
Beste wijnliefhebber,

De wijnkaart van Restaurant Amstelle is met veel zorg en passie samengesteld. Het biedt 
daarom een zeer bijzondere collectie van unieke wijnen waar we erg trots op zijn. Geniet van 
een breed assortiment
wijnen, van verschillende druiven, uit uiteenlopende streken met veel gevarieerde smaken.

Elke wijn is uniek en voor iedere smaak is een mooie wijn te vinden op onze wijnkaart.

Zoek een mooie karakteristieke wijn uit en wij zullen deze met veel liefde voor u inschenken.
Mocht u advies nodig hebben, aarzel dan niet om dit aan één van onze experts te vragen, wij
adviseren u graag.

Geniet van uw onvergetelijke ervaring bij Restaurant Amstelle!

Guus Arts
Uw gastheer



CAVA & CHAMPAGNE 
MVSA Cava Brut            
Spanje, Macabeo, Parellada en Xarel-Lo

In de neus fruitige aroma’s van rijpe meloen, banaan en vooral groene appel. Deze cava heeft een droge 
en harmonieuze smaak met een mooie zuurgraad. De afdronk is vol, elegant en fruitig. 

Glas 7 | Fles 35
 

MVSA Cava Rosé  
Spanje, Garnacha Blanca en Monastrell

MVSA Brut Rosé heeft een mooie heldere roze kleur met fijne, constante bubbels. In de neus zeer 
elegante, florale impressies en fruitige aroma’s van aardbei en framboos. In de mond een zeer verfrissende 
en levendige sprankel met een fruitige finale.

Glas 7 | Fles 35

        
Taittinger Champagne Brut Réserve        
Frankrijk, Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay

De Taittinger Brut Réserve is een elegante, subtiele en expressieve wijn. In de smaak vindt men aroma’s 
van fruit en tonen van perzik. De smaak is levendig en fris, waarin de aroma’s en geuren van vers fruit en 
honing goed tot ontwikkeling komen.

Fles 75

Taittinger Brut Prestige Rosé        
Frankrijk, Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay

Delicate, zalmachtige kleur met frisse aroma’s. Intens fruitige geur, waarin kersen, frambozen en wilde 
aardbeien zich met elkaar vermengen. De smaak is evenwichtig, levendig en zacht. Hij heeft een goede 
afdronk en blijvende tonen van rood fruit.

Fles 85



WITTE WIJN
Palombe Blanc 
Frankrijk, Colombard en Sauvignon Blanc

Aangename witte wijn van de Colombard-druif. Fruitig geurend bouquet dat aan peertjes doet denken 
met een frisse, opwekkende smaak. Ook heerlijk als aperitief.

Glas 4.5 | Fles 22.5

          
Couveys Chardonnay
Frankrijk, Chardonnay

Bleek goudkleurig, het bouquet combineert aroma’s van rijpe perziken, meloen en subtiel eikenhout. 
Zacht en elegant van smaak met een prachtige concentratie en afdronk.

Glas 6 | Fles 30
          
 
Wild Rock Sauvignon Blanc
Nieuw Zeeland, Sauvignon Blanc

In de neus zijn geuren van limoen, passievrucht en de groene geur van basilicum te herkennen. De smaak 
is fris met een hint van perzik, Granny Smith en citrus. Mild droge afdronk.

Glas 7.5 | Fles 37.50

Borgo Conventi Pinot Grigio
Italië, Pinot Grigio

Verfrissend, kruidig en verfijnd. Met florale, fruitige en nootachtige aroma’s en een sappige, droge afdronk.

Glas 7.5 | Fles 37.50
        

Allram Grüner Veltliner Strassentaler
Oostenrijk, Grüner Veltliner

Droog, sappig en lekker verfrissend met de fruitige smaak van citrus. Het pittige vleugje peper is 
kenmerkend voor de Grüner Veltliner.

Glas 7 | Fles 35
          



WITTE WIJN
Luigi Bosca Chardonnay
Argentinië, Chardonnay

Goudgele wijn met een bouqet van citrus, appeltjes en een beschaafde vanilletoon die duidt op een 
kortstondige lagering op eikenhout en een volle, tikje ‘boterige’ smaak. 

Fles 45
      

Michel Chapoutier Domaine des Granges de Mirabel 
Frankrijk, Viognier

De kleur van de wijn is vrij intens geel met een groene hint. In de geur zijn fijne abrikoos en perzik  
aroma’s en ook die van marmalade. In de smaak combineren rondeur en frisheid, die zo karakteristiek  
zijn voor Viognier.

Fles 55

Domaine d’Henri Chablis Saint Pierre 
Frankrijk, Chardonnay

De wijn heeft een schitterende bleekgele kleur. In de smaak komt wit fruit naar voren waarbij de pittige 
mineraliteit fraai combineert met een elegante structuur die zorgt voor een heerlijke afdronk. 

Fles 60

Pascal Jolivet Sancerre Blanc Montagu
Frankrijk, Sauvignon blanc

Droog, delicaat en intens. De Sancerre regio is door zijn typische fruitigheid en mineraliteit ongeëvenaard.

Fles 60

   



RODE WIJN
Palombe Rouge
Frankrijk, Carignan

Lichte, fruitige wijn met een plezierig ronde en soepele smaak. Deze wijn heeft een robijnrode kleur en 
een uiterst aangenaam bouquet van bloemen en klein rood fruit. 

Glas 4.5 | Fles 22.5
           

Francois Lurton Domaine Les Salices Merlot 
Frankrijk, Languedoc, Merlot

Deze smeuïge Merlot met de aantrekkelijke smaak van kersen, bosvruchtenconfiture en zwoele specerijen 
heeft mooie zuren en precies genoeg ‘bite’.

Glas 6 | Fles 30
         

Couveys Pinot Noir 
Frankrijk, Pinot Noir

Glanzend granaatrood, verleidelijk fruitig bouquet (frambozen, kersen) met een subtiele zweem van  
rook en een pepertje. De smaak sluit harmonieus aan; fruitig, elegant, goed in balans en een zijdeachtige 
lange afdronk.

Glas 6 | Fles 30
         

Luigi Bosca La Linda
Argentinië, Cabernet Sauvignon

De wijn heeft een dieprode kleur en aroma’s van bramen, cassis en zwarte peper. De smaak is intens en 
kruidig met jonge tannines door de drie maanden rijping op Frans en Amerikaans eiken. 

Glas 7 | Fles 35
       

Alvaro Palacios La Vendimia Rioja 
Spanje, Garnacha

Gemaakt van gelijke delen Garnacha en Tempranillo. Tijdens een korte rijping op eiken vaten verkrijgt  
de wijn uitbundige fijne kruidigheid, aardse tonen en zachte tannines aangevuld door fijne rode en   
zwarte fruittonen.

Glas 7.5 | Fles 37.50

        



RODE WIJN
Masseria Altemura Sasseo Primitivo Salento
Italië, Primitivo

Donker robijnrood, een intens bouquet van rijpe pruimen, volop rood fruit en specerijen dat zich voortzet
in de mondvullende, krachtige en tegelijk zachte smaak.

Fles 45 

Luigi Bosca La Linda Private Selection Old Vines
Argentinië, Malbec

De wijn heeft een levendige paarsrode kleur. In het bouquet zijn rood fruit, florale tonen en vanille. De 
smaak is intens en sappig en er is een goed evenwicht tussen de tannines en de zuren. 

Fles 40
      

Penfolds Koonunga Hill 76 Shiraz/Cabernet
Australië, Shiraz en Cabernet Sauvignon

De wijn heeft een diep paarsrode kleur en aroma’s van frambozen, cassis, vanille en chocolade. De smaak 
heeft veel fruit, frisheid en zachte tannines.

Fles 45
      

Château Grand Pey Lescours Saint-Émilion Gr. Cru 
Frankrijk, Merlot en Cabernet Sauvignon

Elegante, klassieke Saint Émilion. Helder kersenrood, bessenachtig fruit in de geur en de mond, soepele, 
frisse afdronk. Gedeeltelijke houtlagering zorgt voor een ronde, zachte stijl. Subtiele, zeer doordrinkbare 
Saint-Émilion.

Fles 60
     



ROSÉ WIJN
Palombe Rosé  
Frankrijk, Cinsault

Een opwekkende, droge rosé vol geurige roodfruitaroma’s uit het zuidwesten van Frankrijk. De Palombe 
Rosé is een heerlijk apertief en een mooie begeleider van salades.

Glas 4.5 | Fles 22.5
      

Domaine Figuière 
Frankrijk, Cabernet Sauvignon, Cinsault, Grenache Noir, Syrah

Bleekroze met een verleidelijk bouquet van citrus en rood fruit waarna de zachte en frisse smaak aanvult 
met impressies van sappige abrikozen en grapefruit.

Glas 7.5 | Fles 37.50

DESSERT WIJN
Château Grand Jauga Sauternes 
Frankrijk, Semillon en Sauvignon Blanc

Goudgeel, zoet, velourszacht en boordevol aroma’s die variëren van gebrande hazelnoot tot amandelspijs, 
van gedroogde abrikoos tot mandarijn, van honing tot gouden stroop, van fruitigheid tot kruidigheid.

Glas 6 | Fles 30 
       


