans  

zijn met de aanwezige mineralen en lichte kruidigheid.  

Pazos de Lusco – Albarino 2017                            42,50 

Rias Baixas | Spanje   

Albarino   

Droge smaak met tonen van citrus en grapefruit.  

Vol, zacht en rond.    

Louis Jadot – Couvent des Jacobins 2017                     42,50 

Bourgogne | Frankrijk   

Chardonnay   

Heerlijk fruitige chardonnay met tonen van boter en noten. 

Chateau Ste. Michelle Vineyards 2016                           42,50 

Washington State | Amerika   

Chardonnay   

Vriendelijke en toegankelijke Chardonnay. In de frisse geur aroma’s 

van appel en zoet citrusfruit, naast tonen van subtiele specerijen 

en hout nuances. Zachte en fruitige smaak.  

Château de Sancerre – Cuvée de Connétable 2012                 69,00 

Loire | Frankrijk   

Sauvignon Blanc   

Intense complexe wijn met tonen van Perzik.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIT | Vol & Rijp      

              Glas Fles 

Boschendal Elgin 2014                      10,00 49,50 

Elgin Vallei | Zuid-Afrika   

Chardonnay   

Verleidelijke smaken van citrus, appel, vanille en hout.  

Les Héritiers du Comte Lafon Macon Milly Lamartine 2016  42,50 

Bourgogne | Frankrijk   

Chardonnay   

Biologisch gemaakte wijn zeer dynamisch en elegant.  

Tormaresca Pietra Bianca – Chardonnay 2015               45,00 

Puglia | Italië  

Chardonnay   

Door de kalkhoudende grond krijgt deze zeer aangename, wijn 

frisheid, minerale tonen en lichte hout sensaties. 

Lapostolle Cuvée Alexandre Chardonnay 2015               49,50 

Casablanca Valley | Chili   

Chardonnay   

Het terroir geeft een unieke complexiteit in de ronde en 

elegante smaak met tonen van vuursteen en mineralen in een 

unieke combinatie met citrus, honing en zoete kruiden.  

Paul Jaboulet – Domaine Mule Blanche 2016           59,50 

Rhône, Frankrijk   

Marsanne | Rousanne   

Karakteristieke, fruitige en droge wijn met een harmonieuze 

frisse afdronk.  

Olivier Leflaive – St. Aubin 2016                 62,50 

Bourgogne | Frankrijk   

Chardonnay   

Door de diversiteit van mineralen in de bodem en de bijzondere 

ligging van de wijngaard heeft deze wijn een fijne structuur 

met een elegante kruidigheid. Dit wordt ondersteund door 

fraaie vanille tonen en fruit aroma's van perzik, appel en 

gedroogd fruit. 

Heymann Löwenstein Uhlen Laubach Gewachs 2015     65,00 

Moezel | Duitsland   

Riesling   

Prachtige tonen van rijp fruit, mineraliteit en met  

een mooie balans.      

Condrieu Guigal 2016                                 67,50 

Rhône | Frankrijk   

Viognier   

Grootse wijn met elegante en florale aroma’s.   

Domaine Marc Morey – Chassagne Montrachet 2017           75,00 

Bourgogne | Frankrijk   

Chardonnay   

Rijke wijn met minerale tonen en hout.    



Jean Marc Brocard - Chablis Les Clos Grand Cru 2011            85,00 

Chablis | Frankrijk   

Chardonnay   

Vettig, schoon en noten.      

Antinori – Cervaro Della Salla 2015                 87,50 

Umbrië | Italië   

Chardonnay    

In de intense geur aroma’s van citrusvruchten en tropisch fruit, 

naast lichte boter sensaties. 

Zeer lange afdronk met een mineralig karakter.  

Jean Philippe Fichet – Meursault 2016                           92,50 

Bourgogne | Frankrijk   

Chardonnay   

Zeer rijke hout gelagerde wijn tonen van hazelnoot,  

boter en brioche.    

 

 

‘De familie Antinori maakt al 26 generaties wijn, de 

geschiedenis gaat terug tot 19 mei 1385(!), toen Giovanni di 

Piero Antinori zich inschreef bij het wijnmakersgilde in 

Florence. De kracht van de familie Antinori is dat zij naast 

de mooie tradities altijd kijken naar mogelijkheden om te 

innoveren. Door deze innovaties zijn de Antinoriwijnen 

wereldberoemd geworden en ook vaak een voorbeeld voor de 

gehele Italiaanse wijnbouw. 

Tignanello is de allereerste SuperTuscan ooit geproduceerd. Al 

in 1970 produceerde Piero Antinori de eerste oogst. Als 

'tafelwijn' veroverde Tignanello de (wijn)wereld en is nu een 

van de bekendste en meest geliefde Italiaanse wijnen. Maar wat 

is het geheim?’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROSÉ         Glas Fles 

Fratelli Zuliani – Pinot Grigio Rosé 2017        5,00 26,50 

Veneto | Italië  

Pinot Grigio   

Fris, zomers, wilde aardbeien en een delicate smaak.  

Boschendal – The Rose Garden 2017                5,50 27,50 

Franschhoek | Zuid-Afrika   

Cabernet sauvignon | Merlot | Shiraz    

Levendige zalmroze kleur. In de geur aroma's van framboos, 

cranberry, rode kersen en wat geroosterde noten. Een zachte en 

sappige smaak met aroma's van wilde bessen, rijpe aardbeien en 

wat eikenhout. De smaak is mooi in balans, fris en fruitig. 

Boschendal Chardonnay Pinot Noir 2017           7,50 37,50 

Franschhoek | Zuid-Afrika   

Chardonnay | Pinot Noir   

Complexe, verleidelijke smaken van citrus, rode appel, 

gebakken peer en rijpe aardbeien samen met tropisch fruit en 

specerijen.     

Venerie - La Rose de Capreolus 2017            26,50 

Languedoc | Frankrijk   

Cinsault | Grenache   

Een frisse zomerse rose met een zalmroze kleur. Stuivend in de 

neus met een geur van bosfruit en aardbeien. De smaak is 

bloemig en doet denken aan rijp rood fruit.    

Château d’Esclans – Whispering Angel 2017            38,50 

Provence | Frankrijk   

Grenache | Cinsault | Syrah | Tibouren | Rolle   

Intense smaak met aroma’s van abrikozen, rode bessen en 

aardbeien.    

Château d’Esclans – Whispering Angel MAGNUM 2017     89,50 

Provence | Frankrijk   

Grenache | Cinsault | Syrah | Tibouren | Rolle   

Intense smaak met aroma’s van abrikozen, rode bessen en 

aardbeien.    

Château d’Esclans – Whispering Angel 3 LITER 2017       175,00 

Provence | Frankrijk   

Grenache | Cinsault | Syrah | Tibouren | Rolle   

Intense smaak met aroma’s van abrikozen, rode bessen en 

aardbeien.   

   

 

  

 



 

ROOD  | Fris & Jeugdig                       Glas Fles 

Finca Constancia – Dona Victorina 2016                4,60 24,50 

Toledo | Spanje    

Tempranillo | Syrah   

Kruidige en elegante wijn met tonen van rijpe kersen.   

Venerie 2017                                           5,50 27,50 

Pays D’Oc | Frankrijk   

Grenache | Syrah | Mourvèdre   

Zeer aantrekkelijke wijn met in de geur een bouquet van zwarte 

kersen, zomer bessen, gedroogd fruit en wat ‘spicy’-aroma’s.  

Lanoy 2017                                                6,00 30,00 

Franschhoek | Zuid-Afrika   

Cabernet Sauvignon | Merlot   

Een uitbarsting van rijk rood en zwart fruit; van zwarte bessen tot 

moerbeien.    

Wijngaard Deutinghem 838 2015                      6,50 32,50 

Doetinchem | Nederland    

Pinotin | Cabernet Cortis    

Kruidig met hint van zwarte bes.     

Boschendal 1685 2015                                      7,50 37,50 

Franschhoek | Zuid-Afrika   

Merlot   

Tonen van moerbei, chocolade, mint en kersen.    

Cossetti Barbera d’Asti 2016                            32,50 

Piemonte | Italië   

Barbera   

Sappig rood fruit met een lichte houtlagering.    

Esterhazy – Zweigelt 2014                                 35,00 

Burgenland | Oostenrijk   

Zweigelt   

In de neus ruikt het naar kersen en zwarte bessen, en ook een hint 

van nougat. Met een elegante stevigheid.   

Weingut Martinshof – Dornfelder Trocken 2016            37,50 

Rheinhessen | Duitsland   

Dornfelder   

De droge en stevige smaak kent de typische tonen van kersen, en 

daarnaast lichte vanilletonen.  

Jackson Estate – Vintage Widow Pinot Noir 2014                49,50 

Marlborough | Nieuw-Zeeland   

Pinot Noir   

Geconcentreerd rood en zwart bosfruit, tonen gedroogde specerijen en 

cederhout.  



ROOD | Krachtig & Robuust              Glas Fles 

Boschendal 1685 2016                                7,50 37,50 

Franschhoek | Zuid-Afrika   

Shiraz | Mourvèdre   

De smaak kent een fruitige body van moerbeien, naast wat tonen 

van jonge specerijen en donkere chocolade.    

Boschendal Elgin 2015                          10,00 49,50 

Elgin Vallei | Zuid-Afrika   

Pinot Noir   

Een delicate smaak met wilde bessen en houttonen en een lange, 

gebalanceerde afdronk.   

 Abadal Franc 2016           32,50 

Pla de Bages | Spanje   

Cabernet Franc | Tempranillo | Sumoll   

Heerlijke complexe tonen van kruiden, balsamico en bloemen. 

Tormaresca – Neprica 2017                            33,50 

Puglia | Italië  

Negroamara | Primitivo | Cabernet Sauvignon   

Een wijn met een herkenbare neus van rijp rood fruit en mooi 

in balans met tonen van specerijen. Zoals een zuidelijke 

italiaan vaker laat zien, is deze Neprica zacht van smaak maar 

met een mooie body en lange warme afdronk.    

Beronia – Rioja Crianza 2015                      35,00 

Rioja | Spanje   

Tempranillo   

De smaak is fruitig, fris en strak met tonen van koffie en 

chocolade.    

Le Miranda de Secastilla  2016                      35,00 

Somontano | Spanje   

Grenache    

De wijn vertoont een violette rand die kenmerkend is voor 

zorgvuldig gemaakte Garnacha. In de neus vertoont het intense 

aroma's die doen denken aan rood fruit, aangevuld met wilde 

bloemen. De wijn is zacht in de mond met een aangename 

afdronk. 

 Ramon Roqueta – Reserva 2014                  35,00 

Catalunya | Spanje    

Tempranillo, Cabernet Franc   

Kruidige wijn met veel rood fruit en vanille.    

Antinori Chianti Classico – Peppoli  2016            42,50 

Toscane | Italië    

Sangiovese   

Het fruit van de donkere bosbessen is bepalend in de smaak, 

gevolgd door zachte en zoete tannines en een ietwat vlezige 

afdronk.  



Chateau La Guériniere – Saint Emillion 2015            42,50 

Bordeaux | Frankrijk   

Cabernet Sauvignon | Merlot   

Een overheersende en stevige merlot-smaak met zowel stevigheid als 

zachte tonen  

Chateau St. Michelle - Syrah 2014                      47,50 

Washington State | Verenigde Staten   

Syrah   

Deze zachte jammige Syrah is zeer toegankelijk en wordt gekenmerkt 

door de geur en smaak van kersen en bramen, met tonen van exotische 

kruiden. Zachte smaak met een zwoele afdronk.  

Masi – Brolo di Campofiorin Oro Ripasso 2014            49,50 

Piëmonte | Italië   

Corvina | Rondinella | Molinara   

Rijke, droge, volle en zachte smaak met een indrukwekkende structuur 

en tonen van cacao, gebakken fruit en vanille. 

Domaine des Sénéchaux – Châteauneuf-du-Pape 2012                85,00 

Rhône | Frankrijk   

Grenache | Syrah | Mourvèdre | Cinsault    

Veel rondeur met tonen van drop en laurier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROOD | Rijk & Intens                Fles 

Lapostolle – Grand Selection Carmenère 2013            35,00 

Central Valley | Chili   

Carmenère   

Rood paars gekleurd. In de complexe, maar toch ook charmante 

geur aroma’s van rijp rood fruit, naast tonen van zoete 

specerijen, witte en zwarte peper. In de gebalanceerde smaak 

sappige tannines gevolgd door een lange afdronk met fris rood 

fruit.    

Pian Delle Vigne – Rosso di Montalcino 2016            52,50 

Toscane | Italië   

Sangiovese | Cabernet Sauvignon   

Heldere, lichte robijnrode kleur. De geur toont aroma’s van rijp 

rood fruit, naast florale tonen. Specerijen en balsamico geven 

complexiteit aan de wijn. De smaak is zeer toegankelijk en romig 

en de rijpe tannines zijn soepel en levendig.  

Dominus Estate – Othello 2013                      72,50 

Napa Valley | Amerika   

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot   

Volle en elegante wijn in Bordeaux stijl.   

Vergelegen Red G.V.B. 2013                      75,00 

Stellenbosch | Zuid-Afrika   

Merlot | Cabernet Sauvignon | Cabernet Franc   

In het prachtige bouquet aroma’s van zwarte bessen, pruimen en 

chocolade, gecompleteerd met een complexe mineraliteit. De smaak 

wordt gekenmerkt door rode bessen, donkere pruimen, chocolade en 

mineralen.  

Gaja Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino 2013    75,00 

Toscane | Italië    

Sangiovese   

Mondvullend rijpe structuur met zwoele tannine en kruidige 

houttonen.   

Antinori – Tignanello 2013                            98,50 

Toscane | Italië   

Sangiovese | Cabernet Sauvignon | Cabernet Franc   

In de lange en aanhoudende afdronk tonen van citrusfruit, 

chocolade en mineralen met mooie ronde tannines .   

Prunotto – Barolo 2014                                 75,00 

Piëmonte | Italië    

Nebbiolo   

Volle, elegante en goed gebalanceerde smaak met een ideale 

balans tussen het fruit, de zuurgraad en tannines. Op oudere 

leeftijd ontwikkelt de wijn een karakteristiek bouquet met een 

mooie complexiteit.     

 



Château Smith Haut Lafitte 2008 – Cru Classé            147,50 

Pessac Léognan | Frankrijk   

Cabernet Sauvignon | Cabernet Franc | Merlot    

Château Cantenac Brown 2005 - 3e Grand Cru Classé          165,00 

Margaux | Frankrijk   

Cabernet Sauvignon | Cabernet Franc | Merlot    

Château Clerc Milon 1995  - 3e Grand Cru Classé               185,00 

Pauillac | Frankrijk   

Cabernet Sauvignon | Cabernet Franc | Merlot    

Château Gruaud Larose 1995 – 2e Grand Cru Classé               190,00 

Saint-Julien | Frankrijk   

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | Merlot | Petit Verdot 

Château La Conseillante 2001                           225,00 

Pomerol | Frankrijk   

Cabernet Sauvignon | Cabernet Franc | Merlot    

Château Ducru Beaucaillou 2000 – 2e Grand Cru           325,00 

Medoc | Frankrijk   

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | Merlot | Petit Verdot 

  

‘In 1994 hebben Alexandra Marnier Lapostolle en haar man Cyril de 

Bournet, Lapostolle Wijnen opgericht. Alexandra en haar familie 

waren hiervoor al enkele generaties bezig met de productie van 

verschillende likeuren onder het merk Grand Marnier. Na slechts één 

bezoek aan Chili waren Alexandra en Cyril op slag verliefd op de 

Colchagua Valley en zagen ze grote potentie in de uitzonderlijke 

geografische karakteristieken van deze vallei. 

Lapostolle Wijnen is tegenwoordig onder leiding van Alexandra en 

Cyril hun zoon: Charles de Bournet Marnier-Lapostolle. Samen dragen 

zij de passie van zeven generaties uit door het maken van de 

bijzondere Lapostolle wijnen in Chili. Met ruim 370 hectare grond 

verdeeld over drie verschillende wijngaarden (Casablanca, Cachapoal 

en Colchaqua) worden de wijnen naar meer dan zestig landen 

wereldwijd gedistribueerd’. 


