WIJNKAART
VAN DER VALK HOTEL ’S-HERTOGENBOSCH - VUGHT

Dessertwijnen
WELTEVREDE ESTATE | OUMA SE WYN
3,50 | 30,50
Zuid-Afrika, Robertson
Wijnhuis: Weltevrede Jonker Family Estate
Druivenras: Old Muscat de Frontigan
Wijnomschrijving: Heel duidelijk een muscaatwijn. Aangenaam open en
aromatisch, bloesem, citrus, honing en ook rozijnen. Mooi krachtig zoet,
maar met voldoende zuren in de ﬁnale. Lekker zoet, vol en rijk, maar zeker
niet te zwaar.
Wijn / spijs: Heerlijk bij chocolade met sinaasappel, vers fruit en andere
desserts.

Sherries

BARROS | 10 YEARS OLD | PORT
4,75
Portugal, Douro
Wijnhuis: Barros
Druivenras: Touriga Nacional, Tinta Barocca, Tinta Róriz, Touriga Franca
Wijnomschrijving: Mooi robijnrood van kleur. In de geur koﬃe en tabak. De
smaak is licht gerijpt, met rood fruit, rozijnen, walnoten en amandelen. Een
mooie combinatie van ﬁjne zuren, subtiel zoet en rijp fruit.
Wijn / spijs: Heel goed te schenken bij desserts met (pure) chocolade en/
of rood fruit. Daarnaast ook op zijn plek bij gerijpte harde kazen. Natuurlijk
ook heerlijk op zichzelf.

Mousserende Wijnen

LEYENDA | FINO SHERRY

3,40

LEYENDA | MEDIUM DRY SHERRY

3,40

Spanje, Andalusía, Jerez
Wijnhuis: Grupo Estevez
Druivenras: Palomino Fino
Wijnomschrijving: Heldere, zeer bleekgele kleur. Mooi fris in de geur, rokerig, breed, met amandelen en met de typische sherry-geur, afkomstig van
rijping onder een laagje ﬂor. Droge, frisse, zachte en goed uitgebalanceerde smaak, met een ziltige afdronk.
Wijn / spijs: Fino is de ideale aperitiefwijn. Hij schreeuwt om iets te knabbelen. Chorizo, olijven, manchego, gefrituurde sardientjes, rauwe ham,
zoute amandelen en dat soort hapjes. Daar mag natuurlijk ook overjarige
Hollandse kaas bij zitten.

Spanje, Andalusía, Jerez
Wijnhuis: Grupo Estevez
Druivenras: Palomino Fino. Pedro Ximénez, Moscato
Wijnomschrijving: Open geur, rozijnen en amandelen, typische sherry-geur
walnoten, tabak, rokerig, volle smaak, met een duidelijk zoetje. Prettige
halfzoete sherry met wat noten en goede zuren.
Wijn / spijs: Ideale aperitiefwijn. Hij schreeuwt om iets te knabbelen. Chorizo,
olijven, manchego, gefrituurde sardientjes, rauwe ham, zoute amandelen en
dat soort hapjes. Daar mag natuurlijk ook overjarige Hollandse kaas bij zitten.

Ports
BARROS | RUBY | PORT
3,40
Portugal, Douro
Wijnhuis: Barros
Druivenras: Touriga Nacional, Tina Barocca, Tinta Róriz, Touriga Franca
Wijnomschrijving: Mooi robijnrode kleur, in de neus intens zwart fruit. De
smaak is lekker stevig, met pruimen, chocolade, zwarte kersen en bramen.
Heerlijk zwoel en krachtig met een aangename ﬁnale met aantrekkelijke
zuren.
Wijn / spijs: Heerlijk bij desserts met (pure) chocolade en/of rood fruit.
BARROS | WIT | PORT
3,40
Portugal, Douro
Wijnhuis: Barros
Druivenras: Verdejo, Malvasia Fina, Rabigato, Viosinho
Wijnomschrijving: Fijne witte port, op het fruit gemaakt. Mooi citroengeel
van kleur. In de geur lekker open en fris. De smaak is ook goed in balans,
goede zuren en fruit combineren hier goed met lekkere stevigheid en wat
bitters. Wat citrus in de ﬁnale, prettige lengte.
Wijn / spijs: Heerlijk als zomerse longdrink. Neem 1/3 port met 2/3 tonic en
wat limoen. Heerlijk verfrissend

VAL D’OCA | PROSECCO DU DOC | TREVISO
SPUMANTE | BRUT

5,25 | 27,50
Italië, Veneto, Prosecco
Wijnhuis: Val d’Oca
Druivenras: Glera
Wijnomschrijving: Spumante heeft wat meer ‘bubbels’ dan Frizzante. Aangenaam stevig. Aromatische geur met wit fruit en voorjaarsbloemen. In de
smaak citrus, gele appel en peer. Fijne mousse. Heel aangename balans
tussen de zuren, het sap en de frisheid. In de ﬁnale een mooie lengte en
wat room.
Wijn / spijs: Heerlijk bij gerookte vis, schaal- en schelpdieren en bij gebakken witvis. Uiteraard ook prima als aperitief.

BAR ROYAL | HUGO
4,25 | 21,50
Duitsland
Wijnhuis: Schloss Wachenheim
Druivenras: Blend
Wijnomschrijving: Heerlijk open geur, bloemig, vlierbloemen, munt en
limoen, met een lichtvoetige en sappige smaak, voorzien van een sprankelende mousse, die mooi in balans is met een aangenaam zoetje.
Wijn / spijs: Hugo is laag in alcoholpercentage met 3.9% en daardoor een
heerlijke aperitief, goed te combineren met munt.

Champagnes
POMMERY | BRUT ROYAL
68,00
Frankrijk, Champagne
Wijnhuis: Pommery Champagne
Druivenras: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Wijnomschrijving: Breed en open, aangenaam wit fruit, peer, vleugje grapefruit, geurig. In de mond opwekkend, zacht en open, appel en peer, citrus,
frisheid en lengte.
Wijn / spijs: Perfect als aperitief, maar ook goed te combineren met visgerechten, wit vlees, kip met morieljes, varkensvlees, kalfsvlees, gerookte
zalm op toast en oesters.

JEAN-MAX ROGER | AC SANCERRE BLANC – CUVÉE C D

Huiswijnen

Allée du Sud

TERRASSES DU SUD | CHARDONNAY

3,90 | 18,50

TERRASSES DU SUD | SAUVIGNON BLANC

3,90 | 18,50

Wijnomschrijving: Een stevige wijn met aroma’s van peer,
abrikoos en tropisch fruit.
Wijn / spijs: Kan geserveerd worden als aperitief maar ook
bij witvlees gerechten en vis in combinatie met saus.

Wijnomschrijving: De wijn heeft een heldergele kleur en geeft
hinten van citrus en bloemen met een levendige, elegante smaak.
Wijn / spijs: Kan geserveerd worden als aperitief maar ook goed
te combineren bij visgerechten en schaal- en schelpdieren.

Samen met onze huisleverancier Castel is er een
delegatie van de familie Van der Valk afgereisd
naar de Languedoc regio in Zuid-Frankrijk.
Onder leiding van de wijnmakers van familie
Castel hebben zij daar een selectie gemaakt
voor de nieuwe Allée du Sud Cuvée Marie en
Cuvée Martin, welke namen verwijzen naar de
voorouders van de familie Van der Valk, de
grondvesters van het familiebedrijf. Met trots
presenteren zij u de volgende 2 wijnen.

TERRASSES DU SUD | MOELLEUX

3,90 | 18,50

ALLÉE DU SUD | CUVÉE MARTIN
4,25 | 20,75
Wijnomschrijving: Blend van klassieke Zuid-Franse druivenrassen. Ondanks
de klassieke druiven is er door de wijnmaker toch een moderne stijl wijn van
gemaakt. De wijn is vol en licht kruidig met voldoende complexiteit.
Wijn / spijs: Goed te combineren met gegrild lamsvlees, entrecôte en wild.

TERRASSES DU SUD | MERLOT

3,90 | 18,50

ALLÉE DU SUD | CUVÉE MARIE
4,25 | 20,75
Wijnomschrijving: Een klassieke Zuid-Franse wijn, met een
ronde en frisse smaak.
Wijn / spijs: Ideaal met kip en witvis zoals bijvoorbeeld kabeljauw,
scholﬁlet en zalm

Wijnomschrijving: Een mooie frisse half zoete wijn met een
gele kleur en aroma’s van geel fruit.
Wijn / spijs: Heerlijk om zo te drinken of te combineren bij
lichte gerechten zoals kip.

Wijnomschrijving: De wijn heeft een donker paarse kleur.
Aroma’s die terug te vinden zijn, zijn onder andere zwarte bessen,
rijp fruit en drop.
Wijn / spijs: Perfect te combineren bij barbecues, koude vlees
soorten en zachte kazen.

TERRASSES DU SUD | CABERNET SAUVIGNON
3,90 | 18,50
Wijnomschrijving: Diep robijnrode kleur met aroma’s van
zwart fruit en zwarte pepers. Een zachte ronde body, krachtige
fruitige smaak en een afdronk van licht eikenhout.
Wijn / spijs: Ideaal te combineren met een hamburger, maar ook
lekker met rood vlees dat gemarineerd of gestoofd is.
TERRASSES DU SUD | ROSÉ
3,90 | 18,50
Wijnomschrijving: Een prachtige roze rosé, met aroma’s van
rood fruit en gesuikerde snoepjes. Een fruitige maar stevige rosé.
Wijn / spijs: Ideaal als aperitief, maar ook geschikt als begeleider
van lichte maaltijden zoals salades.
TERRASSES DU SUD | CUVÉE PRESTIGE

3,90 | 18,50

Wijnomschrijving: De wijn heeft een lichtgele kleur en is een
delicate droge wijn met milde zuren en ﬁjne, levendige bubbels.
Het aroma doet denken aan pitvruchten en citrusvruchten.
Wijn / spijs: Ideaal als aperitief of bij vis en zeevruchten zoals gerookte
zalm, oesters en kaviaar. Ook goed te drinken bij wit vlees, groenten,
gevogelte, in bijvoorbeeld de vorm van mousse of terrine.

Witte Wijnen
Oude Wereld
DOPPIO PASSO | FIANO | PUGLIA IGT
20,75
Italië, Puglia
Wijnhuis: Botter
Druivenras: Fiano
Wijnomschrijving: Een mooie strogele kleur. De geur is rijk, intens
en aromatisch. De smaak is harmonieus, knisperend fris met sappig
wit fruit en een mondvullende structuur. De afdronk is zacht en elegant.
Wijn / spijs: Ideaal als aperitief bij (zomerse) salades en pasta’s.
Combineert ook goed bij diverse vis- en witvlees gerechten.
DOMAINE LE VERGER | CHABLIS
33,50
Frankrijk, Chablis
Wijnhuis: Domaine le Verger
Druivenras: Chardonnay
Wijnomschrijving: Niet heel krachtig, wel verﬁjnt en elegant. Ook wat
room, mooi vol en wat stevigheid, met goede zuren, rijp wit fruit, lekker
fris met een aangename lengte.
Wijn / spijs: Lekker bij comté of licht gerijpte harde geitenkaas. Ook bij
schaal- en schelpdieren, witvis, oesters, charcuterie en gegrilde groente.
Ook is het een goede begeleider van sushi.

33,50

Frankrijk, Loire, Sancerre
Wijnhuis: Jean-Max Roger
Druivenras: Sauvignon Blanc
Wijnomschrijving: Heerlijk fris en open in de geur, grapefruit, kruisbessen,
klassiek, groene appel. Fijne zuren, met een heel aangename droge stijl.
Mooie bitters, wat citrus in de ﬁnale. Goed getypeerd en heerlijk sappig.
Wijn / spijs: Heerlijk te schenken als aperitief. Maar ook bij zeevruchten,
schaal en schelpdieren perfect op zijn plek. Daarnaast ook goed in te
zetten bij licht gevogelte en jonge (geiten)kazen.

CAVE D’INGERSHEIM | AC ALSACE | PINOT BLANC

21,25
Frankrijk, Alsace
Wijnhuis: Cave d’Ingersheim
Druivenras: Pinot Blanc
Wijnomschrijving: Klassieke Pinot blanc, heel geurig en open, lekker wit fruit
in de geur. De smaak is heerlijk levendig, fris en sappig, met peer, meloen,
perzik en nectarine. Mooi droog, goede zuren, met een licht kruidige ﬁnale.
Wijn / spijs: Heerlijk bij garnalen of gebakken en gepocheerde vis. Ook
lekker bij witvlees, bijvoorbeeld een mooie kipsalade. Natuurlijk ook trouwe
begeleider van asperges. Zowel witte als groene.

Nieuwe Wereld
COLDRIDGE ESTATE | CHARDONNAY

Australië, Hunter Valley
Wijnhuis: Coldrige Estate
Druivenras: Chardonnay
Wijnomschrijving: Lichtgeel van kleur. In de geur lekker open en wat
exotisch. In de smaak komt dat terug. Mango, ananas, honing en wat
rozijnen. Heerlijk rond en zacht, met een mooie lengte en stevigheid.
Afgerond met een fris zuurtje, en niet te droog.
Wijn / spijs: Goed in te zetten bij de maaltijd. Bij gegrilde vis, gamba’s
maar ook bij kipgerechten met citroen.

Spanje, Rioja
Wijnhuis: Marqués de Cáceres
Druivenras: Tempranillo, Garnacha, Graciano
Wijnomschrijving: In de geur aardbei en rode kersen met aangenaam
vanille van het hout. In de smaak valt vooral het elegante karakter op, maar
ook weer het fruit, met rode kersen en aardbeien, heerlijk sap, daarna wat
kruiden, in combinatie met vanille, een mooie structuur, complexiteit, ﬁjne
tannines.
Wijn / spijs: Een goede keuze in combinatie met de mediterrane keuken
zoals bij gegrilde groenten, kotelet van pata-negra-varken en pasta met een
lichte vleessaus. Lekker met medium gerijpte kazen.

F. JEANTET | CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
39,50
Frankrijk, Rhône, Châteauneuf-du-Pape
Wijnhuis: F. Jeantet
Druivenras: Cinsault, Grenache, Mourvèdre, Shiraz/Syrah
Wijnomschrijving: Prachtig donkerpaars. Lekker warm en stevig. Mooi
aromatisch in de geur. Zwarte bessen, bramen, kruidigheid, laurier. Zacht
en afgerond, daarnaast ook aangenaam soepel en zacht. Mooie tannines,
lengte en structuur. Een wijn die ook nog een hele tijd de kelder in kan.
Wijn / spijs: Mooi stevige eetwijn. Lekker bij rood vlees van rund of lam,
maar ook bij stoofvlees van rund of bij lamsschouder. Ook goed bij pasta
met rode saus of zelfs een (huisgemaakte) pizza of hamburger.

21,25

Nieuwe Wereld

VILLA MARIA | PRIVATE BIN | SAUVIGNON BLANC
25,50
Nieuw-Zeeland, Marlborough
Wijnhuis: Villa Maria Estate
Druivenras: Sauvignon Blanc
Wijnomschrijving: Citrus, wat groene appel, meloen, carambola, heerlijk
sappig en soepel, goede frisheid, modern, citrus, rijp wit fruit en een
aangename lengte, heel aantrekkelijk.
Wijn / spijs: Heerlijk bij witvis, kreeft, garnalen en mosselen. Ook zeer
smakelijk bij licht gevogelte, zoals kip en kwartel.

Rode Wijnen
Oude Wereld
DOPPIO PASSO | SALENTO IGT | PRIMITIVO

MARQUÉS DE CÁCERES EXCELLENS | CUVÉE ESPECIAL | 25,50
RIOJA DOCA | CRIANZA

20,75

Italië, Puglia Salento
Wijnhuis: Botter
Druivenras: Primitivo
Wijnomschrijving: Lekker stevig. Bramen, zwarte bessen, pruimen. Fijne
tannines, structuur en lengte. Kaneel en wat zoethout. Krachtig, maar geen
moment te zwaar, zuidelijk en rijp.
Wijn / spijs: Heerlijk bij gerijpte harde kazen, geroosterd varkensvlees,
biefstuk en alle wildgerechten. Ook smakelijk als aperitief met wat hartige
hapjes.

VILLA MARIA | PRIVATE BIN | PINOT NOIR
25,25
Nieuw-Zeeland, Marlborough
Wijnhuis: Villa Maria Estate
Druivenras: Pinot Noir
Wijnomschrijving: Smakelijk, mooi licht rood van kleur. In de geur wat rode
bes en aardbei. In de smaak heel herkenbaar als pinot noir, kersen, een
lichte kruidigheid, aardbei, aangename zuren, elegant en fris.
Wijn / spijs: Mooi bij rood vlees, oudere, harde, kazen van koemelk. Verder
aan te bevelen bij pasta’s met rode saus en risotto op basis van tomaten,
parmezaanse kaas en gehakt.
COLDRIGDE ESTATE | CABERNET SAUVIGNON
21,25
Australië, Hunter Valley
Wijnhuis: Coldridge Estate
Druivenras: Cabernet Sauvignon, Shiraz
Wijnomschrijving: Heerlijke combinatie van shiraz en cabernet sauvignon.
Een wijn die barst van het fruit: rode kersen, bramen en zwarte bessen.
Deze wijn is stevig zonder te zwaar te zijn, soepel en zacht. Verleidelijk.
Een soepele doordrinker.
Wijn / spijs: ‘You’re having the salad?’ Vraagt een Aussie als je kip bestelt.
Rood vlees dus bij deze wijn. Liefst van de barbie, barbecue dus.

Rosé Wijnen
CHÂTEAU CAVALIER | AC CÔTES DE PROVENCE
26,00
Frankrijk, Provence
Wijnhuis: Château Cavalier
Druivenras: Cabernet Sauvignon, Carignan, Cinsault, Grenache, Mourvèdre,
Shiraz/Syrah
Wijnomschrijving: Prachtige bleekroze. Heerlijk fris in de geur. In de smaak
ook elegant, aardbei en wat nectarine, rozen, heerlijk fris, aangename
stevigheid en lengte, complexiteit en een aangename lengte.
Wijn / spijs: Heerlijk als aperitief. Ook goed te schenken bij charcuterie,
lichte voorgerechten en gerechten op basis van (gegrilde) vis en zeevruchten.
Ook bij witvlees is deze wijn op zijn plek.

