
APERITIEF
ROTKAPPCHEN ROSÉ ALKOHOLFREI MUMM SEKTKELLEREIEN, 
DUITSLAND, SA - 8,95
Rosé bubble waarbij je de alcohol niet mist.
Voor salade van geroosterde biet, pompoen walnoot 
yoghurt en  citroen Fijne geur met frambozen en 
aardbeien, rozen en viooltjes. Mooie zachtdroge smaak 
(perzik en nectarine) met fijne geur met frambozen en 
aardbeien, rozen en viooltjes. Mooie zachtdroge smaak
Schenktemperatuur:   °C.
Serveren bij: Derum accullatem in re am si cum 
ipsantiur sunt quia doloribus. At accus magnate quae 
dollam ratio 

VILLA DES CROIX, PICPOUL DE PINET,  CLAUDE SERRA,  
LANGUEDOC, FRANKRIJK 2019 - 9,95
Heerlijke mediterrane viswijn met diepgang uit Zuid-
Frankrijk van 100% Picpoul druiven. Heerlijk sappig, 
een hint van sinaasappelschil, breed inzetbaar, wat 
een wijn! 13% alc / Decanter 2018 Outstanding 95 
Points. Biologische gemaakte wijn van Piquepoul 
druiven, ideaal gelegen op een naar het oosten 
gelegen leisteen- kalk plateau rond het Bassin de 
Thau.  (regio Pezenas / Sete) Aroma’s van citrus 
en bloemen; ziltig; drop anijs venkel; delicaat fris 
levendig mineraal en tegelijk mooi vol en breed met 
verrassend lange finale. 
Schenktemperatuur: 8 - 10 °C.
Serveren bij: Oesters, zeevoedsel, garnalen, mossel- 
en bisque/vissoep, venkel en mediterrane visjes. 
Bouillabaisse, kerrie 

WIT HOOFD  KABELJAUW 
QUINTA DO REGUEIRO, ALVARINHO, VINHO VERDE 
RESERVA - MELGAÇAO PORTUGAL 2019 - 14,95
(De Grote Hamersma -9-) Verrassende wijn van 100% 
Alvarinho druiven. Volledig op inox geproduceerd. 
Proefschrift nr. 1 van Nederland & beste Albarino 
van Spanje en Portugal. Vinho Verde in moderne, 
rijpe stijl. Helder stro-geel met een hint van groen. 
Krachtige geur van bloemen, peer kiwi en een vleugje 
citrus. Volle en tegelijk frisse smaak met veel sap, fijn 
fruitzoetje op de achtergrond.
Schenktemperatuur: 10 - 12 °C.
Serveren bij: Ideale begeleider van rauwe schelpdieren, 
gerookte zalm met kaviaar; tong met beurre blanc, kabeljauw 
met groene groenten en mosterd sau;  kipgerechten, 
varkenshaas, salades, of gewoon er zo van genieten !

RISOTTO VEGA
PINOT GRIGIO CLASSICO ST MICHAEL EPPAN  
ALTO ADIGE ITALIE 2019 - 16,95 (De Grote Hamersma - 9-)
Een ware rage deze PG: echte bergwijn; loepzuiver 
verfijnd en elegant. Mooi strak, licht gastronomisch 
bittertje fijn-fris, revitaliserend, koelknapperig! 
Afkomstig van wijngaarden tot 500m hoogte in 
Appiano en Caldaro. Kalkhoudende kiezelgrond. 
Handmatige oogst. Gedeeltelijke malolactische 
gisting in roestvrijstalen tanks. 
Schenktemperatuur: 8-10 °C.
Serveren bij: Combineert perfect met ceviche met 
koriander, burrata of mozzarella met tomaat en 
basilicum, risotto; sushi en sashimi.
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PUUR WIJN BOX

Puur Wijn is het nieuwe merk onder leiding 
van Cathy Moerdijk, voorheen opererend 
onder de naam Cathy’s Taste. Met onze 
oprechte liefde voor wijn en onze jarenlange 
ervaring bieden we onze klanten precies wat 
ze zoeken in onze PUURWIJNSHOP.
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BeterBusiness box normaal Beter Business Box  79,95 netto 70,00  
(excl. €7,95 bezorgkosten, Geen transportkosten bij een bestelling hoger dan €120,-)

ROOD HOOFD 
ARBINO ROSSO, VINEA, NICOLINO PAOLUCCI, MONTEPULCIANO 
D’ABRUZZO, ITALIË 2016 - 10,95
Op fruit ( dus rvs )gemaakt. De gedeeltelijke ripasso 
(ingedroogde druiven) geeft volheid body  en kracht. 
Zeer donker gekleurd. Rijk aroma van rijpe vruchten 
(pruimen), rode bessen en viooltjes.  Sappig  complex 
zacht verfijnd  body. Super prijs kwaliteit
Schenktemperatuur: 16-18 °C.
Serveren bij: Liefdes verhouding met Entrecote ;
Ravioli met ricotta en spinazie, pomodori crème, 
geroosterde peperoni, rucola / Entrecote;  rib-eye met 
rodewijn jus of gewoon kruidenboter 

DESSERT
BRACHETTO D’ACQUI DOCG ‘ROSA REGALE’, BANFI, TOSCANE, 
ITALIË 7%  SA - 15,95 
Lichtvoetig, opwekkend fris /zoet, aangename 
mousse, kersen en frambozen, rozen. Super bij rode 
vruchten. Reste corepta spelis invelique nihiliquae 
provid et, enihita nobisin vendam, cuptae sunt 
quidempore nos aut quis cum viduntur, atectur? 
Quias solorerciur? Nullabore, intem reratqui sam, 
officie ntorrum fugia vel minulluptat ad qui beria 
net Schenktemperatuur: ?? °C.
Serveren bij: qui apel ipiende bitibusa soloria 
turibea dis arisciti re dolorrum ut volupiscimi, sus. 
Odistrupta nam eum fuga. Nam rem dolo maximet 
perchit quos nimus. moluptus, officim imus.


