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Geachte gast,

In zo'n mooie omgeving mag een goed glas wijn niet 

ontbreken. 

Na een mooie wandeling, bij een heerlijk gerecht, 

zomaar of als u wat te vieren heeft. Wij hebben een 

mooie selectie gemaakt voor dit jaargetijde.

Geniet van het moment, het uitzicht, de rust en 

denk maar zo: 

"Het is pas echt crisis als de wijn echt op is".

Team Vlietzicht

Wijnen van Vlietzicht



Huiswijnen
Croix d’Or – Sauvignon Blanc

CATEGORIE:  Droge witte wijn 

HERKOMST:  Frankrijk - Vin de Pays du Jardin de la France - Loire 

DRUIVENSOORT:  Sauvignon Blanc 

VINIFICATIE: Moderne witte vinificatie met inweking van de druivenschil, 

pneumatische persing met vervolgens een temperatuur 

gecontroleerde vergisting. 

KARAKTER: Lichtgele kleur, met groene hint. Een droge, frisse, levendige 

wijn met zeer herkenbare Sauvignon Blanc karakter 

(kruisbessen). 

SERVEREN: Gekoeld op ongeveer 10 graden, bij schaal- en schelpdieren of 

als smakelijk aperitief.

4,95 per glas 

22,50 per fles 

Croix d’Or – Syrah Rosé

CATEGORIE:  Rosé wijn 

HERKOMST:  Frankrijk - Vin de Pays d'Oc - Languedoc-Roussillon 

DRUIVENSOORT:  Syrah 

VINIFICATIE: Moderne rosé vinificatie; korte inweking van de schillen, 

pneumatische persing met vervolgens een temperatuur 

gecontroleerde vergisting. 

KARAKTER: Een mooie diepe rosé kleur. In de geur verfrissend, fruitig 

met aantrekkelijke aardbeien en kersen aroma's. De smaak is 

opwekkend en vol. 

SERVEREN: Op ongeveer 10 graden, bij licht gegrilde gerechten, varkens en 

kalfsvlees, ragout en salades. Tevens heerlijk als aperitief.

4,95 per glas

22,50 per fles



Croix d’Or – Chardonnay

CATEGORIE: Droge witte wijn 

HERKOMST: Frankrijk - Vin de Pays du Jardin de la France - Loire 

DRUIVENSOORT:  Chardonnay

VINIFICATIE: Moderne witte vinificatie waarbij een pneumatische persing en 

vervolgens een temperatuur gecontroleerde vergisting. 

KARAKTER: De Chardonnay druif, wereldberoemd geworden in de 

Bourgogne, levert een zachte harmonieuze wijn, geurig in de 

neus en mild in de afdronk met boterige aroma’s. 

SERVEREN: Gekoeld op ongeveer 10 graden. Deze wijn zal u aangenaam 

verrassen als apéritief en kan ook makkelijk doorgedronken 

worden bij bijvoorbeeld lichte visschotel.

4,95 per glas

22,50 per fles

Croix d’Or – Merlot

CATEGORIE:  Rode wijn 

HERKOMST:  Frankrijk - Vin de Pays d’Oc - Languedoc-Roussillon 

DRUIVENSOORT:  Merlot 

VINIFICATIE:  Een moderne en temperatuur gecontroleerde rode vinificatie 

met een korte inweking van de druiven. 

KARAKTER:  Merlot staat bekend om zijn fruitige en soepele wijnen. De 

Merlot Croix d’Or is daar een mooi voorbeeld van. Mooi 

paarsrood van kleur. De geur is zeer fruitig met kersen en rood 

fruit. Een rijke, volle en soepele smaak! 

SERVEREN:  Serveer deze wijn op een temperatuur van ongeveer 16 graden. 

Goed te combineren bij roodvleesgerechten of bijvoorbeeld 

wild, maar zeker een verrassend aperitief wijn.

4,95 per glas

22,50 per fles

St. Kilian – Niersteiner Gutes Domtal 

CATEGORIE:  Zoete witte wijn 

HERKOMST:  Duitsland - Mosel-Saar-Ruwer 

DRUIVENSOORT:  Müller-Thurgau, Kerner, Silvaner, Ortega

VINIFICATIE:  Traditionele witte vinificatie. Vergisting op RVS vaten 

waardoor het frisse karakter behouden blijft. 

KARAKTER: Levendige Mosel wijn met een fruitig bouquet. Middelbleek 

van kleur. Fruitig met perzik en appel in de geur. Deze wijn 

heeft een licht zoete smaak met een verfrissend zuurtje. 

4,95 per glas

22,50 per fles



Mousserende wijnen
Crémant de Bourgogne – Brut Réserve 

CATEGORIE:   Mousserende wijn  

HERKOMST: Frankrijk - Bourgogne 

DRUIVENSOORT:   Pimot Noir, Gamay, Chardonnay, Aligoté

VINIFICATIE:  Na handmatige pluk worden de druiven volledig geperst. 

Het beste deel van deze persing wordt vergist in stalen cuves. 

Daarna vind de blending van de wijn plaats en wordt deze voor 

een tweede maal vergist op fles zodat de mousse kan ontstaan. 

De wijn is minimaal 3 jaar op fles gerijpt.

KARAKTER:   Bleek gele kleur. Fijne mousse, in de neus de geur van geel fruit, 

licht brioche deeg en wat citrus. Frisse aanzet, rijp fruit en veel 

sap. Prettige afdronk waarbij het fruit domineert.

SERVEREN: Serveer deze wijn op 8-10 graden als aperitief, bij quiche 

Lorraine, gebakken forel of gerookte zalm.

EXTRA INFO: De Cave de Bailly-Lapierre is topproducent in Crémant de 

Bourgogne. De wijnen rijpen in een oude steengroeve van 4 

hectare groot. De groeve is ontstaan door het uitzagen van 

graniet voor de standbeelden in Parijs, Reims en Auxerr. 

34,50 per fles



Croft Reserve Tawny Port

CATEGORIE: Tawny Port

HERKOMST: Douro, Portugal

DRUIVENSOORT: Een blend van Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Roriz.

VINIFICATIE: Deze tawny is samengesteld uit verschillende tawny’s die 

zijn uitgekozen om hun zachte, soepele karakter. De tawny’s 

rijpen tot 7 jaar in houten vaten in de kelders van Vila Nova 

da Gaia. Dan worden de afzonderlijke ports geblend en rijpt de 

uiteindelijke Reserve Tawny nog enige maanden op vat.

KARAKTER: Licht baksteenrood met amber reflecties. Rijke geur met rood 

fruit, karamel, rozijnen en kruidnagel. De smaak is rond en 

soepel met rijpe aardbeien, rode bessen, kardemom en andere 

specerijen, butterscotch en noten. De afdronk is lang en 

zijdezacht.

SERVEREN: Serveer licht gekoeld met geroosterde amandelen, rijpe, harde 

kazen, blauwschimmelkazen met kweeperengelei, wild- of 

notenpaté, walnotentaart, zelfgebakken speculaas of pure 

chocolade met studentenhaver.

3,50 per glas

Port / Dessertwijnen

Croft Pink Port

CATEGORIE: Rosé Port

HERKOMST: Douro, Portugal

DRUIVENSOORT: Een blend van Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Roriz, 

Tinta Barroca.

VINIFICATIE: Een klimaat met warme zomers en koude winters. Het terroir 

kent elementen van kalk, kiezel en leisteen. De druiven 

ondergaan een kortstondig koude schilinweking waar na het 

licht gekleurde sap vergist - eveneens bij lage temperatuur in 

RVS. Pink Port rijpt niet op hout.

KARAKTER: Lichtvoetig, levendig en friszoet met aroma's van bessen, 

kersen, frambozen, bloesem, honing en grapefruit.

SERVEREN: Gekoeld geschonken of met ijs lekker aperitief en begeleider 

van geroosterde amandelen, olijven, toastjes en charcuterie. 

Ook lekker met licht zoete desserts, sorbets en en fruitsalades.

3,50 per glas



Croft Fine White Port

CATEGORIE: Witte Port

HERKOMST: Douro, Portugal

DRUIVENSOORT: Een blend van Arinto, Boal, Esgana Cão, Folgasão, Gouveio, 

Viosinho en Rabigato.

VINIFICATIE: De wijngaarden bevinden zich in een bergachtig gebied met 

rotspartijen en zijn op terrassen aangelegd. De verschillende 

witte druivensoorten ondergaan een aparte vinificatie en 

houtopvoeding van 3 jaar in eikenhouten vaten. Daarna 

worden ze in de juiste verhoudingen geblend.

KARAKTER: Fonkelend oud geel van kleur. Open, licht bedwelmende en 

uiterst pure expressie met subtiele muskaattonen, exotische 

vruchten, steenvruchten en kweepeer in de neus. Rijk en 

aromatisch met rijp fruit, honing en een hint van eikenhout.  

De smaak is vol, rijk en fluweelzacht.

SERVEREN: Serveer gekoeld als aperitief bij gezouten amandelen of olijven. 

Ook lekker in combinatie met tonic. Ideale dessertwijn en 

uitstekend te combineren met warme patisserie (appeltaart) in 

combinatie met sorbets voor een koud/warm-contrast.

3,50 per glas



Kaartwijnen wit
Weingut Leth Duett – Veltliner & Riesling

CATEGORIE: Witte Wijn

HERKOMST: Wagram, Neder-Oostenrijk, Oostenrijk

DRUIVENSOORT: Een blend van Riesling en Grüner Veltliner druiven.

VINIFICATIE: De fermentatie vindt plaats in roestvrijstalen tanks bij 

gecontroleerde temperatuur.

KARAKTER: In de neus subtiele steenvruchten en nuances van citrus 

gecombineerd met kruidigheid in de neus. Verfrissend en 

sappig op het bouquet, aangenaam opgetild door een fijne 

zuurgraad. Mineralig in de finish.

SERVEREN: Een spannende combinatie met zoetwatervis, gerechten waar 

zoet en zuur in zit maar ook lekker bij sushi.

EXTRA INFO: Weingut Leth heeft zich ontwikkeld tot een van de 

toonaangevende producenten van Oostenrijk. De wijnmakerij 

stelt hoge eisen aan de kwaliteit van hun producten. Het doel is 

duurzame wijnbouw doordat er geen gebruik wordt gemaakt 

van bestrijdingsmiddelen sinds 25 jaar. Er worden alleen goeie 

druiven gebruikt om heldere, lichte, jeugdige wijnen te creëren.

28,50 per fles

Bishop’s Leap – Sauvignon blanc

CATEGORIE: Witte Wijn

HERKOMST: Wairau Valley, Marlborough, Nieuw-Zeeland.

DRUIVENSOORT: 100 % Sauvignon Blanc

VINIFICATIE: De druiven worden geoogst in de koelte van de avond, bij 

optimale rijpheid. Na de oogst worden de druiven geperst, 

waarbij contact met de schilletjes wordt vermeden. Het sap 

wordt koud vergist in RVS-tanks om hun frisheid te behouden.

KARAKTER: De kleur is citroengeel met een groene gloed. In de neus 

passievrucht, kruisbes en citroen. Een smaakvolle wijn met 

passievrucht, kruisbessen en een frisse, citrusachtige afdronk.

 Het is een wijn met een knisperende frisse, stuivende, 

aromatische smaak met veel fruit en een lange afdronk.

SERVEREN: Lekker als aperitief. Heerlijk bij een salade met kip of geitenkaas.

EXTRA INFO:  Marlborough Valley Wines is centraal gelegen in de Wairau 

Valley. Het wijnhuis gebruikt druiven van zorgvuldig 

geselecteerde wijngaarden en maakt daar wijnen mee met 

zuiver fruit in een herkenbare Marlborough-stijl.

33,50 per fles



Kaartwijnen rood
Covila Crianza Rioja

CATEGORIE: Stevige rode wijn

HERKOMST: Rioja, Spanje

DRUIVENSOORT: Tempranillo

VINIFICATIE: Traditionele rode vinificatie met lange inweking van de druiven 

en rijping op deels nieuwe vaten van Amerikaans eikenhout.

KARAKTER: Volle krachtpatser uit Spanje. Met een intense dieprode kleur. 

De geur is complex: een concentratie van zwarte bessenjam, 

wat rijp rood fruit en iets vanille en cacao. De textuur is 

fluweelachtig en romig en het hout en fruit zijn goed met 

elkaar geïntegreerd. De lange afdronk maakt deze modern 

gemaakte Rioja helemaal compleet.

SERVEREN: Deze rode Spanjaard schenk je bij allerlei geliefde, niet al te 

ingewikkelde gerechten, zoals pasta met vleessaus, gegrilde 

worstjes of een broodje hamburger.

EXTRA INFO:  Covila is een kwalitatief uitstekende coöperatie in Rioja Alavesa 

met 500 hectare eigen wijngaarden in en rond La Puebla de 

Labarca in het beschut gelegen Riojadistrict Alavesa. 

31,50 per fles

Vanita Nero d' Avola

CATEGORIE:  Rode wijn 

HERKOMST:  Italië - Sicilië -  IGT

DRUIVENSOORT:  Nero d'Avola 

VINIFICATIE:  Traditionele rode vinificatie met lange inweking van de druiven 

en daarna rijping op gedeeltelijk nieuwe eikenhouten vaten.

KARAKTER:  Hij heeft een mooie dikke robijnrode kleur met paarse randjes. 

Typische rijke en elegante geur van de Nero 'Avola, met de 

zoetigheid van rijping op eiken houten vaten.. In de neus vindt 

men aroma’s van rijp rood fruit met een zweem van leer. Zijn 

smaak is vol en fluwelig met een sappige en zachte finale. Een 

intense en geconcentreerde smaak van fruit (kersen). Een 

romige afdronk.

SERVEREN:  Deze wijn is een mooie begeleider van pasta’s met sauzen op 

basis van vlees of paddenstoelen en middelrijpe kazen. De 

ideale serveertemperatuur is 16ºC.

 

4,95 per glas

28,50 per fles



het is werkelijk

het is heus

sommige wijnen

hebben een neus!

gerijpt op eiken

met noten of bessen

er zit een neus

in sommige flessen

tannines, aromas

en vleugjes en zuren

soms soepel met tonen

en fijne structuren

soms wordt ze geslobbert

of uitbundig genipt

maar zonder een neus...

wordt de kurk niet gewipt



Daar waar de Kalahari vruchtbaar wordt

Op zoek naar een korte route richting Indië, verkende de Portugese zeevaarder Christopher Columbus het noorden 

van het Amerikaanse continent. We weten inmiddels aan de hand van de scheepsjournaals, dat de ontdekking van 

de eilanden voor de Amerikaanse kust, zoals Cuba waar hij als eerste tegenaanvoer, volledig uit de richting was van 

de geplande route. 

Er waren meerdere expedities tegelijk uitgevaren met dezelfde opdracht. En terwijl Columbus aan het verdwalen 

was, zocht zijn Portugese collega Barthlomias Diaz in 1492 doorgang via Afrika. Hij probeerde dit continent, wat 

tussen Europa en Indië ligt, met een korte snellere route te doorkruisen. Vanaf de Atlantische oceaan voer Diaz in 

de Alexanderbaai, aan de grens van het huidige Nabië, met een klein zeilschip een rivier op. Deze langste rivier van 

Afrika leidde hem bijna tot aan de oostkust van het Afrikaanse continent maar na 2160 kilometer bevond hij zich 

aan de bron van de rivier in de Drakenbergen van Lesoto. Omdat hij niet verder kon, zat er niets anders op dan het 

hele stuk weer terug te varen. Hij stopte bij een zijrivier die hij St. Antonio noemde. 

Vijf kostbare reisdagen heeft Diaz en zijn bemanning genoten van de verbazingwekkende schoonheid, en weidse 

uitzichten in dit gebied: het contrast tussen de rode Kalahari zandvlakten, het heldere water van de bulderende 

Augrabies watervallen en de enorme verscheidenheid aan dieren die niemand ooit eerder had gezien. Er werd zoveel 

mogelijk genoteerd en nagetekend. Met weemoed nam de bemanning afscheid en varen ze terug de Oceaan op. Later 

op hun reis in 1500, zouden zij de eerste zijn die de Kaap de Goede Hoop rond zeilden. 

Ook de Nederlandse natuurwetenschapper Robert Gordon werd gegrepen 

door de schoonheid van de natuur aan de oevers van deze bijzondere rivier. Hij 

hernoemde de rivier in 1779 naar de Prins van Oranje. Gordon maakte hier de 

eerste afbeeldingen van de Zebra, Nijlpaard en Giraf. 

De omgeving rondom de Oranje Rivier is bijzonder vruchtbaar en daarom 

begon de Duitse Missionaris Christiaan Schröder in 1883 met de irrigatie van 

landbouwgebieden en bouwde hiervoor het Upinton kanaal. In 1965 werd op 

deze rijke gronden de Orange River Cellars opgericht en 1968 oogstte men de 

eerste wijndruiven. Orange River Cellars Wines was een feit. Een bijproduct 

van dit bedrijf zijn de Sultana druiven. Deze zijn zeer geschikt om te laten dro-

gen als rozijnen. 

In 2016 komt de Vlaardinger Frank van den Oever aan bij Knaap Wijnen. Hij 

importeert noten en vruchten, waaronder rozijnen van Orange River Cellars 

uit Zuid Afrika. Hij biedt aan om ook de wijnen van dit bedrijf naar Nederland 

te importeren. Ik raak enthousiast omdat ik de wijnen van Orange River Cellars 

goed ken. Mooie kwaliteit, en de wijnen zijn elegant en puur. Doordat we deze 

rechtstreeks kunnen importeren, blijven de kosten laag. Zo wordt dit moois 

voor iedereen bereikbaar.

De kaart bij Vlietzicht: Orange River Cellars. De wijn heeft een kleine inleiding 

zodat u weet wat er voor nodig is om de wijn bij u aan tafel te kunnen uit-

schenken: 

Proost, op Barthlomias Diaz! Fijn dat hij er voor koos de rivier op te varen zodat 

u uiteindelijk mee kunt genieten van een stukje paradijs op aarde. Rood als het 

zand van de Kalahari…

Evert-Jan Bijl

Register Vinoloog - Wijnboer


