
            

 

 

 

Wijnkaart Chez l’Hêtre 

 

De wijnkaart van Chez l’Hêtre is door de jaren heen nauwkeurig samengesteld tot een 

mooie selectie wijnen 

 

De wijnen zijn voor u geselecteerd en veel verschillende gebieden zijn vertegenwoordigd. 

Uitgangspunten die wij hanteren bij het proeven, analyseren en indelen van de wijn zijn 

makkelijk te herleiden: 

Kwaliteit, herkenbaarheid, balans en in harmonie met de gerechten uit de keuken. 

 

Per menu bieden wij een bijpassend wijnarrangement wat hierop speciaal is 

samengesteld. 

 

Te bestellen: 

4 gangen: 28,00 

5 gangen: 34,00 

6 gangen: 38,50 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen over onze wijnen of wilt u graag advies? Schroom niet om een van onze 

medewerkers aan te spreken! 

 



            

 

Mousserende wijn 

Caves Des Rois 

Een droge Italiaanse Prosecco uit de Veneto met een levendige en lang 

aanhoudende mousse. Gemaakt van de Chardonnay en Pinot Blanc. 

 

Moutardier Carte d’or Brut 
Een goed voorbeeld van en klassiek, hoogstaande Champagne uit 
Frankrijk. De Pinot Menier 85% en Chardonnay 15% vormen samen de 
perfecte harmonie van frisheid en fruit. 

  

Glas   6,50 

Fles   36,00 

Glas 9,50                     
Fles 70,00                     



            

 

Huiswijnen 

 

Wit. 

 

Chez l’Hêtre Chardonnay 

Toegankelijke allemansvriend uit Bulgarije. Geselecteerde biologische 

druiven. Een 100% Chardonnay. 

 

Mucho Más Blanco 
Onderscheidende Spaanse wijn van de Verdejo, Sauvignon Blanc en 
Chardonnay druif. Frisse wijn met fruitige tonen van steenfruit en vanille. 

 

half zoet. 

Laubenstein Morio- Muskat  

Een witte wijn van Duitse kwaliteit uit Rheinhessen. Mooi goudgeel van 

kleur. De perfecte wijn voor de mensen die van zoet houden 

 

Rose. 

        Bodegas ontanon Rioja. 
75% Viura ( wit ) en 25% Tempranillo rood de druiven worden 

samengevoegd en gevinifieerd als rode wijn. Met een mooi resultaat, een 

lichte rosé die zo wel fruitig is als bloemige tonen heeft. 

 
           

Glas   5,50 

Fles   25,50 

 

 Glas   5,50 

Fles   25,50 

 

 

Glas   5,50 

Fles   25,50 

 

Glas   5,50 

Fles   25,50 

 



            

 

Huiswijnen 

 

Rood. 

Chez l’Hêtre Merlot – Pamid 

Combinatie van Merlot en Pamid. Een toegankelijke wijn, met tonen van 

rood Fruit. Een Bulgaars feestje. 

 
Mucho Más Tinto 

Kort op hout gerijpte, Spaanse Garnacha, aangevuld met Tempranillo.  

Mooie combinatie tussen zwart en rood fruit, met een lichte toon van 

specerijen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Glas   5,50 

Fles   25,50 

Glas   5,50 

Fles   25,50 

 



            

 

Witte wijnen 
 

Frankrijk. 

Saint Bris Sauvignon Blanc (Bourgogne)   
Frisse en elegante wijn. Het smaakpatroon is te vergelijken met een 

kruising tussen Sancerre en Chablis. Gemaakt van 100% Sauvignon 

Blanc. 

Joseph Drouhin Chablis (Bourgogne) 
Krachtige Chablis. Een rijke smaak omdat hij op hout is gerijpt. Een zeer 

verfijnde Franse wijn, gemaakt van de Chardonnay, voor een mooie 

gelegenheid. 

Joseph Drouhin Pouilly-Fuisse (Bourgogne)  
Een elegante Pouilly-Fuisse .Hij wordt gerijpt op roestvrijstalen vaten en 

gebruikt eiken. Een échte Chardonnay. 

Michel Vatten Sancerre LO (Loire)   
Als de omstandigheden juist zijn kan deze speciale wijn Sancerre LO 

gemiddeld 1x in de 4 jaar worden gemaakt. Alle kenmerken van een 

Sancerre; fruit, appel en gras. 

Joseph Drouhin Meursault (Bourgogne)  
Al generaties lang word deze unieke hand geplukte Chardonnay gemaakt. 

Deze Meursault is rijk, vol en boterig. In de wijn zijn tonen te vinden van 

hazelnoot, kamille en zelfs een touch-off  gember.  

 

Spanje. 

Rioja Vetiver Bodegas Ontañon 76 
Een witte Rioja komt niet vaak voor en moet voor minste 90% gemaakt 

worden van de Viura druif. Ontañon gebruikt 100% Viura. Hij is mooi 

goudgeel van kleur. en heeft aroma’s van tropisch fruit en groen gras.  

 

 

 

Fles   37.95 

Fles   39 

Fles   79,95 

Fles   79,95 

Fles   65 

Fles   105 



            

 

Italië. 

Fecerunt Pecorino (Abruzzo)  
Biodynamisch evenwicht tussen elegantie, verfrissing en sappigheid. Door 

de Pecorino druif bevat hij tonen van veel rijp fruit ,verse salie en munt. 

Fabulas Malvasia Agricola (Abruzzo)   
Witte wijn is gemaakt van de Malvasia druif. De wijn is heerlijk geurend 

naar (witte) bloemen, perzik en citrus. Kortom, een (natuur)zuivere wijn 

met een eigenzinnig karakter. 

 

Nieuwe wereld. 

 LOVE White Blend Pacal Marty (Chili)  
LOVE is een ware hartendief. Deze blend van Chardonnay en Sauvignon 

blanc vullen elkaar, net als een ideaal stel, perfect aan. 

Dropia Chardonnay Pinot Gris (Roemenie)  
Een voortreffelijke wijn! Droog, levendig en krachtig. Het fruitige en lichte 

zoetje komt van de Pinot Gris, de authenticiteit van de Chardonnay. 

 

 

Duitsland. 

Radeck  
Riesling uit Rheinhessen bevat veel kenmerken van citrus, boomvruchten 

en bevat aardse tonen. Een zeer frisse wijn. 

Castel Peter Gruner Silvaner 
Deze Gruner Silvaner van Castel Peter uit de Pfalz streek maakt indruk 

met zijn smaaktonen van citrus, appel en meloen.  

 

 

  

Fles   34 

Fles   29 

Fles   36 

Fles   35 

Fles   48 

Fles   37.50 



            

 

Rode wijnen 
 

Frankrijk. 

La Tour de By (Medoc)  
Diep donker van kleur met een imponerende geur, die gedomineerd wordt 

door krachtige eiken, aardse smaken en mooi rood fruit.  

Château Guerry (Bordeaux)  
Zachte en romige wijn vol zwarte bessen. Evenwichtig en verfijnd van 

smaak. Mild in zijn tannines.  

Rosa Le Pas de Dame Domaine de Brens (Languedoc) 
Samenstelling van 70% Merlot en 30% Cabernet Franc zorgt voor een 

elegante maar toch verfijnde wijn. Mooie combinatie van (donker)rood 

fruit.  

Berthet-Rayne Châteauneuf-du-Pape (Rhône) 
Châteauneuf-du Pape is de allerbekendste Rhône-wijn. Het betekent ook 

wel ‘het nieuwe kasteel van de paus’. Deze wijn een prachtige combinatie  

van Grenach, Syrah en Mourvèdre. 

 

Spanje. 

Dominio de la Abadesa Crianza (Ribera del duero)  
Voor 100% gemaakt van de Tempranillo druif, maar een iets andere stijl 

als de rioja. Hij heeft meer pit, zijn smaakpallet is veelzijdiger en 

spannender. 

Altos de Ontañon Reserva (Ribera del duero)  
Zelfde verhaal als zijn kleine broer… maar dan 2 jaar hout lagering en 

vervolgens 4 tot 6 maanden gerijpt in de fles.  

Rioja Crianza Bodegas Ontañon 
90% Tempranillo, 10% Garnacha. Een diep donkerrode kleur met fruitige 

tinten van zwarte bes en aardbei. En wordt gecomplimenteerd door een 

hint van Specerijen.  

 

Fles klein   25 

Fles groot  58 

Fles   39 

Fles   30 

Fles   85 

Fles   35 

Fles   54 

Fles   32 



            

 

Italië. 

Composizione Geatano Donizetti  
Deze Ripasso stijl is gemaakt van de Primitivo, Negroamaro en de 

Malvasia. Is gezegend met een verfrissende en licht aanwezige 

zuurgraad.   

1er Cru Note Primitivo (Puglia) 
100% Primitivo is zeer krachtig van smaak met een uitzonderlijke 

kwaliteit. De typische smaak van Primitivo is direct herkenbaar: 

zongerijpte zwarte kersen, pruimenjam en overrijpe bramen. 

Composizione Giuseppe Verdi  
Deze Amarone stijl is gemaakt van de Primitivo, Negroamaro en de 

Malvasia. Een krachtige maar toch ronde, fruitige en zachte wijn. 

Barolo (Piemont)   
In het glas een dieprode kleur, aroma’s van rijpe kersen, drop, hout en 

kruiden. In de mond zachte tannines en elegantie. Mooi in balans met een 

heerlijke niet te krachtige afdronk. 

Masi Costasere Amarone (Venato)  
Een prachtige complexe Amerone gemaakt van de Corvina, Rondinella en 

Molinara. De druiven worden gedurende 3 tot 4 maanden op 

bamboematten half ingedroogd, wat zorgt voor de intensiteit van de wijn. 

Nieuwe wereld. 

Mariposa Alegre Carmenere Grand Reserva (Chili)  
Carmenere heeft een ideale mix van bramen, kersen, chocolade, tabak 

en kruidigheid. Een intense volle smaak. 

Etoile Pinotage (Zuid-Afrika)  
Deze wijn is gemaakt van 80% Pinotage en 20% Shiraz. Zachte winters 

en lange droge zomers zorgen bij deze natuurzuivere wijn voor een ronde 

en kruidige smaak met aroma’s van rode bessen, kersen en een vleugje  

zoete specerijen. 

Lellei Pinot Noir (Hongarije)  
De rode en zwarte vruchten voeren bij deze wijn de boventoon. Een wijn 

met een absolute Bourgondische smaak impressie.  

 

 

 

Fles   36 

Fles   29,50 

Fles   32 

Fles   48,50 

Fles   38 

Fles   41 

Fles   98,95 

Fles   110 


