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AAN BOORD VERKRIJGBAAR
WIT
Touraine Sauvignon Blanc Cristal, Paul Buisse

€ 27,50

Dorstlessend citrusfruit, zachte zuren, en een mooie bloemige kruidigheid typeren deze
frisdroge wijn uit het Loiredal.
Chardonnay Révélation, Badet Clément

€ 31,00

Wie houdt van een wat rijker glas wijn bieden wij deze chardonnay met een romige
structuur en een fijn gedoseerde houttoets waarbij de voor Limoux kenmerkende mooie
frisheid niet ontbreekt.

ROOD
Sangiovese di Toscana, Caparzo

€ 27,50

Aardbeien en zwarte bes, zeer soepele tannines, een laurierdropje en de Toscaanse
zomerzon kenmerken deze mensenvriend.
Rioja Crianza, Bodegas Gustales

€ 31,00

Klassieke stijl Rioja rijpte 12 maanden op Amerikaans eiken en biedt dus royaal vanille en
cederhout naast zacht kersenfruit.

ROSÉ
Rosé Comtesse de Marion, Domaine Robert Vic

€ 27,50

Net als de vin gris uit de Provence ontstaat deze zachtroze wijn door de methode saignée.
De druiven worden gekneusd, ingeweekt en het sap dat vanzelf uit de gekneusde druiven
loopt wordt vergist. Wat zwoele kruidigheid met lavendel en lelie completeren het
mediterrane gevoel.

MOUSSEREND
Prosecco Verv Spumante, Andreola

€ 29,75

Zuiver, fris, en feestelijk, deze premium spumante laat zien dat prosecco ook echt verfijnd
kan zijn
Champagne Brut Grand Cru Blanc des Blancs, Varnier-Fanniere

€ 69,75

De neus heeft aroma’s van citroen in combinatie met tonen van rijp fruit, abrikozen en
groene appels. In de mond een frisse, levendige aanzet, zuiver, fijn fruit en een licht
minerale finale.
NB: Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW

Amsterdam Boats

//

Wijnkaart
ALLEEN OP BESTELLING

WIT
Pinot Grigio 2017, Erste + Neue

€ 34,75

Citrusfrisse dorstlesser uit de Alpen koppelt Oostenrijkse precisie aan heerlijke Italiaanse
zwoele kruidigheid.
Riesling Drei Steine 2017, Schmitt

€ 32,50

Mooi spel tussen de ragfijne citruszuren en honingtonen kenmerken deze niettemin
droge wijn. Deze zeer breed inzetbare mensenvriend, past bij iedere gelegenheid en biedt
veel wijn voor zijn geld
Grüner Veltliner Hochrain 2017, Waltner

€ 32,50

De wijnen van Waltner kenmerken zich door de krijtachtige geur die rechtstreeks uit de
wijngaardbodem lijkt te zijn getrokken. Daarnaast citrusfruit en witte peper in dit heerlijk
bergbeekjesfrisse aperitief. Aanbevolen bij salades en schelpen
Sancerre 2016/17, Domaine du Nozay

€ 41,50

Klassieke Sancerre, dus eerder bloemenaroma’s, subtiliteit en zachte zuren dan knallend
citrusfruit en grassigheid.
Marlborough Sauvignon Blanc 2017, Greywacke

€ 43,50

De wijnmaker die Cloudy beroemd heeft gemaakt, Kevin Judd, is voor zichzelf begonnen
en maakt de meest karakteristieke sauvignons van de streek.
Pouilly - Fuissé Vieilles Vignes 2016/2017, Domaine Pierre Vessigaud

€ 44,50

Ruikt stenig, met in de mond fris fruit van druif en appels, maar bezit ook een heel rijp,
honingachtig aspect, een vette structuur en een rokerig houtaccent door de lagering op
20 % nieuw eiken vaten.
Monterey County Chardonnay, Bernardus, Californië

€ 51,50

Nieuwe wereld wijn van de beroemde Nederlander Ben Pon. De familie Pon is vooral rijk
geworden met Volkswagen in Zuid Amerika, maar is inmiddels ook echt een begrip in de
wijn met bezittingen in Zuid Amerika en Californië.

NB: Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW
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Condrieu Chéry 2017, Rémi Niero

€ 67,50

Full bodied, zeer rijp fruit van witte perzik en geurig als een boeket veldbloemen, met
specerijen, een mooie minerale stenigheid en een zeer lange afdronk. Behoort tot de top
van deze mini-appellatie op de steile oevers van de Rhône.
Pernand-Vergelesses 1er Cru Clos Berthet, Domaine Dubreuil-Fontaine

€ 67,50

Dit domein wordt geleid door Christine Dubreuil, en het is vermoedelijk dan ook geen
toeval dat de wijnen een vrouwelijke touch hebben: verfijnd, slank, mineraal. Dit is de
beste wijngaard van de familie.

ROOD
Pinot Nero 2017, Erste + Neue

€ 37,50

Lichte rode wijn uit de Alpen met rijpe zwarte kersen, de frisse smaak van bosaardbeitjes.
Lichtgekoeld erg lekker!
Trumpeter Malbec 2017, Rutini

€ 33,50

Niet zwaar, wel heerlijk vol. De voor Malbec zo kenmerkende laurier-, houtskool- en
bramensmaken ontbreken niet in deze houtgerijpte wijn.
Ribera del Duero Roble 2016, Figuero

€ 34,75

De wijnen van Figuero presteren bovenmaats en leveren romig donker fruit, accenten van
espresso en mokka, en een mooie gevulde stijl met voldoende frisheid.
Pomerol Badine de la Patache 2014, Château la Patache

€ 52,50

Met zijn blend van 80% Merlot en 20% Cabernet Franc en een lekker getoaste lik eiken
drukt deze wijn van Peter Kwok dit jaar op alle juiste knoppen! Zeer sappig, het fruit stijgt
bijna op uit het glas, daarnaast kruidige sigarenkistje-aroma’s en in de mond het voor
Pomerol vereiste fluwelen mondgevoel.
Bourgogne Pinot Noir Ladoix 2015, Domaine Prin

€ 52,50

Pinot noir in slanke, bijna Chambolle-achtige stijl. Rood fruit, daarbij een licht aardse toon
en een zuivere en sappige afdronk. Eerder fijn en subtiel dan krachtig, maar wel met een
weelderige rijpheid.
Adelaide Hills Shiraz 2015/16, Shaw + Smith

€ 52,50

De met hand geplukte druiven voor deze wijn werden in het koelste deel van Australië
geoogst, het hoger gelegen achterland van Adelaïde, om vervolgens 14 maanden op voor

NB: Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW
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1/3 deel nieuw eiken te rijpen tot een topper aan de elegante kant van het Australische
spectrum.

Brunello di Montalcino 2013, Caparzo

€ 57,50

Eerste klas fruit, van rode bessen en amarene, met daaronder de voor deze appellatie zo
typische tonen van tabak en leer en de verleidelijke geur van rozen. Caparzo maakt al
sinds 1970 hele goede Brunello.
Margaux Grand Cru Classé 2009, Château du Tertre

€ 97,50

Zijdezacht fruit in combinatie met mokka, chocolade, crème de cassis en bosaardbeien,
van de hand van de Nederlandse wijnmaker Alexander van Beek.

ROSÉ
Côteaux Varois en Provence Rosé 2017, Domaine Saint Andrieu

€ 33,00

Bleekroze rosé uit de Provence met lekkere rondheid door toevoeging van een handje
vermentinodruiven. Karakteristiek en mondain tegelijk met naast lavendel ook witte
bloemen in de neus en verse bessen en garrigue in de grenache‐gedomineerde smaak

ZOET
Côteaux du Layon 2015, Domaine des Bleuces

€ 32,50

Een fantastisch botrytis niveau en superfijne zuren geven deze wijn de kwaliteit van een
peperdure Sauternes. Energieke wijn!
Banyuls 2016 , Domaine de la Rectorie (0,5 liter)

€ 39,50

Rode dessertwijn combineert de complexiteit van port met een lager alcoholgehalte en
een drogere stijl waardoor deze als begeleider van kaas maar ook chocolade prachtig uit
de verf komt.

MOUSSEREND
Cava Brut Reserva ECO, Penèdes (alleen op bestelling)

€ 36,00

een 100% biologische Cava van de klassieke Cava druiven: Xarel·lo en Parellada. Zuiver,
elegant en verfrissend.

NB: Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW
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Champagne Taittinger

€ 82,50

De champagne heeft een prachtige gouden kleur. De bubbels zijn fijn, de geur is open,
expressief en brengt aroma's van fruit en brioche. Al met al is de Taittinger een zeer
verfijnde champagne die zijn reputatie volledig waarmaakt.

WIJN & SPIJS
Wijnarrangement bij het 2- of 3-gangendiner

€18,50 / € 23,50

Voorgerecht
Viognier 2017, Domaine Fontareche
Geurig als een bos witte bloemen en sappig als een vers geplukte perzik, met
opwekkende frisheid en een fijn droge afdronk
***
Hoofdgerecht
Macon-Fuissé, le haut de Fuisse 2016, Vessigaud Frankrijk
Ruikt stevig, wat rokerig zelfs, met in de mond fris fruit van de druif en appel, maar ook
een heel rijp, honingachtig aspect en een romige structuur
***
Dessert
Coteaux du layon cuvee Bates 2016, Ines Racault Frankrijk
Ruikt naar honing, gebakken ananas, in de smaak gebrande noten en fijne specerijen.
Een rijke wijn met een mooie zuurgraad

Aanbevolen bij het Italiaans buffet
Bocara Gambellara 2017, Veneto (wit)

€ 30,50

Rijke wijn met veel kracht, weelderig met gebrande noten en tot de nok gevuld met
superrijp wilde perzikfruit.
Montepulciano d’Abruzzo 2016, Barone Cornacchia (rood)

€ 30,50

De smaak kenmerkt zich door pruimen, donkere fruittonen en zwarte peper. De wijn ruikt
nar koffie, cacao, zwarte peper, nootmuskaat en laurier. Alles blijft fijntjes met zeer rijpe
en soepele poedertannines en een sappige, zachte afdronk.

NB: Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW
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Aanbevolen bij het Hollands buffet
Auxerrois 2017, de kleine Schorre (wit)

€ 33,75

Deze wijn is familie van de pinot blanc met zachte zuren en lekkere honing- en
mandarijntjesachtige geur. Heeft een zilte ondertoon van Zeeuwse bodem.

Aanbevolen bij het Frans buffet
Le Chardonnay 2017, Domaine des Homes, Frankrijk (wit)

€ 29,75

Ruikt naar witte bloemen en kruidenthee, heeft een volheid en mooie romigheid
Minervois Emma, Domaine Lignières 2016, Languedoc Frankrijk (rood)

€ 31,50

Full bodied, pittig en mineraal, met pure chocolade, espresso, donker fruit, laurier en
jeneverbes.

NB: Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW

