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Bij Bureau bieden wij u een keuze uit een breed assortiment eerlijke wijnen.
Veel van onze wijnen zijn ofwel biologisch, biodynamisch of ‘vin naturel’;
deze wijnen zijn met respect voor de natuur gemaakt en waar mogelijk zonder
chemische

bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Bij de ‘vin naturel’ wijnen

wordt geen of slechts zeer beperkt sulfiet gebruikt.
Onze biodynamische wijnmakers baseren hun werkwijze op het antroposofische
gedachtegoed van Rudolf Steiner en werken nauw verbonden met de natuur en de
kosmos. Zij zien het totaalplaatje van het heelal als één levend organisme en

gaan er vanuit dat alle hemellichamen (zoals de maan, de zon en de sterren)
invloed uitoefenen op hun wijngaarden.
Voor ‘vin naturel’ bestaat geen certificering; het zijn wijnen waar zo min
mogelijk knutselwerk aan vooraf is gegaan. Alle druiven worden met de hand
geplukt. Ontzuren of aanzuren van de wijn komt niet in het verhaal voor en er
wordt alleen gebruik gemaakt van natuurlijke gisten. Toevoegingen en
correcties worden achterwege gelaten. Bij ‘vin naturel’ wordt Moeder Natuur
gewaardeerd voor haar natuurlijke imperfecties. Deze wijnen staan op zichzelf
en dagen de nieuwsgierige drinker uit door hun verrassende en pure smaken.
Voor de wijnliefhebber die het prettig vindt zich te laten informeren staat
onze sommelier klaar om u te assisteren bij het kiezen van de meest geschikte
wijn bij uw menukeuze.

* jaartallen zijn onder voorbehoud
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mousserend

glas

fles

poiré domfront 2015 jérôme forget, normandië, frankrijk
plant de blanc

5.5

38

7.5

42

fijne zoet- ,zuur- en bitterbalans, peer, aangename bubbel
crémant de loire carte turquoise brut baumard, loire, frankrijk
chardonnay, cabernet franc, chenin blanc
citrus, peer, romige mousse, amandel in afdronk
83

champagne jérôme bourgeois diaz, champagne, frankrijk
chardonnay, pinot noir, pinot meunier (biodynamisch)
krachtige mousse, toast, amandel, bitterkoekjes

93

champagne thierry houry blanc de blancs, champagne, frankrijk
chardonnay
elegant, peer, bruisend citrusfruit, geel steelfruit,
bloemig en mineraal

wit

glas

fles

viejo marchante 2017 bodegas navarro lópez, valdepeñas, spanje
verdejo

5

24

6.5

33

7

36

7.5

38

8

41

zacht boomfruit, lichte kruidigheid, rond mondgevoel
silex 2016 jacky et pascal preys, touraine
sauvignon blanc (biodynamisch)
wit fruit, lychee, subtiele hint van zoethout
johanniter 2016 wijnhoeve de colonjes, groesbeek, nederland
johanniter (biologisch)
frisse appelen, grapefruit, peer
roussanne 2016 domaine lattard, rhône, frankrijk
roussanne (vin naturel)
zuiver en vol, citrus, witte bloemen, rozijnen
sphynx chardonnay 2017 steenberg, constantia, zuid-afrika
chardonnay
vol en elegant, geel steenfruit, houtgelagerd, lange afdronk
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wirra wirra 2016, adelaide hills, australië
chardonnay (biologisch)
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36

stuivend fris, citrus, perzik, peer, romige ondertoon
arcese 2016 bera vittorio & figli, piëmonte, italië
arneis, cortese (vin naturel)

38

klein prikje, peer, mineralig
grüner veltliner 2017 weingut wieninger, vienna hills, oostenrijk
grüner veltliner (biodynamisch)

39

zachte en frisse zuren, citrus, grapefruit, wit pepertje
riesling trocken 2016 weingut fritz haag, mosel brauneberg, duitsland
riesling

42

mineralig, citrus, grapefruit, ananas, galiameloen
pouilly fumé 2016 domaine treuillet, loire, frankrijk
sauvignon blanc

42

elegant, florale aanzet, subtiele rokerigheid, hint van vuursteen

‘presa romana 1905’ 2014 costador terroirs, tarragona, spanje
macabeu (vin naturel)

45

rond, rozijn, kokos, geel fruit, gerijpt op eiken
the field blend white 2016, stark-condé, zuid-afrika
chenin blanc, roussanne, verdelho, viognier

46

geel steenfruit, citrusvruchten, rijpe appel en peer, rondeur
avec mention 2015 domaine valensac, languedoc, frankrijk
chardonnay

46

rijpe perzik en peer, vanille, noten
nuitage 2015 la sénéchalière, loire, frankrijk
melon de bourgogne (vin naturel)

46

fris, ziltige hint, bloemigheid, nuances van limoen
vernaccia di san gimignano ‘il fiore’ 2015 montenidoli, toscane, italië
vernaccia (vin naturel)

47

bloemig, frisse zuren, hint van honing, amandelbittertje
chablis 1er cru 2015 domaine bernard defaix, chablis, frankrijk
chardonnay
vol en krachtig, tropisch fruit, geel steenfruit, vuursteen
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rood

glas

fles

viejo marchante 2017 bodegas navarro lópez, valdepeñas, spanje
grenache noir

5

24

6

31

6.5

33

7.5

38

9

48

aardbei, framboos, gedroogde kruiden

corette pinot noir 2015, languedoc, frankrijk
pinot noir
roodfruitige aanzet, , lichte kruidigheid
7 castillos 2015 crianza, rioja, spanje
tempranillo
klassieke rioja, zwoel donkerrood fruit, kers, vanille
altos las hormigas 2015, mendoza, argentinië
malbec
cassis, rijpe braam, pruim, viooltjes
masseria li veli 2015, salento puglia, italië
malvasia nera
vol, rijp fruit, rode en zwarte bessen, chocolade, verweven tannines
vini dei angeli 2014 donatella, toscane, italië
sangiovese

33

zwart fruit, laurier, cederhout, milde tannines
dolcetto d’alba 2015 luciano sandrone, piëmonte, italië
dolcetto

35

zacht en vol, rood en donkerrood fruit, kruidig, subtiel aards
trebbiolo 2015 la stoppa, emilia, italië
barbera, bonarda (vin naturel)

38

sappig rood fruit, kersige boventoon, veel concentratie, strak
silene 2015 les deux terres, rhône, frankrijk
merlot (vin naturel)

40

strak, fris en robuust, sappig rood fruit, aards

planet 2013 domaine le mazel, rhône, frankrijk
cabernet sauvignon (vin naturel)
sprankelend, fris, rood en donkerrood fruit
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shelter winery 2015, baden, duitsland
spätburgunder/pinot noir (biodynamisch)
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40

sappig rood fruit, kers, aardbei cream, kruidig
l’insurgé 2016 jérémy quastana, touraine, frankrijk
gamay (vin naturel)

42

licht en fris, sappig rood fruit, kers
petti rosso 2014 campi di fonterenza, montalcino, italië
sangiovese (biodynamisch)

42

fris en elegant, donkerrood en zwart fruit, kruidig
beaujolais une tranche fine II 2014 philippe jambon, beaujolais, frankrijk
gamay (vin naturel)

45

fris, energievol, aards, cranberry, kers, rozenblad
jose maria 2014 mendall, tarragona, italië
tempranillo (vin naturel)

46

rijk, intens, aards, rijp donkerrood fruit

grand village 2014 bordeaux supérieur rouge, bordeaux, frankrijk
merlot, cabernet franc

47

zwoel rood fruit, zwarte besjes, amarene kers, laurier
renaissance 2013 domaine philippe viret, zuid rhône, frankrijk
grenache, syrah, mourvèdre (vin naturel)

48

zuiver, rijp zwart fruit, gedroogde kruiden, lange afdronk
marsannay 2014 sylvain pataille, bourgogne, frankrijk
pinot noir (biologisch)

57

rijp zwart fruit, levendig, vol energie, fluweelzacht
les coccigrues 2011 yannick pelletier, languedoc, frankrijk
carignan, grenache, mourvèdre (vin naturel)

62

fris, vol extractie, rijp rood en zwart fruit, peper en kruidigheid
château grand moulinet 2015 pomerol, bordeaux, frankrijk
merlot, cabernet franc
levendig en rijp rood en zwart fruit, cederhout, gedoseerd houtgebruik
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oranje

fles

orange wine 2016 costador terroirs, tarragona, spanje
macabeu (vin naturel)

55

zuiver, fris en sappig, aardbei, framboos

rosé

glas

fles

le saint andre 2016 figuière, provence, frankrijk
sauvignon blanc, syrah, grenache noir, cinsault

6.5

33

zoet en versterkt

glas

fles

tawny reserva quinta do passadouro, douro, portugal
tinta amarela, tinta roriz, touriga franca, touriga nacional

4.5

64

5.5

74

5.5

74

6.5

42

6.5

42

6.5

88

rode bessen, , perzik, abrikoos, groene appel

aromatisch, rijp fruit, noten, kaneel

pommeau de normandie – pacory, normandië, frankrijk
perencalvados, ciderappels
pruim, citrusfruit, appel, noten, toffee
rivesaltes tuilé 2007 domaine des chènes, roussillon, frankrijk
grenache noir (vn)
fris, vijgen, gedroogd fruit, gebrande koffie, amandel
ruby late bottled vintage 2012 passadouro, douro, portugal
sousao, tinta amarela, tinta cao, tinta roriz, touriga franca,
touriga nacional

fris en geconcentreerd, kers, pruim, vanille, cacao
carte d’or 2015 coteaux du layon baumard, loire, frankrijk
chenin blanc
lentebloesem, peer, nectarine, bloemenhoning, minerale tonen
bodegas toro albalà - don px gran reserva, montilla-moriles, spanje
pedro ximénez
zeer complex, rozijnen, drop, vanille, kaneel, stroop
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