
HERFSTPROEF                                                                          november 19 
 
Welkom in de Cavaman kelder! 
 

  1. We starten met een feestelijke Champagne, Comtesse Catherine blanc de blancs. 
Deze prachtige Blanc de Blancs is gemaakt van 100% Chardonnay en is de perfecte aperitief Champagne. Hij heeft 
een schitterende lichtgele kleur met zeer fijne belletjes, helder strogeel, fijne pareling vanuit centrale bron. De 
neus is erg fris en heeft hints van citrusvruchten en bloesems. De afdronk is fris, erg puur en heeft een mooie 
volheid en een zinderende afdronk. Een tegelijk frisfruitige én karaktervolle champagne met een mooi gevulde 
balans: een beklijvende Blanc de Blancs. Als begeleider van zeevruchten voelt deze Blanc de Blancs zich in zijn sas 
doch ook divers visbereidingen vormen geen probleem. 

    Dit lekkers is bij ons te koop aan 23,90 €/fles 
 
ik bestel  

 

Witte wijnen: 
 
2. Steengoed chenin     6,50 €/fles     Zuid-Afrika, Western Cape (eigen label) 
Levendige aroma's van gebakken appels en kweeperen. In de mond, grapefruit en citrus smaken, worden 
ondersteund door verfrissende zuren en mineraliteit. Een heldere, schone, expressieve wijn met pure fruitsmaken 
voor dagelijks gebruik. Veelzijdige combinaties met eten, zoals bij gevogelte, schaaldieren en groentenschotels. 
Ook als aperitief. 
 
ik bestel  

 
3. Steengoed Winemakers selection sauvignon     8 €/fles Zuid-Afrika, Western Cape (eigen label) 
Verfrissende wijn met aroma's van groene vijgen, citrus fruit en een toets van limoen gras. Heerlijk als aperitief 
met vrienden op het terras of bij een plat fruit de mer. Ook salades en kipgerechten kunnen begeleid worden 
door deze Sauvignon Blanc.  
 
ik bestel  

 
4. Chateau Vincent Lamothe sauvignon     7,20 €/fles Frankrijk, Bordeaux 
Strogeel met groene schakeringen. Boeiende aroma's van perzik, abrikoos, tropisch fruit en grapefruit, nuances 
van buxus, met een minerale toets. Rijp en levendig, in balans, fris en vol. Lange en boeiende afdronk. 
Heerlijk bij langoustines. 
 
ik bestel  

 
5. Salcuta Winemakers Way feteasca alba     8,50 €/fles Moldavie 
Het wijnbedrijf Salcuta is één van de toonaangevende wijnproducenten van hoge kwaliteit in de Republiek 
Moldavië en bezit 400 ha. wijngaarden.  Het bedrijf is gevestigd in het zuidoostelijke deel van het land, in het 
district Causeni in Salcuta, in de wijnregio van Stefan Voda. Historisch gezien gaan de wortels van het wijnmaken 
in het dorp Salcuta tot in de tweede helft van de 19e eeuw. Hier werden de lokale druivensoorten (Feteasca Alba, 
Rara Neagra, Plavai) met succes gecombineerd met de beste Europese variëteiten (Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Chardonnay, enz.) 
Een delicate wijn van een bleke stro kleur. Bloemig aroma van acacia bloemen en wit fruit. De intense smaak 
herinnert de goed rijpe druiven met noten van vanille op de achtergrond. Een heldere en frisse afdronk 
overheerst in deze unieke wijn, gevolgd citrus noten. Bij verse kazen, penne met champignons of kip. 
Zeer beperkt aantal flessen beschikbaar. 
 
ik bestel  

 
6. Domaine La Baume viognier     8,90 €/fles Frankrijk, Languedoc 
Domaine de La Baume Viognier is een moderne, aromatische witte wijn uit de Franse Languedoc. De strogele 
wijn heeft aroma's van mandarijnschil, verse abrikoos en gekonfijte sinaasappel. De smaak geeft een aromatisch 
mondgevoel door zijn lichte kruidigheid met volle smaak en lange, frisse en kruidige afdronk. Domaine de La 
Baume Viognier is een heerlijk aperitief, die erg lekker smaakt bij frisse visgerechten en de Aziatische keuken. 
 
ik bestel  

 
7. Domaine La Baume chardonnay     8,90 €/fles Frankrijk, Languedoc 
De wijn heeft een glanzende gouden kleur en intense aroma's van verse abrikoos en sappige witte perzik. De 
smaak is lekker vol met wit fruit en iets van witte peper en een aangenaam lange afdronk. 
Domaine de La Baume Chardonnay wordt voor 100% gemaakt van eigen chardonnay druiven uit de wijngaarden 
van het Domaine zelf. 
De wijn wordt modern gevinifieerd middels een pneumatisch pers met koude stabilisatie en koele fermentatie in 
RVS vaten. Daarin rijpt de wijn nog 3 maanden op zijn Lie. 
 
ik bestel  

 
 



 
8. Domain La Baume Elite d'Or chardonnay     13,90 €/fles Frankrijk, Languedoc 
De Elite D'Or is de nieuwste telg uit de Domaine de La Baume-familie. Dit domein is gelegen 
in de regio Languedoc-Roussillon. De Elite D'Or is gemaakt van de oudste Chardonnay stokken (23 jaar oud) van 
de wijngaard en is daarmee gecombineerd met Roussanne. 
De wijn heeft 12 maanden op eiken vaten gerijpt en is op eiken vaten vergist. Een complexe witte wijn met een 
intens aroma en een intense rijke smaak. Een heerlijke aperitiefwijn die ook perfect past bij vis als zeebaars, 
tong en tonijn, bij kalfsvlees en kipgerechten. 
 
ik bestel  

 

Rode wijnen: 
 
9. Bodegas Lozano Anoranza cabernet/syrah     5,50 €/fles Spanje, La Mancha 
Net als in Australië werkt de combinatie van shiraz en cabernet sauvignon op de Spaanse hoogvlakte erg goed. 
De hoogte geeft de wijnen kracht en structuur en voorziet ze van goede zuren. De shiraz geeft de wijn heerlijk 
fruit, peperigheid en een soepel karakter, de cabernet sauvignon zorgt voor karakter en structuur. Een 
harmonieus geheel, prachtig in balans, met heerlijk fruit. Lekkere open geur met bloemige tonen en kaneel. 
Krachtige en rijke smaak, met kersen, bramen en pruimen, aangenaam peperig en kruidig. Mooie structuur met 
goede zuren en zachte tannines. Fijne combinatie met grove paté. Lekker bij pizza, pasta gerechten, rood vlees 
en verschillende (gerijpte) kaas soorten. 
 
ik bestel  

 
10. Salcuta pinot noir     5,50 €/fles Moldavie 
Aantrekkelijke kleur van zwarte kers, uitgesproken aroma met aangename hints van rijp bosvruchten, pruimen 
en bosbessen. De smaak is gebalanceerd en afgerond met zachte tannines. 
 
ik bestel  

 
11. Chateau V Lamothe merlot/cabernet     7,50 €/fles Frankrijk, Bordeaux 
Donker met paarse tinten. Neus van rood fruit zoals aardbei en cassis, zwart fruit zoals braam en zwarte kers. 
Geuren van kalissehout en kruiden. Minerale toetsen en een licht vleugje gegrild. Krachtige en evenwichtige 
smaak. Lange afdronk. 
 
ik bestel  

 
12. San Marzano Il Pumo primitivo     7,50 €/fles Italie, Puglia 
Dieprood met een lichtpaarse schijn. Verschillende aroma's van o.a. rood en zwart fruit (kersen, pruimen), 
kruiden (rozemarijn) en exotische tinten (vanille). Veel fruit op het palet. Sappig en vol. Om jong te drinken. 
Bij pasta's en wit vlees. 
 
ik bestel  

 
13. Bodegas Catena Alamos malbec     8,50 €/fles Argentinie, Mendoza 
Volle, vrij complexe maar toegankelijke rode wijn. De Alamos Malbec heeft in de neus aroma's van bessen, 
bramen, peper en een vleugje laurier. Een diepgranaatrode, mondvullende wijn. De smaak is krachtig, 
verfrissend sappig en dankzij rijpe tannines tegelijk ook rond. Is een zeer goede wijn voor bij gegrilde gerechten 
en barbecue. 
 
ik bestel  

 
14. Steengoed Winmakers selection syrah/mourvédre     8 €/fles Zuid-Afrika, Western Cape (eigen label) 
Deze heerlijke, zachte en fruitige Rhône blend is zéér populair in Zuid Afrika. Een heerlijk glas als aperitief of in 
combinatie met wildgerechten. Robijnrode kleur met een jeugdige paarse rand. In de geur royale donkere 
bessenaroma’s naast zwarte kersen, moerbeien, rijpe pruimen, een vleugje hout en mineralen. De zachte smaak 
toont de intense fruitaroma’s met ferme rijpe tannines, gevolgd door een afdronk met donkere bessen. 
 
ik bestel  

 
15. Salcuta Winmakers Way feteasca negra     8,50 €/fles Moldavie 
Het wijnbedrijf Salcuta is één van de toonaangevende wijnproducenten van hoge kwaliteit in de Republiek 
Moldavië en bezit 400 ha. wijngaarden.  Het bedrijf is gevestigd in het zuidoostelijke deel van het land, in het 
district Causeni in Salcuta, in de wijnregio van Stefan Voda. Historisch gezien gaan de wortels van het wijnmaken 
in het dorp Salcuta tot in de tweede helft van de 19e eeuw. Hier werden de lokale druivensoorten (Feteasca Alba, 
Rara Neagra, Plavai) met succes gecombineerd met de beste Europese variëteiten (Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Chardonnay, enz.) 
Een mooie zachte rode wijn met een fruitig boeket aan smaken en aangename tannines. Bij vlees en pasta's. 
Zeer beperkt aantal flessen beschikbaar. 
 
ik bestel  



 
16. Finca la Estacada 12m tempranillo     8,90 €/fles Spanje 
Finca la Estacada is een modern familiebedrijf gelegen in het dorpje Cuenca. 
Dit is het koelste gebied van La Mancha. 
De druiven rijpen hier wat langzamer waardoor fruit primeert. 
wijnen zijn hier vooral frisser dan in de rest van La Mancha. 
De Finca is in 2001 opgericht door de familie Cantarero Rodriguez. 
Rondom het in Mudejar-stijl gebouwde  moderne bedrijfsgebouw liggen z’n 75 hectare wijngaarden, waarin 
Tempranillo en Cabernet Sauvignon zijn aangeplant. 
Daarnaast beschikt men op een paar kilometer afstand over 200 hectare wijngaarden, 
waar ook Merlot en Syrah zijn aangeplant. 
Finca la Estacada brengt mooie wijnen met vooral veel fruit en elegantie.       
Dit altijd in een stijlvolle fles en met een unieke verhouding Prijs- Kwaliteit!!! 
Deze wijn heeft een intense, diepe kersenrode kleur. In de neus een krachtige geur van erg rijp zwart fruit. In de 
mond stevig met een goed evenwicht tussen rijp fruit en pittige kruiden. Zoete kersen en pruimen, vleugje 
vanille en wat chocolade, vrij zachte zuren en elegant in de tannines. Hij past goed bij ratatouille, stoofvlees, 
gerijpte schapenkaas en lamskarbonades. 
 
ik bestel  

 
17. Domaine La Baume merlot     8,90 €/fles Frankrijk, Languedoc 
Domaine de La Baume Merlot is een moderne, expressieve rode wijn uit de Franse Languedoc. De diep 
paarsachtige wijn heeft zeer expressieve aroma's van wilde aardbeien en perpermunt. De complexe smaak is 
rond en fruitig met subtiel vanille en een kruidige, aangenaam fruitige afdronk. Domaine de La Baume Merlot 
smaakt heerlijk om zo te drinken en erg lekker bij lamsvlees met tijm, geroosterd rood vlees en gerijpte kazen. 
 
ik bestel  

 
18. Domaine La Baume syrah     8,90 €/fles Frankrijk, Languedoc 
Domaine de La Baume Syrah is een moderne, volle en kruidige rode wijn uit de Franse Languedoc. De dieprood 
paarsachtige wijn heeft intense aroma's van rijp rood fruit, zwarte peper, bosbessen en viooltjes. De ronde 
smaak is fruitig en lekker kruidig met zijde-achtige tannines en subtiele houtvanilles. Domaine de La Baume 
Syrah smaakt heerlijk om zo te drinken en erg lekker bij rood vlees en wildgerechten en gerijpte kazen. 
 
ik bestel  

 
19. Cantina Mabris neropasso     9,50 €/fles Italie, Veneto 
Deze wijn wordt gemaakt van Corvinone, Corvina en Cabernet Sauvignon druiven. Waarvan een deel is 
gedroogd, dit wordt de ‘appassimento’ methode genoemd. Dit is een unieke methode die kenmerkend is voor de 
productie van wijnen uit de Veneto regio. Deze techniek heeft zijn roots in een ver verleden sinds de Romeinse 
tijd. De druiven worden voor het persen gedroogd. Om deze uitstekende wijn te krijgen, is de ‘appassimento’ 
methode essentieel. Het is een zeer kritische en delicate fase van het wijnmaken. Deze wijnmaker heeft dan ook 
de nodige ervaring voor het drogen van de druiven voor de Neropasso. Om te beginnen moeten de druiven 
perfect rijp en gezond, als ze worden geselecteerd tijdens de handmatige oogst. De dunste trossen worden 
gekozen, waarbij de druiven niet te dicht tegen elkaar zitten, zodat de lucht kan circuleren. De druiven worden in 
grote geperforeerde plastic kisten gelegd, om voor uitstekende ventilatie zorgen. De dozen worden gestapeld in 
de fruttaio, een grote luchtige kamer waar de druiven regelmatig worden gecontroleerd of dat de appassimento 
op de juiste manier verloopt. Dit resulteert in de Neropasso Rosso IGT Veneto, een wijn met een intens 
robijnrode kleur. Heerlijke kruidige aroma's met 'n hint van kersen en pruimencompote komen je tegemoet. Fijn 
en fluweelachtig van smaak met aanhoudende zachte tannines in de afdronk. Super bij pasta, wit- en roodvlees, 
verse en gerijpte kazen. 
 
ik bestel  

 
20. Bodegas Trapiche pinot noir     11,50 €/fles Argentinie, Mendoza 
Een top product uit Mendoza. Droog, houtgerijpt, aromatisch. Druiven komen uit de wijngaarden van de Uco 
Valley in Mendoza, gelegen tussen 1.000 en 1.200 meter boven zeeniveau. Inweking, alcoholische en malo-
lactische vergisting in vaten van Frans eiken, daarna 9 maanden rijping 'sur lie' in vaten van Frans eiken. 
Complexe neus met kersenfruit, kreupelhout en een hint van vanille. Aangenaam vol maar niet zwaar, veel fruit, 
lichte vanilletoon. Rood vlees, Bourgondische kazen. 
 
ik bestel  

 
 
 
 
 
 
 
 



21. Finca la Estacada Familia syrah/merlot     18,50 €/fles Spanje, Castilla 
La Estacada Cosecha Familia heeft 8 maanden gerijpt op Frans eiken.  
La Estacada reserva Familia is een evenwichtige rode wijn. Rijp fruit, een vleugje bergkruiden, balsamico, rijp 
tannines en een lange afdronk. Goede combinatie met rood vlees, rund vlees, kip, kaasfondue, gebraden 
wildgevogelte en harde kazen. 
 
ik bestel  

 
22. Vinosia Rajamagra Taurasi aglianico     22,50 €/fles Italie, Campania 
Bij Italiaanse topwijn denk je waarschijnlijk aan Amarone of Barolo. Probeer deze Rajamagra Taurasi Reserva 
DOCG van de Aglianico druif maar eens. Wordt gemaakt in Campania, aan de voet van de Vesuvius. Donkerrood. 
Bedwelmende neus. Speculaaskruiden. Flinke houtrijping maar de geconcentreerde confiture van kersen en 
bramen biedt daaraan meer dan voldoende tegenwicht. Stevige maar verteerbare tannine. Italiaanse kracht. Kan 
nu al gedronken worden maar gaat nog lang niet met pensioen. 
 
ik bestel  

 

Rum: 
 
Flor de Cana Centenario 12y     36 €/fles 
Nicaragua is een land dat vanwege zijn klimaat uitermate geschikt is voor het verbouwen van suikerriet en het 
produceren van rum. Flor de Cana ( vertaald als bloem van suikerriet ) is een van de vele merken dat daar 
vandaan komt. Het merk Flor de Cana werd voor het eerst geïntroduceerd in 1890 en wordt sinds 1937 
geproduceerd door Compañia Licorera de Nicaragua SA dat onderdeel uitmaakt van de Grupo Pellas. Zij waren 
het eerste bedrijf dat Flor de Cana distribueerde en vanaf 1959 exporteerde naar Venezuela, Costa Rica en 
andere landen in Centraal Amerika. Flor de Cana is een van de beste rums van Latijns Amerika en heeft al meer 
dan 100 internationale prijzen gewonnen. De collectie van Flor de Cana omvat zo'n 8 verschillende soorten 
waaronder de Gold 4 years, Gran Reserva 7 years en de Centenario 12 years. 
De Flor de Caña 12 years heeft al reeds 13 internationale prijzen in de wacht gesleept en kreeg in 2004 
maarliefst 90-95 punten in de Wine Enthousiast. Een statige en elegante premium rum die reeds historie heeft 
geschreven. Zijn kleurig is amberachtig en de rijke complexe smaak heeft iets van noga, amandelen, 
suikerstroop en sherry. De afdronk is kruidig met een pepertje, donkere karamel en de invloed van de 
geschroeide vaten waar hij op gerijpt is. 
 
ik bestel  

 
Flor de Cana Centenario 18y     46 €/fles  
Een schitterende 18-jarige rum met complexe geuren en smaken van donkere chocolade, karamel en 
geroosterde noten. Dit een aangename volle rum met een finish van gebrand eikenhout. 
Deze Flor de Caña is een 18 jaar oude ultra-premium rum. Flor de Caña ondergaat een natuurlijke rijping in een 
vulkanisch klimaat op Bourbonvaten waarbij warme temperaturen zorgen voor een grotere smaakconcentratie. 
 
ik bestel  

 
 
Zin in andere wijnen uit ons gamma? Noteer hieronder uw bestelling 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
naam  
adres  
tel & email  
 
leveren betaling 
afhaling  
 
Uit praktische overwegingen geven we vandaag geen bestellingen mee, dank voor uw begrip. 
 


