
 Kasteel Oud-Poelgeest   Witte wijnen 

 

Open witte wijnen 

L’aureol – Sauvignon         € 4,10 / € 24,50 

Sauvignon - Cote de cascogne, Frankrijk 

Een spatzuivere wijn die met zijn geur uit het glas springt, vol citrusfruit, fris, en droog in de afdronk. 

Viu Manent – Chardonnay  € 4,40 / € 26,50 

Chardonnay - Colchagua valley, Chili 

Deze wijn geeft een heerlijke geur van tropisch fruit, heeft een romige afdronk, maar behoudt een fris droog karakter. 

 

Witte wijnen per fles 

Simonsig – Chenin Blanc                     € 28,50 

Chenin Blanc - Stellenbosch, Zuid-Afrika  

In de eerste slok droog met daarna een mond vol tropisch fruit. Een mooie lange afdronk, heerlijk bij vette vissoorten. 

 

Vallée Blanche – Viognier                     € 29,50 

Viognier - Languedoc, Frankrijk 

Een geurige wijn met aroma van viooltjes en vanille, de wijn heeft een lichte houtlagering ondergaan. Krachtig en toch elegant droog. 

Goed te combineren met boerse salades Italiaanse vleeswaren en gevogelte. 

Kurt Anger – Grüner Veltliner                     € 32,50 

Grüner Veltliner - Kamtel, Oostenrijk 

Zuiver frisse geur van citrus en groene appel, en een krachtige smaak met meerdere lagen. De wijn combineert geweldig 

met garnalen, kreeft en romige vissauzen. 

Louis jadot C.J. – Chardonnay  € 37,50 

Chardonnay - Bourgogne, Frankrijk 

Een krachtige volle en romige wijn met frisse zuren. Een afdronk van vanille door de rijping op nieuwe eiken vaten. De wijn combineert 

met volle visgerechten, paté’s of licht gevogelte. 

 

Bent u geïnteresseerd in een wijnarrangement? Uw gastheer of gastvrouw helpt u graag! 

  



 Kasteel Oud-Poelgeest   Rode wijnen 

 

Open rode wijnen 

Sedosa – Tempranillo, Syrah  € 4,10 / € 24,50 

Tempranillo - Syrah La mancha, Spanje 

Een vurige rode wijn met dieprode kleur. Een heerlijke geur van vanille en bosfruit. Vol en droog van afdronk. 

Viu Manent – Cabernet-Sauvignon                                                                 € 4,40 / € 26,50 

Cabernet - Sauvignon, Colchagua valley, Chili 

Een sappige, fruitige rode wijn, waarbij de geuren van zwarte bes en rode paprika u tegemoet komen. 

 

 

Rode wijnen per fles 

Torre Alta – Primitivo                      € 28,50 

Primitivo - Puglia, Italië  

Een zondoorstoofde, fruitige rode wijn uit de hak van Italië, met een mooie, droge afdronk. Goed te combineren met gerechten vol aardse 

tonen. 

Quinta de Cabris – Tinta roriz, Touriga nacional                   € 29,50 

Tinta roriz, Touriga nacional - Dao, Portugal 

Een wijn met geuren van pruimen en kersen; de smaak is fruitig, droog, en vol maar niet te zwaar. Lekker bij wat harde kazen, of 

mediterrane tapas. 

Baron de Ley, Club Privado – Tempranillo                   € 32,50 

Tempranillo – Rioja, Spanje 

Deze “lichte” Rioja met 6 maanden houtrijping geurt naar vanille en bramen. Een jonge Rioja met veel smaak en karakter. Lekker bij 

Spaanse hammen, licht vlees en gevogelte, harde kazen, of noten. 

Louis jadot C.J. – Pinot Noir                     € 37,50 

Pinot Noir – Bourgogne, Frankrijk 

Een frisse fruitige met in de afdronk een elegante lengte. Een op traditioneel Bourgondisch delicaat hout gelagerde top wijn! Heerlijk bij 

wilde eend, ander gevogelte, en lichte vleesgerechten. 

 

Bent u geïnteresseerd in een wijnarrangement? Uw gastheer of gastvrouw helpt u graag! 

 

 

 

  



 Kasteel Oud-Poelgeest   Diverse wijnen 

 

Rosé  wijnen 

L’aureole – Syrah, Cinsault, Grenache  € 4,10/€ 24,50 

Syrah, Cinsault, Grenache - Languedoc, Frankrijk 

Een frisse, droge, fruitige rosé; prima voor op het terras. 

Sainte Lucie M.I.P classique – Cinsault, Syrah, Grenache € 28.50 

Cinsault, Syrah, Grenache - Provence, Frankrijk 

Het zomerse fruit spat uit het glas! Genieten van de lichte kleur maar ó zo mooie en elegante fruitig droge smaak. Heerlijk als aperitief bij 

wat tapas. 

Mousserende wijnen 

Conde de Caralte Cava – Xaralo, Chardonnay € 6,95 

Xaralo, Chardonnay - Penedes, Spanje 

Volgens de traditionele methode gemaakte Cava. Zuiver, mooie bubbel, en zacht fruitig in de smaak; een wijn om een feest mee te 

openen.  

Laurent Perrier – Chardonnay, Pinot Meunier                   € 49,50 

Chardonnay, Pinot Meunier - Champagne, Frankrijk 

Een elegante mouse, de smaak fruitig en droog met een honingzachte afdronk. Top Champagne. 


