
Wijnkaart ‘t Pachtgoedhof 
 

Wij hebben voor u een kwaliteitsvolle selectie gemaakt.                

Witte wijn                                               glas    fles  
- Calvet Chardonnay Frankrijk                                   € 5,00      € 27,50 

- Calvet Sauvignon Blanc Frankrijk         € 5,00      € 27,50 

- Due Palme Chardonnay Italië    € 5,00      € 27,50 

- Just B ‘Riesling’ Duitsland     € 5,20      € 30,00 

- Les Ombres De Cambras Sauvignon Frankrijk             € 5,00      € 27,50 

- Sacchetto Pinot Grigio Italië               € 6,50       € 33,00 

                                                                   

Rode wijn 
- Calvet Merlot Frankrijk                       € 5,00      € 27,50 

- Calvet Cabernet Sauvignon Frankrijk                           € 5,00      € 27,50 

- Due Palme Negroamaro Italië                                    € 5,00       € 27,50    

- Podere Montepulciano d’Abruzzo Italië                       € 6,50      € 33,00 

- Appassimento Puglia Italië                                         € 8,00       € 44,50                 

Rose   

- Les Ombres De Cambras Grenache Frankrijk              € 5,00        € 27,50 

 
 

Cava  
- Promo cava (volgens selectie)                                 € 5,80        € 33,00 

- Extremarium brut                                                   € 7,20        € 39,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bubbels 

Champagne     
- Promo Champagne         € 49,00 

Heerlijke aroma’s van citrus, appel en peer. 

Fijne bubbels en lange afdronk. 

 

 

- Autreau Brut Premier Cru        € 55,00 
Een sterke gouden kleur met fijne zalmglans. Diepe aroma’s waarin vers 

fruit domineert met een vleugje hazelnoot. De smaak is vol en 

aangenaam door het zware fruit. De dosering is licht waardoor deze 

wijn zijn “finesse” kan uitdrukken. 

 

 

- Pommery Brut          € 67,00 
Fris, levendig, fijne en delicate Champagne. De geur van citrusvruchten 

en witte bloemen gecombineerd met de geur van kleine rode vruchten. 

De wijn is rond, uitgebreid, delicaat en langdurig. De smaak is zuiver 

zonder droog te zijn.  

 
 

Crémant  

- Crémant De Limoux         € 39,00 
Druiven: Chardonnay, Chenin, Mauzac  

Briljante smaak met fijne bubbels, krachtig in de mond  

met een evenwichtige frisheid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Witte wijnen 
Frankrijk  

Loire  

- Muscadet de Sevre & Maine AC                              € 29.00  
In de fijn verfrissende neus van citrus en groen fruit laat deze wijn 

blijken  

dat hij kwalitatief goed is uitgebalanceerd.  

Bordeaux  

- Sirius Blanc                                                          € 32.00 
In de neus komen U fruitige(exotisch) en bloemige(acacia’s) aroma’s 

tegemoet en dit gecombineerd met een fijne, elegante houttoets. In de 

mond bestaat er een mooi evenwicht tussen de frisheid van de 

Sauvignon en de volheid en rondheid van de Sémillion. 

Alsace   

- Pinot Gris AC               € 39.00 
Met een prachtige goudgele kleur en platina reflecties heeft deze Pinot 

Gris tonen van gedroogd fruit, honing, kweepeer en truffel. 

Loire  

- Coteaux Du Layon       € 37.00 
Deze zoete witte wijn wordt volledig met de hand geoogst, om de 

trossen en druiven die aangetast zijn door botrytis (edelrot) te 

selecteren. Op deze manier krijgt men de verrukelijkste kwaliteitswijnen. 

Hoewel hij zoet is, heeft deze wijn geen gebrek aan vinnigheid. 
 

- La Tour Saint – Martin                                             €  42.00 
Geproduceerd op de mooiste terroirs van de Loire-vallei, is deze 

sauvignon met citrusaroma’s en wit fruit een heerlijk wijntje. 

 

- Pouilly Fume AC Domaine Pabiot                               €  47.00    
Een blinkende wijn met aroma’s van bloemen, minerale terroirtoetsen 

(klei en vuursteen) en typische Sauvignon-accenten (gemaaid gras, 

buxus en groene appel). In de bijzonder frisse smaak krijgen die 

aroma’s het gezelschap van citrusfruit en een mooie aciditeit. Een 

pepertoets markeert de finale van deze harmonieuze wijn. 

Pays D’Oc                                   

- Chateau De Jau                                                        € 45.00 
Bij deze wijn worden de druiven handmatig geoogst, door de rijping van 

12 maanden vind je toetsen van eikenhout terug in de wijn. Krachtige 

neus en ronde, bloemige wijn. 
 

Witte wijnen 



Frankrijk  

Bourgogne  

- Domaine Auvigue Mâcon Solutré                                € 44.00 
De acacia’s, die aan de voet van de rots van Solutré groeien, laten het 

parfum van hun bloemen in de neus van de Mâcon uitwasemen. Wijn 

met een mooie citroengele kleur. Heerlijke frisse en fruitige neus met 

toetsen van perzik. Ronde en zijdeachtige lange afdronk met een zeer 

mooie nervositeit. 

 

- Chablis AC William Fevre                                          € 59.00 
De druiven worden manueel geplukt, en kort geperst. Waarna de wijn 

gedurende 6 à 12 maanden gedeeltijk op inox, gedeeltelijk op houten 

vaten rijpt. Het geraffineerd boeket evolueert mooi naar aroma’s van 

citrusvruchten en fruit met wit vlees. 

 

- Château De Fuissé Saint-Véran                                   € 45.00 
Intens krachtige neus van rijp fruit en witte bloemen, een in de mond 

stevig gewortelde, vlezige wijn, met behoud van een mooie mineraliteit, 

afgerond met tonen van citrus en groene appel en een frisse en solide 

textuur, weten de wijnliefhebber zonder moeite hiervan te overtuigen. 

 
Italië 
Veneto  

- Uvam ‘Pinot Grigio’                                                    € 30.00  
Uit het kloppend hart van het wijngebied van Venetië komt deze modern 

gemaakte, smaakvolle witte droge wijn. Vanwege zijn brede 

inzetbaarheid heeft Pinot Grigio de afgelopen jaren enorm aan 

populariteit gewonnen, en als je deze charmeur proeft, weet je waarom. 

De kleur is lichtgeel met brede tranenregen. Rijp parfum van geel fruit, 

meloen en appel maar het is vooral in de mond waar het swingt. 

Impressies van perzik en pruim, mollig en toch fris en sappig tot laat in 

de finale. Lekker fris. 

 

- Soave Classico ‘Fornaro’                                             € 32.00 
Een single “vineyar d” wijn, afkomstig dus van een wijngaard de “Vigna 

San Lor enzo” optimaal gelege,n in het hart van de Soave Classico. Zeer 

verfijnde elegante Soave Cru met een bijzonder harmonieus karakter. 

Mooie zuren en een prettig bittertje in de afdronk zorgen voor italiaans 

raffinement. Rijping van 6 maanden op Frans eikenhouten fusten. 

Uitstekende begeleider van de Haute-Cuisine. 

 
 

 



 

 

 
 

 
Italië  

Piemonte 

- Gavi di Gavi ‘Ca da Bosio’                                           € 39.00 
Strogeel met wat groene reflecties. Levendig en genereus in de neus. 

Aroma’s van rijp fruit en bloemen die zorgen voor een langdurige 

complexiteit. In de mond is het zacht en elegant met de complexiteit 

van fruit en bloemen. De Cortese wordt verbouwd op de heuvels van de 

gemeente Gavi, waar de gelijknamige wijnen worden gemaakt. De 

wijnstokken voor deze wijn zijn verspreid over meer dan 30 hectare in 

het gebied “Ca’ da Bosio”, op een ideale positie aan de top van een 

heuvel die over de stad Gavi uitkijkt. 

Spanje  

Rueda  

- Oro de Castilla ‘Verdejo’                                             € 33.00    
Deze wijn is licht strogeel en heeft assertieve aroma’s van peer en 

meloen, samen met exotisch fruit als passievrucht, mango en lychee. 

Sappig tropisch fruit en pitfruit komen terug in de mond en worden 

kruidiger na walsen. De afdronk is impressionant. 

Tarragona  

- Bodegas De Muller                                                   € 39.00 
Rijkelijke witte wijn. De fermentatie en de rijping op droesem in nieuwe 

eikenhouten vaten geven een mooie gouden, glanzende kleur met een 

fruitig, heerlijk gevarieerd aroma. Hij heeft een persoonlijkheid die alleen 

grote wijnen kunnen bieden. 

Griekenland  

- Seméli Feast Fiopth                                                  € 32.00 
Uitbundig aromatische frisse witte wijn. Diepstrogele kleur met fijne 

tranen. Weelderig aroma van bloemen, superrijp fruit en wilde kruiden. 

Speelse zoet aandoende smaak met verfrissend zuurtje en een 

uitbundige afdronk. 

 

Verenigde Staten  
California  

- Callaway ‘Chardonnay’                                               € 35.00 
 De Callaway Chardonnay is een geweldig Californische Chardonnay! 

Vol, licht romig, knapperig en elegante witte wijn. Aroma’s van tropisch 

fruit, als mango en ananas gecombineerd met aroma’s van perzik, appel 



en peer. Mooie balans. Licht geroosterde kenmerken in de afdronk. 

Moderne vinficatie. Een deel van de druiven wordt gegist voor 6 

maanden in Frans eiken. 

Chili  
Rapel Valley  

- Santa Carolina ‘Sauvignon’                                        € 30.00 
Vrij lichtgele kleur met een zeer intense fruitige neus. Heeft een afdronk 

van perziken, peren en een zeer lichte tint van citroen. Een zeer mooi 

voorbeeld van een nerveuze fruitige sauvignon. 

Zuid – Afrika  
Stellenbosch 

- Lyngrove ‘Chenin Blanc’                                            € 30.00 
Uitbundige verfrissende Chenin Blanc uit Zuid-Afrika. Licht geel van 

kleur, aangename geur van citrus, peer en vers geplukte gele bloemen. 

Droge, frisse, bloemige en fruitige smaak met hinten van exotisch fruit 

zoals perzik en meloen. Lange frisse fruitige afdronk. 

 

- Lyngrove ‘Chardonnay’ reserve                                   € 36.00   
Deze Reserve Chardonnay heeft een complex karakter en een licht 

strogele kleur. In de neus krijgen we accenten van de vatlagering, vanille 

en créme caramel op het voorplan. Deze blenden fantastisch met de 

impressies van tropisch fruit die deze wijn eveneens bezit. De smaak is 

rijk en boterig met een goede frisse afdronk. Een favoriet onder de 

Chardonnay liefhebbers. 

Nieuw Zeeland  

Marlborough  

- Nau Mai ‘Sauvignon’                                                  € 36.00 
In het koude klimaat van dit prachtige eiland worden van de beste 

Sauvignon's ter Wereld gemaakt. Hier gedijt deze witte druif in optimale 

omstandigheden. Door de ondergrond van leisteen krijgen we een 

uiterst frisse witte wijn met een uitgesproken mineraliteit. Prachtig, rijk 

geparfumeerd en vol finesse.  
 
 

 

 

 
 

 
 

 



Rode wijnen  
Frankrijk 

- Cotes Du Rhone 

- Laurent Miquel Nord Sud 'Syrah'              € 32.00 
Intense roodpaarse kleur. In de geur een typische peperige 

noot, karakteristiek voor de syrah en een weldaad van 

bosfruit. De wijn blijft lang hangen en heeft een verwarmende 

afdronk 

- Brunel de la Gardine Rouge                      € 42.00  
De wijn wordt gemaakt van 65% Grenache, 35% Syrah en 

Mourvèdre druiven en laat zich opmerken door zijn intens, 

frisse neus. Het uitermate verleidelijke aroma herbergt een 

zuiders temperament waarin we vooral rood fruit, geurige 

kruiden, zoethout en zelfs een vleugje humus ontdekken. Al 

de weldaden van de garrigue worden weerspiegeld in deze        

overheerlijke rode wijn. Drinkt soepel dankzij de fluweelzachte 

structuur, het fruitig karakter en de fijne tannines met een 

frisse levendigheid en een mooi evenwicht.  

 

 

- Graves 

- Chateau tour De Rodet                                  € 33.00 
Zeer open, bijna explosieve neus vol rijpe rode vruchten, met een hint 

van vanille. In de smaakaanzet heel open en levendig, met duidelijk 

aanwezige maar goed versmolten tannines. Een breed middenstuk en 

een lange finale. Een wijn met een uitstekend evenwicht tussen fruit 

en tannines, met een groat bewaarpotentieel. 

- Sainte-Foi Bordeaux 

- Chateau L’ Enclos                                         € 39.00  
Donker robijnrode kleur. Aroma's van kruiden en braambessen zijn 

volop aanwezig. Een krachtige volle afdronk. 

 

 

 

- Lalande De Pomerol 

- Chateau De La Commanderie                         € 56.00     

Een stevige, ronde wijn met zachte tannine en een rijke afdronk; hij 

is vlezig in de mond, met vooral zwart fruit op kruidige, rokerige 

tannines van fijne kwaliteit. Deze elegante wijn heeft alles in huis om 

de Pomerolfanaten te bekoren. Eveneens verkrijgbaar in 37,5 cl. 

 

 

 

 



- Clos Saint Jean (Chateauneuf-du-Pape) – 

                Les Calades IGP de Vaucluse                              € 36.00                      
Een kleine Châteauneuf , een Vin de Pays met een groots karakter! 

Vlezig, mals boeket van mokka en getoast eikenhout. Fijnfruitige 

wijn, met zwoele mediterrane ‘garrigue’-kruiden. Versmolten vettig 

rood en zwart fruit. Een frisse punch met tonen van kreupelhout. 

Uiteraard pikt deze wijn een graantje mee van de kwaliteit en de 

ijzersterke reputatie van dit domein. Gezien zijn prijs een buitenkans 

! 

 

- Saint Emilion Grand Cru  

- La Fleur Larozo                                            € 59.00 

La Fleur de Laroze is de tweede wijn van Château Laroze. 

Uiteraard gaan de allerbeste druiven van de oudste wijnstokken 

in de eerste wijn van het domein, dat is Château Laroze Grand 

Cru Classe. Na die eerste, strenge selectie blijven er genoeg 

druiven van uitmuntende kwaliteit over. Daarvan wordt door 

dezelfde wijnmaker deze La Fleur de Laroze gemaakt. Hij rijpte 

iets korter op vat en is bedoeld om jong te drinken, maar het 

blijft een karaktervolle Saint-Emilion. Een mondvullende wijn met 

bes, kers, cacao en kruidigheid. 

 

 

 

 

             -   Saint Estephe 

- Chateau Saint Estephe                                 € 58.00    
De kleur is zeer intens, bijna zwart, het bouquet is                                         

fascinerend rijp en zwoel, donker fruit, de smaak is subtiel en rijk 

genuanceerd met grote finesse en heerlijke afdronk. 

 

             -   Bourgogne 
         -Hautes-Cotes de Beaune Rouge                    € 46.00  

Deze cuvee heeft aroma 's van aalbesjes, framboos, geplette aardbei 

en violetten . Dezelfde fruitblend is terug te vinden in de mond met 

elegante en zijdezachte tannines. Bourgogne heruitgevonden. 

 
 

 
 

 
 

 
 



Italië 

     -   Toscane 

         - Chianti Fontella                                          € 34.00  
Wijn met een robijnrode kleur en een typische Chianti neus. Fluwele 

afdronk met  een aanhoudende finale toets. 

 
     -   Puglia 

         - Appassimento de Conti                               € 39.00     
Wijn met soepele tannins, rond in de mond vol met zwart fruit zoals 

braambes met een toets van eikenhout, vanille en chocolade. Lekker 
stevig wijntje. 

 

               - Primitivo Rivera Salento                               € 41.00 
Primitivo is tegenwoordig een van de meest gerenommeerde 

Italiaanse druiven-variëteiten met zijn intense, fruitige en zachte 

karakter. Door de unieke (en koele) ligging van de Rivera wijngaarden 

is men in staat een een hele toegankelijk en frisse wijn te maken die 
de intense aroma's van het zwarte fruit van deze variëteit juist 

versterkt. De Primitivo wijngaard is gelegen op het schiereiland 

Salento in het zuidelijke deel van de regio Apulië. De wijngaarden zijn 

gelegen op kalkhoudende kleigronden op een hoogte van 50-80 

meter en juist dit maakt de Salento Primitivo zo populair. De wijn 
heeft 9 maanden gerijpt in met glas beklede betonnen om het fruit- 

en raskarakter intact te houden 

 

 
 

     -   Piemonte 

          -  Barbera d’Alba                                               € 49.00 
De samenstelling van de Barbera d' Alba bestaat voor 100% uit Berbera 

druiven. Wat de smaak betreft komen vooral frambozen en viooltjes naar 

boven. 
 

 

   -  Barolo d’Alba                                                  € 89.00 
De  Barolo biedt  bosbes, wilde roos, met toetsen van mineralen. De wijn is 

extreem lekker In die zin is deze wijn trouw aan de kenmerken van 

Serralunga d'Alba. Op de bodem van Cerretta zit een laag witte mergel aan 

het oppervlak en rode klei dieper, daar komen de ruwere tannines vandaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.grandcruwijnen.nl/wijnen/primitivo


Spanje 

- Rioja 

- Familia Valdelana – Joven                                          € 32.00 
Krachtige jonge wijn met een complexe smaak van rood fruit. Zacht, 
aangenaam gastronomisch en sfeervol. Rijping van ongeveer 4 maanden op 

eikenvaten. 

 

- Toro 

-  Monte La Reine Roble                                                         € 35.00  
Wijn met een dieprode kleur, met een zachte fluwelige neus van rijpe pruimen 

en een erg zachte houttoets. Resulteert in een mooi smaakboeket met veel 

intensiteit. 
 

 

Griekenland  

    - Seméli Oreinos Helios ‘Syrah’                               € 39.00 
Fluweelzachte wijn, boter en bloesem. Licht fris bij de afdronk 

 

Australië 

- Zuid Australië 

-  Peter Lehmann Weighbridge ‘Shiraz’                       € 34.00 
Voor deze Shiraz warden enkel de beste en meest rijpe druiven geselecteerd 

waaraan deze wijn zijn kenmer kende zachte smaak ontleent . Deze 

dieppaarse wijn, met   aroma's van zwarte bessen heeft een opmerkelijke rijke 

en diepe smaak. De fruitige smaak is mooi in balans met de rijke tannines en 
een vleugje eik. 

     -Peter Lehmann Wildcard Shiraz Cabernet             € 39.00 
Mooie combinatie van een soepele en fruitige van Cabernet Sauvignon en de 
kracht van Shiraz die het geheel een lekkere en donkere wijn maakt. 

 

 

Chili 

    -  Rapel Valley 

         - Santa Carolina                                            € 39.00 
         De Carmenere de voorloper van de Merlot-druif is een typisch      

Chileense druivensoort . Hij geeft aan deze wijn zowel zachtheid     als kruidigheid. 

  

    -   Maipo Valley 

   - La Mission ‘Cabernet Sauvignon’                  € 38.00 
   Een elegante wijn met fijne zuren en mineralen 

      

 

 

 



Zuid-Afrika  

    -  Stellenbosch 

 - Lyngrove ‘Pinotage                                       € 34.00 
 Stevige, rondborstige Pinotage-wijn [kruising tussen Pinot Noir en Cinsault] erg 

toegankelijke wijn         met gestoofde pruimen in de neus en een uitgebalanceerd 
evenwicht. 

      -  Paarl 

 - Boland Cellar ‘Pinotage’                                         € 39.00      
 Stevig, droog met zeer licht bittertje. Vol van smaak met diepte in het 
donkere fruit. In de afdronk nauwelijks merkbaar eik met zeer lichte tannines. 
  

Argentinië 

 - Mendoza 

   - Norton ‘Malbec’                                         € 39.00 
Deze donkerrode wijn heeft aroma 's van rood rijp fruit, cassis en peper. In               
de mond is hij rand en erg vol met versmolten tannines, een mooie 

kruidigheid en een erg lange afdronk. 

    - Novecento ‘Malbec’                                     € 39.00  
De wijn heeft aroma’s van rood rijp fruit, pruim en braambes. Lekker bij   

runds- en lamsvlees en gevogelte. 


