LIKEUREN

A.VAN WEES DISTILLEERDERIJ DE OOIEVAAR
h Amsterdam O 1782

PORT
www.de-ooievaar.nl

Likeur is een zoete sterkedrank met een lange geschiedenis en een hoog alcoholpercentage.
De wet en Van Wees: "Tegenwoordig mag een product al likeur heten als het alcohol, aroma
en suiker bevat. In ons bedrijf hanteren we hogere kwaliteitsnormen dan de wet voorschrijft.
Daar zijn we nogal strikt in. Kunstmatige smaak- en kleurstoffen gebruiken we principieel niet.
In plaats van gearomatiseerde alcohol gebruiken wij voor al onze likeuren uitsluitend
distillaten: esprits van 100 procent natuurlijke ingrediënten die we zelf distilleren. Tja, over smaak valt
niet te twisten maar over de echtheid van producten wel."

QUINTA DE LA ROSA
g 55 h Pinhão k mediterraan O 1906

www.quintadelarosa.com

Zie pagina 61 voor de volledige selectie van de port wijnen van Quinta de la Rosa, al vele jaren
exclusief geimporteerd door Wijnimport J. Bart.

KOPKE
g 90 h Vila Nova de Gaia k mediterraan O 1860

www.kopke.nl

Als aanvulling op de portwijnen van Quinta de la Rosa leveren wij ook een aantal portwijnen van
Kopke. Vooral de colheita typen worden veel gevraagd.
Kopke Fine Ruby
Kopke Fine Tawny
Kopke Fine White
Kopke 10 Years Old
Kopke 20 Years Old
Kopke 40 Years Old
Kopke Colheita

Papegaaiensoep Likeur
35 cl 30% alc
KIWXSSOXZERHIEPPIV½NRWXIRSXIR^SEPWEQERHIPIR[EPRSXIRLE^IPRSXIRIRTMWXEGLIRSXIR

11,35

Bitterkoekjes Likeur

11,35

35 cl 30% alc

20% alc
20% alc
20% alc
20% alc
20% alc
20% alc
20% alc
20% alc
20% alc
20% alc
20% alc
20% alc
20% alc

Hemel op Aarde Likeur
35 cl 24% alc
11,35
een vloeibare kersenbonbon: bereid uit o.a. brandewijn, cacao en diverse kersen en bloesems

BURMESTER
g 85 h Vila Nova de Gaia k mediterraan O 1750

2010
2004
1998
1989
1979
1975
1963

7,80
7,80
7,80
14,85
31,30
98,85
21,10
25,00
28,45
45,60
85,15
96,20
181,00

www.burmester.pt

Chocolade Likeur

35 cl 24% alc

11,35

Crème de Kaneel

50 cl 28% alc

15,00

Crème de Mocca

50 cl 28% alc

15,00

Aardbeien Likeur

50 cl 24% alc

15,00

MADEIRA

Oranje Curaçao Sinaasappel Likeur
op basis van cognac en 7 verschillende soorten sinaasappelen

50 cl 28% alc

15,00

VINHOS BARBEITO
h Camera de Lobos k mediterraan

Triple Sec Curaçao Sinaasappel Likeur
op basis van brandewijn en 7 verschillende soorten sinaasappelen

50 cl 36% alc

14,80

Madeira Rainwater Reserva Medium Dry

50 cl

19% alc

9,35

Madeira Boal Reserva 10 Years Old Medium Sweet

75 cl

19% alc

24,65

Burmester Vintage Port

20% alc

1991

51,00

www.vinosbarbeito.com

Naast onze kwaliteitswijnen importeren wij ook een aantal digestieven, likeuren en distillaten van
hoge kwaliteit. Mooie producten, waarmee u zich kunt onderscheiden. Uitsluitend gekocht bij kleine,
ambachtelijk werkende producenten.

APERITIEVEN

DOMINIQUE CHAINIER
g 40 h Arthenac O 1970

www.cognacchainier.com

Pineau des Charentes, een Vin de Liqueur, maar eigenlijk is het verse druivenmost waarvan de
gisting wordt voorkomen door het toevoegen van Cognac, veelal ¼ cognac, ¾ druivenmost.
Deze Cognac en het druivensap moeten van één en dezelfde bezitting afkomstig zijn. Een heerlijk fris aperitief; iets gezoet en met een heerlijk druivig bouquet. Gekoeld serveren bij bijvoorbeeld fruitgebak, meloen, foie gras en geitenkaas.

zz

Pineau des Charentes 'Blanc'
o ugni blanc 50 en colombard 50%.

DOMAINE DE PAJOT
g 50 h Eauze O 1973

18% alc

9,95

www.domainepajot.com

‘Floc de Gascogne’ is een subtiele mix tussen zijn eigen gestookte jonge Armagnac in roestvast
stalen tanks en vers druivensap. Een periode van zes maanden is vereist voor het verkrijgen
van de perfecte mix. Floc de Gascogne is niet gerijpt in eiken vaten, waardoor ze haar fruitige
en verfrissend aroma’s behoud zonder geoxideerde tonen. Een klassiek aperitief, maar
eveneens bij roodschimmelkaas met nootjes, fruitsalades of desserts.

z

Floc de Gascogne Blanc
o sauvignon blanc, gros manseng en colombard

sb

17% alc

10,25

z

Floc de Gascogne Rosé
o cabernet sauvignon en merlot

sb

17% alc

10,25

BRANDY

BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE HNOS
h Jerez de la Frontera O 1871

www.romate.com

In 1887 begonnen de eigenaren van Sánchez Romate Hermanos een unieke,
verschillende brandewijn te maken voor hun eigen consumptie. De kwaliteit kreeg al
snel meer bekendheid en het wijnhuis besloot het op de markt te brengen onder de
naam Cardenal Mendoza. Cardenal Mendoza wordt drie jaar gelagerd op Amerikaanse
eikenhouten vaten van 500 liter en vervolgens zo'n 15 jaar in vaten waarin oloroso
sherry gerijpt heeft, wat duidelijk in de kleur en smaak terug komt. Zeer zacht, rijk en
delicaat van smaak.
Brandy de Jerez 'Cardenal Mendoza' Solera Gran Reserva

40% alc

21,50

COGNAC

PIERRE SÉGUINOT ET FILS
g 100 h Ségonzac k gematigd zeeklimaat O 1890

www.seguinot.fr

De vierde generatie, Gérard Seguinot staat aan het roer van het bedrijf. Het familiebedrijf
heeft uitsluitend wijngaarden in het beste deel van het cognac district. Al jaren mogen wij
deze fraaie serie zeer zuivere cognac importeren. Alle druiven komen uit de Grande
Champagne, het hart van het Cognac gebied. Deze geurige, heerlijk zachte cognac verdient
HIVLEPZIHIEERHYMHMRK4VIQMIV'VYHY'SKREG(I^IO[EPM½GEXMIWXEEXKEVERXZSSVHIFIWXI
kwaliteit cognac en wordt bijna uitsluitend gebruikt door de kleine, ambachtelijke producent, die zijn
eigen wijnen distilleert. Een unieke expertise en een uitzonderlijke wijn erfgoed.
Cognac Selection, minimaal 5 jaar oud

¾IW

Cognac V.S.O.P., minimaal 8 jaar oud

70 cl

27,00

luxe karaf

70 cl

35,00

Cognac Réserve, minimaal 12 jaar oud

cognacaise karaf

70 cl

38,25

Cognac Napoleon, minimaal 15 jaar oud

luxe karaf

70 cl

54,90

Cognac Très Vieille Réserve 'XO'

luxe karaf

70 cl

78,25

Cognac 'Age Inconnu'
ca. 100 jaar oud (schatting)

antique karaf
in houten kist

70 cl

94,00
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ARMAGNAC

VEUVE J.GOUDOULIN
g 100 h Courrensan k gematigd zeeklimaat O 1935

CALVADOS
www.armagnac-goudoulin.com

VICTOR GONTIER
h Saint George-de-Rouelley
De Calvados Victor Gontier wordt al drie generaties lang verkregen door het distilleren van
typische appel (70%)- en perenrassen (30%) die uitermate geschikt zijn voor de productie van
Calvados. In het geval van Victor Gontier worden die exclusief geoogst in het beschermde herkomstgebied van de AOP Domfrontais. Alle Calvados du Domfrontais van Gontier rijpt op
houten vaten en worden allemaal met vermelding van het jaartal geproduceerd, omdat deze in
één keer wordt gedistilleerd en gerijpt zonder blending. Zeer zuiver en karakteristiek.
Calvados du Domfrontais 'Vieille Réserve'

De armagnac wordt opgeslagen in 'pièces', grootte eiken vaten van 400 tot 450 liter.
,MIVHSSVZIVOVMNKXHIEVQEKREGIIRZIV½NRHIOEVEOXIVIRQIIVGSQTPI\IEVSQE W,IX
alcoholgehalte van de armagnac vermindert gedurende het verouderingsproces wegens
EPGSLSPZIVHEQTMRK(I%VQEKREG¾IWWIR[SVHIREJKIZYPHSTFIWXIPPMRKZIV^IKIPHQIX
wax en geëtiketteerd met de hand. De eeuwenoude expertise van de familie Goudoulin.
Michel Mido is inmiddels de eigenaar van dit bedrijf, waar nog steeds kleine voorraden aanwezig zijn
van armagnac ouder dan 100 jaar.
Bas Armagnac Tradition
Bas Armagnac V.S.O.P., minimaal 8 jaar gerijpt
Bas Armagnac Hors d'Age, minimaal 15 jaar gerijpt
Bas Armagnac

Andere jaren op aanvraag
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2000
1989
1979
1975
1965
1959
1950

19,20
26,10
33,40
29,50
36,00
51,50
61,00
103,95
228,00
295,00

2014
2010
2007
2003
1989
1985
1979

22,95
26,10
28,50
31,60
61,00
71,50
88,00

EAUX DE VIE D'ALSACE

MARCEL WINDHOLTZ
h Ribeauvillé

www.distillerie-windholtz.com

De familie Windholtz produceert al drie generaties lang ambachtelijke eaux de vie. Marcel
Windholtz selecteert alleen het allerbeste fruit en wordt beschouwd als één van de beste
HMWXMPPEXIYVWZERHI)P^EW%YXLIRXMIOGSQTPI\LEVQSRMIYWIRZIV½NRHZERWQEEOQIX 
alcohol. Heerlijk als digestief na de maaltijd.
Marc de Gewurztraminer

70 cl

23,10

Quetsch d'Alsace (kwetsen)

70 cl

23,10

Mirabelle d'Alsace (gele pruimen)

70 cl

26,20

Poire William (peren)

70 cl

28,15

Kirsch (kersen)

70 cl

29,70

GRAPPA

POJER E SANDRI
g 24 h Faedo

GIN
www.pojeresandri.it

THAMESDISTILLERS
h London O 1736

[[[½JX]TSYRHWKMRGSYO

Specialisten in de productie van de beste grappa's zijn ongetwijfeld Pojer e Sandri in Trentino.
In hun kleine moderne kelder worden op zorgvuldige wijze vele distillaten, zoals grappa's, van
een tiental druivenrassen gemaakt. De druivenpulp wordt voorzichtig ‘au bain-marie’ op
XIQTIVEXYYVKIFVEGLX[EEVHSSVEPPIIRHI½NRIWQEEOGSQTSRIRXIRYMXHIWGLMPPIXNIW[SVHIR
geëxtraheerd. Er wordt alleen van eigen fruit gedistilleerd, dus alles is supervers en van hoge
O[EPMXIMX3TZEPPIRH^YMZIVIRLIVOIRFEEVZERWQEEO)POI¾IW[SVHXKIPIZIVHMRIIRJVEEMIOSOIV

De Fifty Pounds gin wordt geproduceerd in het zuidwesten van Londen, in een kleine,
distilleerderij met meer dan twee eeuwen traditie. Er wordt een methode gebruikt genaamd
&EXGL4VSGIWW(MWXMPPEXMSR,MIVHSSV[SVHXSTIIRIJ½GMtRXIQERMIVHITYYVWXIZIV½NRHIKMR
verkregen. De gin is op basis van een graandistillaat dat 4 keer gedistilleerd is. Hieraan worden
de kruiden toegevoegd om 2 dagen te trekken. Daarna wordt het geheel langzaam
gedistilleerd in een 100-jaar oude "John Dore" still, ook wel de "Rolls Royce" onder de stills.

Grappa di Chardonnay

50 cl 48% alc

26,50

Gin London Dry 'Barber's'

70 cl 40% alc

15,50

Grappa di Sauvignon

50 cl 48% alc

26,50

Gin London Dry 'Fifty Pounds'

70 cl 43% alc

18,50

Grappa di Traminer

50 cl 48% alc

26,50

Grappa di Pinot Nero

50 cl 48% alc

26,50

MORGANTE
g 50 h Grotte

www.morgantevini.it

De Grappa van Morgante wordt gedistilleerd uit de druivenpulp van de Nero d’Avola in
koperen stoomketels. Rijping vindt plaats voor 10-11 maanden in medium getoaste
barriques van verschillende houtsoorten zoals eiken, kersen en acacia. Dit geeft
smaaksensaties van maraschino-kers, abrikoos, krenten, specerijen, cocos en vanille.

Grappa di Nero d'Avola 'Don Antonio'
n 11 maanden in medium getoaste Franse barriques

50 cl 45% alc

34,45

beperkt leverbaar

GENEVERS

A.VAN WEES DISTILLEERDERIJ DE OOIEVAAR
h Amsterdam O 1782

[[[TVSI¾SOEEPHISSMIZEEVRP

Distilleerderij de Ooievaar opgericht in 1782 omvat de enig overgebleven, ambachtelijke
distilleerderij te Amsterdam, in de Driehoekstraat in het hart van de Jordaan. De producenten
worden gedistilleerd met natuurlijke ingrediënten, op basis van oorspronkelijke receptuur.
Tongstrelende Oudhollandse genevers en likeuren. Zie voor likeuren van Van Wees pagina 88.
Jonge Wees Amsterdamsche Graangenever

100 cl 35% alc

15,25

Klarenaer Graangenever

70 cl 35% alc

14,15

Amsterdamsche Oude Genever

70 cl 35% alc

13,60

Roggenaer 3 jaar
eau-de-vie bereid uit rogge - een deel van de Roggenaer
n minimaal 3 jaar op fust gerijpt

70 cl 40% alc

23,85

Zeer Oude Wees Genever 15 jaar
n minimaal 15 jaar fustrijping

70 cl 42% alc

45,25

100 cl 40% alc

23,55

Rembrandt Korewijn
bereid uit granen-eaux-de-vie en granendistillaat
n enkele mnd fustrijping
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