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. Op
zoek naar een speciale wijn? Dan hebben wij achterin voor u onze ‘Parels’. Hier zijn de
lekkerste, meest unieke en exclusieve wijnen voor u verzameld.
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!

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

		 					
Castelnau Brut Reserve							
Frankrijk, Chardonnay, Pinot Noir, Meunier

Een Champagne met diepgang! Door de lange rijping van 5 jaar geniet u van een Champagne met een
enorme veelzijdigheid. Een Champagne met een elegante aanzet, een mondvullende rollercoaster met
een afdronk die lang aanblijft

Glas 15 | Fles 75

Veuve Clicquot							
Frankrijk, Chardonnay, Pinot Noir, Meunier
Fles 95

WITTE WIJN
Artimone Grillo
Italië, Grillo

Populaire witte wijn met een intens fruitig bouquet van citrus en geel fruit. In de smaak frisse fruitzuren en
elegante kruidigheid.

Glas 5 | Fles 25

					 				
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

				 				
Goedverwacht Great Expectations Sauvignon Blanc
Zuid Afrika, Sauvignon Blanc

Een uitbundig bouquet van passievruchten, rijpe vijgen en kruisbessen. De smaak heeft volume maar is
niet te zwaar met een fantastische balans tussen fruit en frisse zuren met een lange afdronk.

Glas 6 | Fles 30

Luna Verde Verdejo
Spanje, Verdejo

Het bouquet is aromatisch, zacht met delicate aroma’s van wit fruit en de typische tonen van venkel. In de
smaak komen impressies van appels en bananen naar voren, gevolgd door een plezierige afdronk.

Glas 5.5 | Fles 28

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 38

				 			
		 					

WITTE WIJN
Stift Klosterneuburg Grüner Veltliner
Oostenrijk, Grüner Veltliner

Licht strogeel met zilveren reflecties. In de geur groene en gele appel met citrustonen. Fijn kruidig met
typische Veltliner peper in de mond. Zeer sappig met levendige zuurstructuur.

Fles 35

Hermanos Lurton Cuesta De Oro Verdejo
Spanje, Verdejo

Fraai licht geel met gouden reflexen, een intens bouquet, fris en grassig met impressies van rijp wit fruit,
vers gemaaid gras en gedroogde bloemen. De smaak is goed gestructureerd en fraai in balans met een
lange aromatische afdronk.

Fles 55

Cruz del Castillo Rioja Blanca Crianza
Spanje, Sauvignon Blanc, Tempranillo, Viura

Subtiele wijn, met levendige aroma’s van citrus en groene appels, vermengd met mooie tonen van honing
en een rokerig vleugje door de rijping op vat.

Fles 40

						
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

Con Ella Albarino
Spanje, Albarino

Citroenachtig van kleur en de neus doet denken aan een zeebries, met tonen van zout en een
citrusachtige impressie. Een pure, zuivere en frisse wijn.

Fles 38

Aimé Boucher Sancerre Chevalier la Bottière
Frankrijk, Sauvignon blanc

Deze wijn heeft frisse citrus tonen en een volle stevige smaak met mineraliteit en een fijne droge afdronk.

Fles 65

			

RODE WIJN
Artimone Negroamaro
Italië, Negroamaro

Diep rood met paars aan de randen, een itens bouquet van zoethout en rode bessen dat zich voortzet in
de soepele smaak die wordt aangevuld met kruidige impressies.

Glas 5 | Fles 25

Sutton Hill

Australië, Shiraz
Een elegante en kruidige Shiraz, met aroma’s van roodfruit in combinatie met kruiden en vanille
(houtsmaak). Mooi donkerrood van kleur. De afdronk is lang en warm.

Glas 6 | Fles 30

						 				
Francois Lurton Domaine Les Salices
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

				 				
Cruz del Castillo Rioja Tinto Crianza
Spanje, Tempranillo

Deze wijn is evenwichtig, rond en geeft aangename tonen van vanille. In de neus aroma’s van rood fruit en
in de smaak gevolgd door een zachte finale.

Glas 7.5 | Fles 40

			 				

RODE WIJN
Piedra Negra Malbec Reserve
Argentinië, Malbec

In de neus aroma’s van zomers rood fruit met een touch van zwarte peper. Het fruit en de zachte tannines
zorgen voor volume, een harmonieuze structuur en een lange afdronk die omlijst wordt door tonen van
koffie.

Fles 35

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

			
Casa Valpolicella Classico

Italië, Corvina, Rondinella, Molinara
Een intens bouquet met delicate fruittonen en een hint van amandelen. Droog, full-bodied en
fluweelzacht.

Fles 40

						
Cordier 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 65

Edouard Delaunay, Bourgogne
Frankrijk, Pinot Noir

Mooie gebalanseerde wijn met smaken van zwarte pruim en kersen en een subtiele hint van rokerig hout.

Fles 50

		

ROSÉ WIJN
Il Rifugio Pinot Grigio Blush
Italië, Pinot Grigio

Licht roze van kleur met koperkleurige gloed. Knisperend, fris bouquet met impressies van bessen waarna
de zachte, fruitige smaak aansluit met een mooi gebalanceerde afronding.

Glas 5 | Fles 25

						
UP Ultimate Provence

Frankrijk, Grenache Noir, Cinsault, Syrah, Rolle
De wijn heeft een zeer verleidelijke neus en een bleke kleur. In de mond wordt de intense fruitigheid van
rijp rood fruit zoals frambozen en aarbeien in het gehemelte ondersteund door een licht minerale frisheid,
versterkt door kruidige tonen van witte peper en licht rood fruit.

Glas 7.5 | Fles 35

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

						

PARELS
			
Parels Wit
Jean Javillier & Fils Meursault, Bourgogne - Frankrijk, Chardonnay			
Le Grand Vallon Condrieu, Rhone - Frankrijk, Viognier		
Poitout Chablis, Bourgogne - Frankrijk, Chardonnay

75

			75
			

65

Bouchard Pouilly-Fuissé, Bourgogne - Frankrijk, Chardonnay				80
Ashbourne, Walker Bay - Zuid-Afrika, Sauvignon Blanc, Chardonnay			

30

Teperberg, Israel, Chardonnay								50
Via Caritatis, Ventoux - Frankrijk, Clairette, Rousanne					50
Maris Brama, Languedoc/Roussillon - Frankrijk, Grenache gris				90
Pasqua Hey French, Veneto - Italië, Garnacha Blanca, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc		

90

Parels Rood
Chateau Maris Savoir Viellir, Languedoc/Roussillon - Frankrijk, Syrah			

75

Barolo, Piemonte - Italië, Nebbiolo							80
Pasqua, Veneto - Italië, Cabernet Sauvignon, Corvina					

80

Marcelo Pelleriti, Mendoza - Argentinie, Shiraz, Cabernet Sauvignon, Malbec		

85

Grenache Domaine des Bosquets Gigondas, Rhône - Frankrijk, Grenache

60

Domaine Bressy-Masson Rasteau, Rhone - Frankrijk, Syrah, Grenache, Mourvedre

50

Chateau Vieux Coutelin, Bordeaux - Frankrijk, Merlot				

50

Crozes-Hermitage Les Malfondieres, Rhone - Frankrijk, Syrah			

75

Teperberg, Israel, Merlot 								50

Parels Rosé
11 Minutes Rosato, Veneto - Italië, Carmenere, Corvina, Trebbiano, Syrah		 42

