
 

 

 

 

 

 

 

Wijnkaart 

  



 

 

Huiswijnen (ook per glas te bestellen)  

 

Foral de Portimao Wit – Portimao       €20,50 

Deze citroen kleurige wijn is afkomstig uit de Algarve en is van wijnhuis Quinta da Penina. 

Deze wijn heeft een intens aroma van bloemen (rozen) en witte vruchten zoals perzik. 

Druifsoorten zijn Arinto, Viognier, Viosinho en Cerceal. Lekker bij traditionele gerechten met 

vis, zeevruchten, cataplana of als aperitief.   

 

Prunus Wit - Dão Vinho Branco       €19,50 

 

Sappige, droge witte wijn uit de regio Dão met florale nuances en rijp geel fruit. De smaak zet 

rond, geurig en evenwichtig in, met een volle, aanhoudende afdronk. Druifsoorten zijn 

encruzado (meer dan 50%) aangevuld met malvazia, bical en cerceal branco. Een wijn voor 

bij vissalades, sardientjes van de grill of kip piri piri. 

 

 

Prunus Rood - Dão Vinho Tinto       €19,50 

 

Volrode geurige wijn uit de regio Dão met rijpe fruittonen en licht gebrande nuances. De 

smaak zet vol en soepel in, met een tikje eikenhout in de frisse afdronk. Een originele blend 

van touriga nacional, jaen, tinta roriz en alfocheiro preto druiven. Heerlijk bij gerechten van 

de barbecue, stoofschotels en romige, kruidige kazen. 

 

 

  



Espumante/Bubbels 

 

 

Vertice Cuvee         €35,50 

 

Heerlijke espumante met Rijp fruit aroma's met kracht en robuustheid, maar zonder het 

verlies van de elegantie. Veel noten in de mond met als gevolg dat de smaak zacht en goed is 

uitgebalanceerd terwijl de zuurgraad goed is geïntegreerd.  Lekker als aperitief, bij salades, 

schelpdieren en visgerechten. 

Vertice Gouveio brut 2007        €55,00 

 

Gemaakt van de beste Portugese druifsoort om mousserende wijn van te maken, Gouveio. De 

druiven worden met de hand geplukt. De kleur is lichtgele en heeft aroma’s van eikenhout, 

noten, rijp wit fruit en citrus. De mousse blijft lang aanhouden en is aangenaam en verfijnd. 

Je ruikt en proeft appel en citrus, hout, brioche en noten. De afdronk is elegant en zacht. 

 

 

Vertice Millesime 2010         €49,50 

 

Aroma's van eikenhout, noten, rijp wit fruit en citrus. De mousse blijft lang aanhouden en is 

krachtig en fris. Je proeft rijp fruit, hout en noten. De afdronk is lang en zacht. Het is een 

blend van rode en witte Portugese druivensoorten die met de hand worden geplukt, waardoor 

deze wijn hoog van kwaliteit en exclusief is. Deze wijn heeft verschillende prijzen gewonnen. 

Druifsoorten: Gouveio, Malvasia Fina, Rabigato, Viosinho, Touriga Franca en Tinta Barroca.  

Espumante Bruto Soalheiro Alvarinho 2015     €39,00 

 

Een heerlijk opwekkend parfum van wit fruit, veldbloemen en iets van brioche. De 

smaak is opvallend levendig, heeft een prachtige, elegante mousse, verkwikkende 

zuren en eindigt met een verleidelijke afdronk.  

 

  



Vinho Verde 

 

 

Quinta do Soalheiro Alvarinho 2015      €34,50 

 

Deze jonge wijn is afkomstig uit de regio Minho van wijnhuis Quinta de Soalheiro. Heeft een 

heerlijke frisse geur van mineralen en een beetje van tropisch fruit. De smaak is mooi 

geconcentreerd met een vettige structuur, rijpe fruittonen en is prachtig zuiver. De druifsoort 

is Alvarinho. Past uitstekend bij zeefruit, visgerechten, gevogelte en heerlijk als aperitief.  

 

 

Quinta do Soalheiro Primeiras Vinhas 2014     €42,50 

Deze vinho verde uit de regio Minho is elegant en complex met aanhoudende aroma’s in de 

neus. De kleur is citroengeel. In de mond is deze wijn vol, fris en complex. De druifsoort is 

alvarinho. Past goed bij vis en gevogelte. 

 

Quinta do Soalheiro Reserva 2014      €52,50 

 

Deze wijn uit de Minho heeft een complexe neus, rijpe fruittonen, mineralen, veldbloemen en 

iets van brioche. De wijn heeft een indrukwekkende structuur en intensiteit, met rijp en gul 

fruit, een lichte toast en mooie zuren in de afdronk. De druifsoort is alvarinho. Voor deze 

topwijn worden de meest geconcentreerde duiven gebruikt die gebaat zijn bij het doorroeren 

van de lies op eikenhouten vaten. Lekker bij vis, gevogelte en wit vlees. 

 

 

 

 

  



Witte wijnen 

 
Quinta de Chocapalha Chardonnay 2015     €30,50 

 

Deze wijn is erg uitgesproken in de aroma’s. Het is een volwassen Chardonnay met een ietwat 

vettige structuur. Bevat mineralen, is heerlijk fris en heeft een lange afdronk. Een wijn die 

goed samen gaat met eten. Afkomstig uit de regio Do Vinho Regional Lisboa, van het 

wijnhuis Chocapalha. Heerlijk bij vis, zeefruit, wit vlees en als aperitief.  

 

Vertice grande Reserva 2012       €47,50 

 

Een witte wijn waarvan de druiven handmatig worden geplukt en speciaal worden 

geselecteerd voor een exclusieve productie van slechts 4500 flessen.  Deze wijn bevat tonen 

van: ananas, mandarijn en  hout, bevat een aroma van vanille en heeft een romige, 

onderscheidende, afdronk. Zonder twijfel een van de beste wijnen uit Douro. Gaat goed 

samen met vis, zeefruit en kipgerechten.  

 

Herdade da Malhadinha Antao Vaz da Peceguina 2015              €39,50 

 

Antao Vaz is een witte druifsoort die zelden buiten de regio van Alentejo groeit. De wijn heeft 

veel citrus tropisch fruit. Samen met het klimaat maakt deze wijn “full body” zonder “zwaar” 

te zijn. Deze wijn heeft een frisse zuurgraad en een lange afdronk. Het is een perfecte wijn 

voor bijvoorbeeld gerechten met inktvis. 

 

Casa da Passarella Dão A Descoberta Branco    €28,50 

 

Deze witte A Descoberta is gemaakt van malvasia-, verdelho- en encruzadodruiven. Fris 

geurende droge witte wijn met nuances van groene appel en wat vuursteen. De smaak zet 

sappig en aangenaam in en eindigt met een geurige afdronk. Deze wijn is heerlijk bij salades, 

gegrilde vis of pastaschotels. 

  



Witte wijnen 

 

Esporão private selection 2014       €48,00 

 

Deze wijn komt uit de Alentejo. De druiven worden gekneusd en ontsteeld gevolgd door 

inweking van de schillen bij 48 graden gedurende 12 uur om zo te profiteren van de 

natuurlijk aanwezige enzymen in en op de druif. Daarna volgt de vergisting in barriques van 

Frans eikenhout. De wijn is elegant van smaak met een eindeloze afdronk. In de neus 

complexe aroma’s van perzik en peer gecombineerd met een kruidigheid van het eikenhout. 

Druifsoort is Semillon. Lekker bij (kruidige) vissoorten. 

 

Mimo branco 2015         € 25,50 

 

Deze witte wijn uit Douro komt uit een 30 jaar oude wijngaard. Deze wijn is een prettige niet 

al te zware wijn. De kleur is licht geel. In de neus complexe aroma’s, intens fruit en witte 

bloemen. De wijn heeft een goede balans van perzik, meloen en lichte zuren. Druifsoorten 

zijn síria, gouveio en fernao pires. De meest geschikte combinaties bij deze wijn zijn wit vlees 

en vis.  

 

Casa da Passarella Dão Œnologo Encruzado    €39,00 

 

Deze  Œnologo wit is gemaakt van de bijzondere encruzadodruif van 45 jaar oude 

wijnstokken. Fraai geurende droge witte wijn met florale nuances en rijp geel fruit in het 

aroma. De smaak zet fris, rond en evenwichtig in, de afdronk is aanhoudend en sappig. Deze 

karaktervolle wijn is heerlijk  bij koude voorgerechten met vis of vlees of bij gestoofde vis. 

 

 

  



Rosé Wijn 

 

Herdade DaCalada Vale da Calada       €24,50 

 

Deze wijn uit de regio Alentejo heeft een lichte, kersenrode kleur. Een bijzondere, loepzuivere 

rosé; fris en levendig. Jong geurend aroma, nog bijna gistig met sappig kersenfruit en 

bosaardbeien. Sappige, pittige smaak met accent op framboos en kersen. Mooie grip naar de 

afdronk toe. Deze rosé is stevig met frisse lengte door fruitzuren. De druifsoort is 

Tempranillo. Lekker bij lichte salades en zoet fruit. 

 

Herdade de São Miguel        €25,50 

 

Deze lekkere, pittige, droge rosé is gemaakt van de druivenrassen aragonez en touriga 

nacional, die in de Alentejostreek optimaal rijpen. Deze fraaie rosé is zalmrood van kleur en 

met een aroma van fijn rood fruit en lichte kruiden. De smaak zet sappig en rond in en 

ontwikkelt zich evenwichtig, met een frisse en geurige afdronk. Deze rosé is heerlijk bij koude 

visgerechten, salades of licht kruidige pasta's. 

 

 



Rode wijnen 

 

Quinta do Crasto reserva 2008       € 44,00 

 

Een topwijn uit de Douro vallei. Deze wijn is van druiven geplukt uit één van de beste 

'gemengde' wijngaarden van het huis. Hier staan de zeventig jaar oude stokken van 

verschillende druivensoorten kriskras door elkaar. Je ruikt rijpe fruittonen, de smaak is 

geconcentreerd maar tegelijkertijd heerlijk soepel. Niet teveel hout en levendig rood fruit, 

noten en een vleugje cacao. Heerlijk bij gerechten met rood vlees zoals tournedos. 

 

Tinto Vale da Calada Herdade Dacalada 2011    €24,50 

 

Tinto Vale da Calada Herdade Dacalada komt uit de regio Alentejo. Het is een intens 

gekleurde rode wijn met een rijk gevuld fruitaroma van o.a. rijpe kersen, frambozen en 

bramen. De sappige smaak heeft ook wat zachte tannines. Het rode fruit wordt ondersteund 

door een milde kruidigheid. Alentejo wijnen, het gebied waar deze wijn vandaan komt, 

worden gekenmerkt door een zekere elegantie. Lekker bij gerechten met rood vlees. 

 

Quinta do Vallado 2008        €46,00 

 

Deze prachtige wijn komt uit de regio Douro. De druiven worden gevinifieerd in roestvrij 

stalen vaten en worden vervolgens gefolterd in Frans eiken barriques waar ze 16 maanden 

blijven. Deze wijn is in de geur zeer geconcentreerd, heeft balsamico achtige hout tonen en 

aroma’s van rood en paars/zwart fruit. Rond en gerijpt in de smaak. De wijn is zeer 

evenwichtig, met een lange frisse afdronk. De druifsoort is Touriga Nacional. Lekker bij 

typisch Portugese gerechten. 

 

Terrus 2009          €49,50 

 

Deze wijn, afkomstig uit de regio Douro, bevat de druifsoorten: Souzao, Touriga Franca & 

Touriga Nacional. Het heeft een prachtige, donkerrode kleur. Complexe aroma met een mix 

van bosvruchten, pruim en kruiden, alsook een tikje fijne vanille. In de mond dezelfde 

expressies, alles meesterlijk in balans, prachtig geconcentreerd en tegelijk smeuïg  elegant. 

 

 



Rode wijnen 

 

Quinta de Chocapalha Vinha Maé 2011     €58,00 

 

De Vinha Mae is een blend van drie rassen waarbij Portugals icoondruif, Touriga Nacional, de 

boventoon voert. De wijn heeft 20 maanden gerijpt op Frans eiken vaten. Een mooie 

dieprode kleur met in de neus rijp zwart fruit en florale tonen. De tannines zijn prachtig rijp 

en de afdronk is bijna oneindig. Deze wijn is lekker in combinatie met rund-, varkens- en 

lamsvlees. 

 

Quinta de Chocapalha CH 2011       €69,00 

 

CH is de icoonwijn van Quinta de Chocapalha. De wijn heeft 22 maanden houtlagering 

ondergaan op Franse eiken. De druifsoort is Touriga Nacional, dit is een prachtige druif die 

zorgt voor een diep rode kleur. De fruittonen domineren maar in de neus zijn ook veel 

kruidige tonen te ontdekken. Deze wijn is heerlijk bij rund- en lamsvlees. 

 

Incognito 2012         €95,00 

 

Een topwijn uit de Alentejo. Deze wijn is gemaakt van exclusief geselecteerde syrah druiven. 

Je proeft zwarte bessen, pruimen en subtiele noten van hout. Deze wijn heeft een complexe, 

aardse en kruidige smaak en heeft een mooie balans van tannines. Deze mooie volle wijn 

heeft 8 maanden op Franse eiken houten vaten gerijpt. Lekker bij rundvlees. 

 

Pellada Dao Pape 2011        €78,00 

 

Deze wijn uit de regio Beiras is in de neus zoet, puur en met rood en zwart fruit. Het is een 

elegante en makkelijke wijn. Het heeft een palet van rood fruit met een goede zuurgraad en 

mooie structuur. De druifsoorten zijn Quinda Pellada en Touriga Nacional. Lekker bij 

gerechten met rood vlees en pittige, harde kazen. 

 


