Dranken
Aperitief
Franciacorta Brut, Monzio Compagnoni

7.00 / 39.50

Franciacorta is de Italiaanse tegenhanger van champagne. Gemaakt van 80%
Chardonnay en 20% Pinot Nero, is schitterend goudgeel van kleur met een
mooie tintelende mousse. In de neus is deze wijn vol met duidelijk te
onderscheiden aroma’s van perzik, appel en een hint van gist en toast. De smaak
is fris, fruitig met een mooie gebalanceerde afdronk.

Rosé de Pinot Spumante, Ruggeri

6.80 / 37.50

Sinds de 16e eeuw maakt de familie Bisol wijn in Valdobbiadene, regio Veneto.
Deze blend van Pinot Nero, Chardonnay en Pinot Blanc is delicaat van kleur. Een
uitstekende balans tussen fruitaroma’s van perzik en framboos en een
verfrissende droge afdronk.

Champagne Grande Reservé Brut, Veuve Fourny

Fles 59.50
½ Fles 34.50

Sinds 1856 produceert de familie Fourny champagnes. Gevestigd in de Premier
Cru gemeente Vertus worden 9 hectare wijngaarden op de prestigieuze
hellingen van de Côtes de Blancs onderhouden door de gebroeders CharlesHenry en Emmanuel Fourny. Elegantie en finesse ten top. Excellente combinatie
tussen fruitelementen en rijpingsaroma’s van tropisch fruit, biscuit en korstdeeg.
Heerlijke balans in frisheid, fruitigheid, structuur en lengte.

Champagne Special Cuvée Brut, Bollinger

Fles 92.50
½ Fles 49.50

De Speciale Cuvée Brut ontstaat volgens een uniek proces in de Champagne.
Van alle grote wijnjaren laat in zijn kelders honderden magnums van elke
afzonderlijke Cru-wijngaard rijpen. Men gebruikt deze om toe te voegen aan de
basiswijn voor de Special Cuvée, zodat de hoge kwaliteit altijd wordt bereikt.
Helder, lichtgeel van kleur met gouden kern. Een weelderige geur met complexe
aroma’s: licht toast en tikje oxidatief, kenmerkend voor de stijl van Bollinger.
Bollinger staat tevens bekend om de zeer mooie, verfijnde mousse. Een
karaktervolle champagne met veel elegantie.

PSV
Kopke Ruby port
Kopke White port
Burmeister Colheita 1998
Kopke Colheita 2004
Sherry Dry
Sherry Medium
Martini Wit
Martini Rood

4.00
4.00
6.50
6.00
3.00
3.00
3.00
3.00

Mineraalwater
Plat
Bruisend

750 ml / 330 ml
750 ml / 330 ml

3.60 / 2.00
3.60 / 2.00

De flessen zijn ook “los” te koop

750 ml /330 ml

10.00/5.00

Een concept van O - Original Water concepts. Diep gezuiverd water door
natuurlijke filtering; zo nodig verrijkt met mineralen en direct gebotteld om een
optimale smaak te garanderen.
Ons milieuvriendelijke water helpt de carbon footprint te verminderen.
Geen transport en geen recycling / emballage meer.

Sterke dranken
Jonge Jenever / Oude Jenever
Corenwijn
Bacardi
Wodka
Ricard
Campari
Jagermeister
Gin “Bombay Sapphire”

3.00
3.50
3.30
3.30
3.80
4.20
3.00
3.80

Baileys
Amaretto
Grand marnier rouge
Tia Maria
Licor 43
Drambuie
Cointreau
(D.O.M.) Benedictine
Sambuca
Frangelico
Limoncello Villa Massa

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00

Whiskey, cognac en grappa
Jameson
Dalwhinnie single malt 15 years
Oban single malt 14 years
Johnnie walker red label
The Balvenie DoubleWood 12 years

4.00
5.50
6.00
4.00
7.00

Cognac Chateau Montifaud VS
Cognac Chateau Montifaud VSOP
Remy Martin VSOP

5.00
6.50
7.50

Armagnac Cles VSOP

5.50

Diverse Grappa’s

vanaf

5.50

Wij hebben altijd extra whiskey en cognac open staan. Kom gerust kijken
bij de bar.

Bij de borrel
-Boerenbitterbal (6 of 12 stuks)
-Krokante gamba’s (6 stuks)
-Gemarineerde Griekse olijven
-Macadamia’s en gerookte amandelen
-4 Minibroodjes met 2 soorten dip
-Plateau kaas en prosciutto ‘San Daniele’

6.50/11.50
6.50
4.50
4.50
4.50
11.50

-Huis de Wiers borrelplateau
Prijs pp.
• Samenstelling van bovenstaande hapjes

8.50

De Leckere bieren
Pils van de tap alc. 5%

2.80

Karakteristiek volmout pilsener met een smaakvolle balans van volle mout- en
frisse hop. Pils met een echte smaak.

Paulus van de tap (seizoen)

alc. 7.50%

4.60

Van nature troebel meergranen Abdijbier van hoge gisting. Lichtblond gekleurd,
volle frisse fruitsmaak. Lichtbitter en zoete afdronk. Zo lecker kan historie zijn.

Willibrord van de tap (seizoen) alc. 5.5%

4.30

Warm koperkleurig bier. Zoete caramel van pure mout. Lange bitterzoete
hopnuance in de nasmaak. Elke vergelijking gaat mank.

Witte Vrouwen alc. 5%

3.90

Sterk verfrissend bier op basis van witbier en weizen. Zacht volle moutsmaak en
zoet romig in de afdronk. Geniet van deze unieke smaak fusie van wit en weizen.

SpringHaver alc. 6.5%

4.40

SpringHaver lentebok, gebrouwen met 57% tarwe en gemoute haver. Een
heerlijk licht bier met frisse smaak, ideaal voor in de lente.

Gulden Craen alc. 6%

4.00

Blond bier met geuren van vers brood. Heldere moutsmaken met frisse
citrusfruit- en hoptonen. Krachtig en vloeiend in de afdronk. Een blond bier met
karakter.

CromHout alc. 6.5%

4.20

Stoer bruin bier met geuren van donker fruit en gebrande mout. Aandronk
fruiting en caramel, afdronk hout en hoppig. Dubbel genieten.

Razende Swaen alc. 8%

4.50

Vol donkerblond bier met een krachtige moutsmaak. Door speciale brouwwijze
prettig doordrinkbaar en stevig in de afdronk. Drie maal genieten.

Huiswijnen
wit
SUD Blanc ‘Villa la Meander’ Sauvignon- Grenache

4.00 / 19.50

De aroma’s zijn zeer complex met hints van exotisch fruit, citrus, witte bloemen,
tijm en evenveel tonen van mineralen. In de mond ontdek je een mooie
combinatie van frisheid en een intense expressie van fruit met een meanderende
finish.

Mas de la Source Blanc Domaine Vic

4.20 / 21.50

De wijngaarden van Domaines Robert Vic, het huis dat deze Mas de la Source
wijnen maakt, liggen in en rondom de kustplaats Vias. In deze witte wijn is de
smaak van het rijke fruit van de Chardonnay druif gecombineerd met de
verfrissende kracht van de Vermentino druif. Dit maakt deze Blanc Reserve een
heerlijke, subtiele witte wijn, fris en fruitig met florale tonen.

rosé
SUD Rosé ‘Côtes de Romarin’ Syrah-Grenache Noir

4.00 / 19.50

Extreem aromatisch, gedomineerd door rood fruit, zoals aardbeien en
frambozen plus een mengeling van bloemen en genet. Op de tong word je verleid
door de levendigheid, de smaak van knapperig rood fruit leidt tot een savoureus
en delicaat einde.

rood
Merlot ‘Il Fossili’, Colli Euganei

4.00 / 19.50

Deze wijn, afkomstig uit Italië bestaat voor 100% uit Merlot. Zacht, rijp rood fruit
met een beetje typische Italiaanse kruidigheid.

SUD Rouge ‘Cuvée Coline’ Merlot-Cabernet

4.20 / 21.50

Geuren van rood fruit en bosaardbeitjes, cassis en rijp donker fruit. Een vol
mondgevoel met een elegante stevigheid en weer dat donkere fruit.

Wijnen per glas
Mousserend
Franciacorta Brut, Monzio Compagnoni

7.00

Franciacorta is de Italiaanse tegenhanger van champagne. Gemaakt van 80%
Chardonnay en 20% Pinot Nero, is schitterend goudgeel van kleur met een
mooie tintelende mousse. In de neus is deze wijn vol met duidelijk te
onderscheiden aroma’s van perzik, appel en een hint van gist en toast. De smaak
is fris, fruitig met een mooie gebalanceerde afdronk.

Rosé de Pinot Spumante Brut, Ruggeri

6.80

Sinds de 16e eeuw maakt de familie Bisol wijn in Valdobbiadene, regio Veneto.
Deze blend van Pinot Nero, Chardonnay en Pinot Blanc is delicaat van kleur. Een
uitstekende balans tussen fruitaroma’s van perzik en framboos en een
verfrissende droge afdronk.

Wit
Alentejano Explicit Barrel Fermented. Agr. Jorge Rosa Santos

7.00

Deze wijn wordt gemaakt van traditionele Portugese druivensoorten,
voornamelijk Antao Vaz en Fernao Pirez. Deze groeien op zanderige bodems met
graniet. Heerlijke smaak, rijk en full-bodied met boter en noten. Heeft een lange
afdronk begeleid door een licht en levendige zuurgraad.

Lugana Santa Cristina, Agricola Zenato

7.00

Intense witte wijn van 100%Trebbiano druiven (lokale benaming Trebbiano de
Lugana) met elegante tonen van bloemen. Zeer zuivere wijn met een prachtige
complexe smaak.

Rood
Ventoux ‘Cuvée Anne’, Domaine Mur-Mur-Lum 2014

6.50

Deze wijn is een krachtige mix van 40% Syrah druiven en 60% Grenache
druiven. Het meerendeel van de stokken is 40 tot 60 jaar oud en staan op een
klei en kalksteen bodem die Le Limon heet. Door 30% van de Syrah druiven in
eikenhouten vaten te laten rijpen krijgt de wijn tinten van chocolade en
geroosterd brood. Tonen van Provençaalse kruiden met fijne hints van drop en
kruiden. De wijn heeft een lange afdronk vergezeld door krachtige tannines.

Pfalz Spätburgunder SP, Hensel 2015

7.00

Thomas Hensel is een van de 20 wijnproducenten van Bard Dürkheim. Vanwege
het warme klimaat in de Pfalz zijn de Spätburgunders hier van hoge kwaliteit. De
druiven kunnen hier in goede jaren perfect rijpen en dat loont in een prachtig
glas wijn. In de geur heeft deze wijn veel fruit, zoals kersen en aardbeien. De
smaak is romig met mooie tannines.

Wisselende ‘open’ wijnen
Naast bovenstaande wijnen hebben wij altijd extra rode en witte wijnen die per
glas geschonken worden, wij laten u graag weten welke dat vandaag zijn!

Kaartwijnen
Wit
Pinot Nero ‘Sillery’ Bianco, Frecciarossa 2016

33.50

Deze bijzondere en elegante wijn uit Lombardije wordt gemaakt van
handgeplukte Pinot Noir druiven. Gevinifieerd als witte wijn door de schillen direct
na het persen te verwijderen. Intens, rijk met aroma’s van witte bloemen,
perziken en citrusvruchten. Veel mineraliteit en een frisse, lange afdronk.

Pecorino ‘Offida’, De Angelis 2015

29.50

De Pecorinodruif wordt in de Marche verbouwd op dezelfde hellingen waar ook
de schapen grazen. De druivensoort was bijna uitgestorven, maar is in de jaren
‘80 gered en sindsdien steeds meer aangeplant als een alternatief voor de
overal welig tierende Chardonnay en Trebbiano. In de geur kamille, brem, hooi,
mispel en meloen. De neus is elegant en ietwat ingetogen. De smaak is
verbluffend; compact geconcentreerd, met ongekend levendige, maar volmaakt
gedoseerde zuren.

Lugana Santa Cristina, Agricola Zenato

34.00

Intense witte wijn van 100%Trebbiano druiven (lokale benaming Trebbiano de
Lugana) met elegante tonen van bloemen. Zeer zuivere wijn met een prachtige
complexe smaak.

Chablis, Sébastien Dampt 2015

39.50

Pouilly Fuissé ‘Le Marechaude’, Domaine Guerrin 2015

49.50

100% Chardonnay van voornamelijk 45 jaar oude wijnstokken. Duidelijke tonen
van mineralen (Kimmeridge bodem) en strak, fris, verfijnde zuren met een zachte
afdronk. Goudgeel van kleur met een prachtig groene schittering. Een Chablis
zoals deze zou moeten zijn!
Een Pouilly Fuissé van hoog niveau, voor liefhebbers van de elegante, minerale en
verfijnde stijl. In de smaak vallen rijpe gele appel, steenfruit (perzik nectarine) en
iets van tropisch fruit te ontdekken. Tegelijkertijd is de wijn op een zeer elegante
manier breed en vol van smaak, waarbij de vinificatie en rijping op eikenhouten
vaten de wijn extra dimensie heeft gegeven.

Marlborough Sauvignon Blanc, Moroki 2015/2016

31.50

Moroki Wine Co. Is een coöperatie die bestaat uit wijnboeren en distributeurs die
samen, met hetzelfde doel, wijn maken. Ze willen een moderne wijn maken met
druiven afkomstig van kleine wijngaarden uit de regio Marlborough met een hoge
kwaliteit. Moroki is een woord uit het Maori, en betekent ‘verder gaan, de gang,
up-to-the-present’. Deze Sauvignon Blanc heeft een mooie lichte, groen getinte
kleur. Heerlijke geurende tonen van pas gemaaid gras, citrus en meloen. De
smaak laat zich het best omschrijven als fris en sappig.

Rousanne ‘Morning Spider’, d’Arenberg 2016

37.50

100% Roussane uit Australië is een unieke en verrassende wijn. D’Arenberg
heeft wijngaarden in een gebied dat tegenwoordig McLaren Vale heet.
Opvallende frisse neus met groene appel, citrus, ananas en bloemen. Licht volle
aanzet in de smaak, ananas, lichte toast, noten en mineraliteit.

Rheinessen Grauburgunder, Gunderloch 2015

32.50

De Gunderloch Grauburgunder trocken 2015 is een ambachtelijk gemaakte,
makkelijk drinkbare wijn. Grauburgunder is het Duitse antwoord op de Pinot
Grigio. In Italië is de Pinot Grigio immens populair, en ook in Duitsland timmert de
Grauburgunder steeds harder aan de weg. Dat hebben we grotendeels te
danken aan wijnmaker Gunderloch. De stokken voor de druiven van deze wijn
groeien op klei-leisteen en leem-lössbodem. De rand is goudgeel, het boeket
geurt pikant naar kruiden en heeft aroma’s van abrikozen en perzik. In de mond
is hij intensief, fluwelig en elegant. Een goed evenwicht tussen fruit en mineralen.
De afdronk is lang. Verrukkelijk!

Alentejano Explicit Barrel Fermented. Agr. Jorge Rosa Santos 32.50
Deze wijn wordt gemaakt van traditionele Portugese druivensoorten met
voornamelijk Antao Vaz en Fernao Pirez. Deze groeien op zanderige bodems met
graniet. Heerlijke smaak, rijk en full-bodied met boter en noten. Heeft een lange
afdronk begeleid door een licht en levendige zuurgraad.

Rosé
Bandol Rosé, Domaine le Galantin 2016

30.50

Deze prachtige Provencaalse rosé uit de omgeving van het Franse vissersplaatsje Bandol overtreft iedere verwachting en staat aan de top van de beste
rosé's die er zijn. Oude stokken en lage rendementen zorgen voor diepte en
kwaliteit. Deze rosé is ook in de winterperiode een goede begeleider van
verschillende gerechten.

Rood
Valpolicella Classico Superiore, Zenato

29.50

Het bedrijf van de familie Zenato is gelegen in San Benedetto aan het
Gardameer, in de provincie Veneto. Deze wijn is gemaakt van tenminste 80%
Corvina Veronese die deze wijn zo typeert. Heerlijk vlezige, sappige wijn met een
mooie balans in zuren en andere smaakcomponenten. Aroma’s van zwarte
bessen en kruiden. Zachte tannine, rijpe, fluweelachtige afdronk. Mooi, typisch
Italiaans rood van kleur.

Nebbiolo d’Alba, Giacosa Fratelli 2015

34.50

Nebbiolo d’Alba is gemaakt van druiven buiten de bekendere gebieden Barolo en
Barbaresco uit de omgeving van Alba (vooral bekend van de truffels). In de geur
en smaak wat leer, viooltjes, tannines die niet overheersen en een iets ‘aardse’
toon. Finesse en verfijning bij de lichtere gerechten.

Medoc Cru Bourgeois, Cháteau d’Escurac 2010

45.00

De wijngaard ligt op een van de hoogste bergtoppen in de Medoc, met uitzicht
over het hele gebied. Het karakter van de bodem kenmerkt zich door een hoog
percentage van diepe kiezel. Deze Cru Bourgeois, een blend van 50% Merlot en
50% Cabarnet Sauvignon is lichtpaars met een donkere kern. In de neus
minerale en kruidige aroma’s van kersen en cassis met finesse en een
onderscheidend bouquet.

Ventoux ‘Cuvée Anne’, Domaine Mur-Mur-Lum 2014

32.50

Deze wijn is een krachtige mix van 40% Syrah druiven en 60% Grenache
druiven. Het meerendeel van de stokken is 40 tot 60 jaar oud en staan op een
klei en kalksteen bodem die Le Limon heet. Door 30% van de Syrah druiven in
eikenhouten vaten te laten rijpen krijgt de wijn tinten van chocolade en
geroosterd brood. Tonen van Provençaalse kruiden met fijne hints van drop en
kruiden. De wijn heeft een lange afdronk vergezeld door krachtige tannines.

Pfalz Spätburgunder SP, Hensel 2015

34.50

Creative Block 5, Spier Estate

47.50

Thomas Hensel is een van de 20 wijnproducenten van Bad Dürkheim. Vanwege
het warme klimaat in de Pfalz zijn Spätburgunders hier van hoge kwaliteit. De
druiven kunnen hier in goede jaren perfect rijpen en dat loont in een prachtig
glas wijn. In de geur heeft deze wijn veel fruit, zoals kersen en aardbeien. De
smaak is romig met mooie tannines.
Een typisch Zuid Afrikaanse wijn uit Stellenbosch van de Bordeaux blend (Merlot,
Cabarnet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot en Malbec). Donker paars van
kleur met rode schakeringen. In de neus en smaak complexe aroma’s van
donkere bessen, donkere chocolade met intense hints van confiture en koffie.
Zwoel, rokerig, verleidelijk en complex.

Dehesa la Granja, Alejandro Fernandez 2011

32.50

Malbec BIO, Domaine Bousquet 2015

29.50

Tempranillo afkomstig uit Zamora, ten westen van Castilla y Léon, tegen de
Portugese grens aan. Vroeger was het een bedrijf waar vechtstieren werden
gefokt, nu is het dankzij dierenliefhebber Fernandeze wijn wat er de klok slaat. En
wat voor één! 24 maanden rijpen op eikenhouten vaten resulteert in een wijn
met een warme en aromatische neus, die vol en rond in de mond is met een
mooie balans tussen rijp fruit en de tannines van het hout. Een hint van vanille in
de lange afdronk.
De stijl van Bousquet wordt gekenmerkt door de expressie van het terroir met
oog voor finesse en elegantie. Violet van kleur, bijna zwart (typisch voor een
Argentijnse malbec). In de neus vindt men intense rijke aroma’s van zwart fruit
en een hint van zwarte peper. In de smaak treft men zwarte bessen, pruimen en
een hint van chocolade met een zachte en soepele finish.

Diverse van onze “kaartwijnen” zijn ook per glas te bestellen, wij gebruiken
hiervoor ons gekoelde wijn-tapinstallatie. Graag informeren wij u hierover.
Uiteraard kunnen wij ook een suggestie doen. Op verzoek schenken wij
een aantal "mooie" glazen wijn die de gerechten van uw lunch of diner
goed zullen begeleiden.
Wijnarrangement:

3 glazen € 18.50
4 glazen € 24.50
5 glazen € 29.50

Mousserende wijnen
Franciacorta Brut, Monzio Compagnoni

7.00 / 39.50

Franciacorta is de Italiaanse tegenhanger van Champagne, gemaakt van 80%
Chardonnay en 20% Pinot Nero, is schitterend goudgeel van kleur met een
mooie tintelende mousse. In de neus is deze wijn vol met duidelijk te
onderscheiden aroma’s van perzik, appel en een hint van gist en toast. De smaak
is fris, fruitig met een mooie gebalanceerde afdronk.

Rosé de Pinot Spumante, Ruggeri

6.80 / 37.50

Sinds de 16e eeuw maakt de familie Bisol wijn in Valdobbiadene, regio Veneto.
Deze blend van Pinot Nero, Chardonnay en Pinot Blanc is delicaat van kleur. Een
uitstekende balans tussen fruitaroma’s van perzik en framboos en een
verfrissende droge afdronk.

Champagne Grande Reservé Brut, Veuve Fourny

Fles 59.50
½ Fles 34.50

Sinds 1856 produceert de familie Fourny champagnes. Gevestigd in de Premier
Cru gemeente Vertus worden 9 hectare wijngaarden op de prestigieuze
hellingen van de Côtes de Blancs onderhouden door de gebroeders CharlesHenry en Emmanuel Fourny. Elegantie en finesse ten top. Excellente combinatie
tussen fruitelementen en rijpingsaroma’s van tropisch fruit, biscuit en korstdeeg.
Heerlijke balans in frisheid, fruitigheid, structuur en lengte.

Champagne Special Cuvée Brut, Bollinger

Fles 92.50
½ Fles 49.50

De Speciale Cuvée Brut ontstaat volgens een uniek proces in de Champagne.
Van alle grote wijnjaren laat Bollinger in zijn kelders honderden magnums van
elke afzonderlijke Cru-wijngaard rijpen. Men gebruikt deze om toe te voegen aan
de basiswijn voor de Special Cuvée, zodat de hoge kwaliteit altijd wordt bereikt.
Helder, lichtgeel van kleur met gouden kern. Een weelderige geur met complexe
aroma’s: licht toast en tikje oxidatief, kenmerkend voor de stijl van Bollinger.
Bollinger staat tevens bekend om de zeer mooie, verfijnde mousse. Een
karaktervolle champagne met veel elegantie.

Dessertwijnen
Eiswein, PMC Münzenrieder 2012

7.50

Deze eiswein is gemaakt van Chardonnay. Een intens goudgele kleur. In de geur
vrij stuivend met rijpe tonen van appel, peer en perzik en mooie nuances van
botrytis. De smaak is zeer druivig en zet krachtig aan met rijp wit en exotisch
fruit, lichte kruidigheid en een mooi zurenspel. De zoetheid is mooi gedoseerd en
de juiste zuurbalans zorgt voor de verteerbaarheid van deze wijn.

Muscat ‘Heaven on Earth’ Stellar Winery (BIO)

5.70

Heaven on Earth Muscat Sweet van Stellar Winery is een zeer intense
dessertwijn van op stro en rooibostakken gedroogde druiven. Dit is een
biologische en fairtrade wijn met Max Havelaar keurmerk. De kleur is amber met
oranje reflectie. In de geur herkent u intense citrus, abrikoos en rozijnen. De
smaak is zeer zoet, dik en likoreus!

Monbazillac, Chateau du Touron 2010

5.00

Deze wijn wordt gemaakt uit een selectie van overrijpe, gave Sauvignon en
Semillon druiven en heeft daardoor een zeer rijk en vol karakter met aroma’s van
gekonfijt fruit, abrikozen en honing. De smaak is zoet, vol en rond.

Pedro Ximénez ‘La Cilla’, Antonio Barbadillo

5.90

PX, oftewel Pedro Ximenez is de druif waarvan deze gulle Spaanse dessertwijn
wordt gemaakt. ‘La Cilla’ Pedro Ximénez Sherry is de 35 jaar oude variant van
PX, met een aroma en een smaak van rozijnen. Heerlijk zoet om langzaam van te
genieten.

Wisselende ‘open’ dessertwijn
Naast bovenstaande wijnen hebben wij altijd een extra dessertwijn die per glas
geschonken wordt, wij laten u graag weten welke dat vandaag is!

Port
Burmeister Colheita
Kopke Colheita

1998
2004

6.50
6.00

Colheita is de vintage-variant die de langste rijping geniet. Tawny van één enkel
oogstjaar van superieure kwaliteit. Rijpt lang op vat, minimaal 7 jaar, van zijn
prille jeugd tot aan het moment van bottelen. Tijdens het rijpen op hout
ondergaan de jonge fruitige en frisse aroma’s veranderingen door het
oxidatieproces en wordt er plaats gemaakt voor een bouquet van gedroogde
vruchten, hout en specerijen. Ook deze port kan lange flesrijping doorstaan. Bij
het ouder worden verbeterd de soepelheid en de balans. Het bouquet wordt
steeds complexer en de kleur verandert in een gouden tint. Evenals het oogstjaar
vermeldt het (rug)etiket ook het jaartal van botteling.

