Witte wijnen
Frankrijk
Bordeaux
Moulis, Chateau Chasse-Spleen blanc
€ 65,00
Druif(en): sauvignon blanc & semillon
Smaakbeleving: aroma’s van rijp wit fruit en een vleugje munt. Goed fris
van smaak, citrustonen, wat hout, gerookte tonen met een fris bittertje in
de finale

Bourgogne
Meursault aoc ‘Pascal Clément’
€ 120,00
Druif(en): chardonnay
Smaakbeleving: een rijke wijn met een sublieme balans tussen frisheid en
romigheid. Zijdezacht mondgevoel met mooie boter tonen. Een grootse witte
wijn!
Loire
Menetou Salon aop ‘le Prieure des aublats’ Bourgeois
€ 42,50
Druif(en): sauvignon blanc
Smaakbeleveing: in de geur intens, grapefruit, artisjok, gemaaid gras,
heerlijk exotisch. Mooie rijpe smaak, droog, krachtig in de finale met
mooie zuren en complexiteit.
Pouilly-fumé aop ‘en Travertin’ Bourgeois
€ 49,50
Druif(en): sauvignon blanc
Smaakbeleving: smaakvol en sappig, exotisch en levendig, mooie zuren,
lichte molligheid. Krachtige droge wijn met mooie lengte.
Sancerre blanc aop ‘les Baronnes’ Bourgeois
€ 55,00
Druif(en): sauvignon blanc
Smaakbeleving: mooi rijp sappig en smaakvol, rijk en vol, lekker droog en
helemaal niet streng. Droge wijn met zachte zuren.

Côte du Rhone
Château Bizard, blanc de charme
€ 39,00
Druif(en): marsanne & roussanne
Smaakbeleving: volle witte wijn met tonen van getoast brood, amandelen en
nootmuskaat. Complexe houtgerijpte wijn.
Chateauneuf du Pape blanc, Clos Saint Jean
€ 98,00
Druif(en): grenache blanc, clairette, Roussanne
Smaakbeleving: droge wijn met mineraliteit. Tamelijk vol van smaak, fruitig
en levendig. Puur en zuiver met een lange afdronk.

Oostenrijk
Weinberghof Fritsch qba ‘Windspiel’ Wagram
€ 29,50
Druif(en): gruner veltliner
Smaakbeleving: mooie droge en levendige smaak, crispy met goede zuren.

De wijnen die met 1 * zijn gemarkeerd zijn beperkt voorradig. De wijnen die met 2 ** zijn gemarkeerd zijn op het moment niet voorradig.
WIJNKAART HANNINKSHOF |

Duitsland
Weingut Von Winning qba ‘Dr Deinhardt’ Pfalz
€ 33,50
Druif(en): weisser burgunder
Smaakbeleving: zachte smaak, fijn samenspel tussen het zuur en een klein
zoetje. Milde elegante wijn met soepele afdronk.
Weingut Von Winning qba ‘Villa Niederberger’ Pfalz
€ 36,00
Druif(en): riesling
Smaakbeleving: levendig en spannend, mooi droog en elegant, fijne mooie
zuren ondanks het droge karakter helemaal niet streng, maar prachtig rijp.
Lichtvoetige en droge wijn.

Italië
Alto Adige
Casa Girelli Trentino doc ‘Cembra’
€ 28,00
Druif(en): pinot grigio
Smaakbeleving: levendige pinot grigio. De smaak is verfijnd, harmonieus en
heeft een goede balans tussen de mineralige toets en het rijpe fruit.
Borgo dei Posseri ‘Arliz’
€ 35,00
Druif(en): gewürtztraminer
Smaakbeleving: soepele ronde wijn met tonen van bloemen. Denk aan jasmijn,
rozenwater maar ook tonen van meloen en citroen.
Friuli
Monde del Vino ‘Fornas’
€ 28,00
Druif(en): sauvignon blanc
Smaakbeleving: droge smaak met vleugje buxus, artisjok. Mooie zuren fris
aromatisch. Heerlijk als aperitief wijn.
Calabrië
Librandi, Ciro bianco
€ 28,50
Druif(en): Greco
Smaakbeleving: zacht en sappig van smaak, rijp en mild, mooie balans met
zachte zuren en een lichte opwekkend koolzuurtiteling.
Puglia
Masca del Tacco ‘Lu etta’
€ 35,00
Druif(en): fiano
Smaakbeleving: deze lichtgele wijn heft een intense smaak met een vol
mondgevoel, florale tonen en smaken van wit fruit, peer, hazelnoot en
honing.
Lombardije
Costaripa Lugana doc ‘Pievecroce’
€ 32,00
Druif(en): trebbiano
Smaakbeleving: fris en opwekkend, rijpe appel en citrus, mild en romig,
mollig met lengte en goede zuren. Krachtige droge witte wijn.
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Spanje
Conde de Valdemar blanco, Rioja
€ 32,50
Druif(en): viura & verdejo & sauvignon blanc
Smaakbeleving: een sappige wijn, lichtvoetig en opwekkend. Een moderne
elegante wijn met mooie body.

Zuid Afrika
Spier Estate ‘Signature’ Stellenbosch
€ 28,50
Druif(en): chardonnay
Smaakbeleving: rijp en weeldrig, romig, aangenaam botertje, aromatisch en
zacht. Fijne balans tussen hout en fruit. Krachtige droge wijn.
Maastricht, Cape Town
€ 30,00
Druif(en): sauvignon blanc
Smaakstijl: de onderscheidende aroma’s ondersteunen een heerlijk
uitgebalanceerd smakenpalet. Een evenwichtige smaak door de zuiverheid van
rijp fruit.
De Wetshof Estate ‘Bon Vallon’ Robertson
€ 60,00
Druif(en): chardonnay
Smaakbeleving: lekkere volle dikke wijn. De smaak is mooi in balans, wat
rokerigheid en licht getoast met heerlijk citrusfruit.

Nieuw Zeeland
Dollfly River, Marlborough
€ 25,00
Druif(en): sauvignon blanc
Smaakbeleving: de smaak is zacht, rond en met veel frisheid. Appelen en
limoen maar achter op de tong munt en passievrucht.
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Rode wijnen
Frankrijk
Bordeaux
Dourthe N~1
€ 32,50
Druif(en): cabernet sauvignon & merlot
Smaakbeleving: een mooie Bordeaux blend. De afdronk is intens maar zacht.
Een expressieve Boreaux van hoog niveau.
Bourgogne
Domaines Devillard aoc ‘Le Renard’ Givry
€ 65,00
Druif(en): pinot noir
Smaakbeleving: zacht en heerlijk soepel, vanille en een vleugje karamel,
heerlijk fruit en sap, niet teveel tannines, verleidelijk met aangename
frisheid.
Vincent Girardin aoc ‘Les Noizons’ Pommard
€ 96,00
Druif(en): pinot noir
Smaakbeleving: het is een wijn met een stevige body en een ronde smaak van
rood en zwart fruit welke de mond volledig vult. Een klassieke Pommard met
een mooie diepgang.
Loire
Henri Bourgeois aoc ‘Les Baronnes’ Sancerre rouge
€ 55,00
Druif(en): pinot noir
Smaakbeleving: mooi breed, levendig en sappig, rijp en elegant, zacht en
romig met een mooie complexe finale.
Côte du Rhone & Lanquedoc
Domaine Ferraton aoc ‘Le Parvis’ Chateauneuf du Pape
€ 95,00
Druif(en): grenache & syrah & mourvèdre
Smaakbeleving: zacht en pepering, elegantie en sap, krachtig en vlezig,
romig en fluwelen tannines na.

Duitsland
Karl H. Johner, Baden
€ 55,00
Druif(en): spätburgunder
Smaakbeleving: fijne stijl rood, verrassend smakelijk, kersen en licht rood
fruit.
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Oostenrijk
Weingutt Pfaffl qba ‘Altenburg’ Weinviertel
€ 65,00
Druif(en): sankt laurent
Smaakbeleving: geconcentreerd met zwarte bessen en weidekruid. Licht en
soepel donker fruit. Harmonieus, mooie balans met zuren en een lang
afdronk.

Italië
Piemonte
Dante Rivetti ‘Mara’
€ 38,00
Druif(en): barbera d’alba
Smaakbeleving: medium bodied wijn met veel ‘grip’ in de smaak. Slank en
toch stoer met een aangename frisheid in de afdronk.
Fontanafredda ‘Marne Brune’
€ 55,00
Druif(en): nebbiolo
Smaakbelevening: prachtige subtiel, tegelijk krachtig, een echte
persoonlijkheid, mooi droog, kersen, vanille, room en met goede tannines.
Veneto
Tedeshi, Valpolicella ripasso doc superiore ‘San Rocco’
€ 40,00
Druif(en): corvina & rondinella & corvinone
Smaakbeleving: kersen en frambozen, krenten en rozijnen, rijp en krachtig.
Een wijn met mooie zuren, rijpe tannines en een vol karakter.
Toscane
Castello Banfi ‘Belnero’
€ 48,00
Druif(en): sangiovese
Smaakbeleving: zachte en volle smaak met zwart fruit van o.a. kersen,
kruidig en ‘aards’ met een vleugje cacao.

Spanje
Bodegas Valdemar, Rioja reserva
€ 38,00
Druif(en): tempranillo
Smaakbeleving: een wijn met veel diepte en concentratie, kruiden, vanille
en room, kracht en intensiteit, goede zuren en sap, een mondvol wijn,
waaraan veel te beleven is.
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Zuid Afrika
Warwick Estate, the first lady, Western Cape
€ 36,00
Druif(en): cabernet sauvignon, petit verdot
Smaakbeleving: mooie volle mond met rijpe tannine en smaken van koffie en
kersen. De wijn heeft een stevige afdronk.

Argentinië
Catena Zapata ‘Vista Flores’ Mendoza
€ 43,00
Druif(en): Malbec
Smaakbeleving: concentratie en diepgang, zwarte bessen en een vleugje
chocolade, vanille en zwarte peper, puur en levendig, ferm maar ook zacht
met een fluwelen finale.

Australië
Philip Shaw ‘The idiot’ Orange
€ 55,00
Druif(en): shiraz
Smaakbeleving: mooi krachtig, toegankelijk en mond vullend. Geuren en smaak
komen mooi overeen met veel donker fruit en een mooie prikkel van het
pepertje.
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Kelder restanten
Van deze prachtige wijnen hebben wij nog maar 1 fles op voorraad! Daarom nu
voor aan aantrekkelijke prijs! Wees er snel bij want op=op!

Witte wijnen
Frankrijk
Domaine du Salvard ‘Le vieux clos’ Cheverny
€ 38,00
Druif(en): sauvignon blanc & chardonnay
Smaakbeleving: een uitbundige Cheverny met het grassige van de sauvgnon.
Kleine toevoeging van chardonnay. Stuivend, citrus en aangename
kruisbessen. Een elegante en frisse wijn.
Italië
Moncaro classico docg ‘Vigna Novali’ Marche
€ 50,00
Druif(en): verdicchio riserva
Smaakbeleving: brede en mondvullende stijl, zoetimpressies, rinsig, balans,
veel kracht, opmerkelijk krachtige verdicchio, mild en stijlvol.
Spanje
Bodegas Exopto ‘Horizonte’ Rioja
€ 49,50
Druif(en): viura & garnacha blanc & malvasia
Smaakbeleving: plezierige, rijke en uitgebalanceerde wijn. Appel en
citrusfruit met smakelijke afdronk.
Argentinië
Bodegas Trapiche Broquel, Mendoza
€ 30,00
Druif(en): chardonnay
Smaakbeleving: vol en stevig met aroma’s van appel, tropisch fruit en
kaneel. De houtlagering geeft deze wijn kracht en tonen van vanille en
honing! Voor de stevige chardonnay liefhebber!
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