
 

  
 
                                          
 
 
 

 
 

Bij Hoeve De Boogaard wordt gewerkt met eerlijke, pure en indien mogelijk regionale 
producten. Deze filosofie hebben we ook doorgevoerd in deze wijnkaart. 
 
We zijn op zoek gegaan naar dat beetje meer, naar wijnen van wijnboeren die net als 
wij kiezen voor eerlijke en pure smaken. 
 
Wilt u een passend glas wijn bij uw eten, aarzel niet ons te vragen: wij adviseren u graag! 
 
Naast onze huiswijnen hebben wij de nodige open wijnen die niet in deze wijnkaart zijn 
vermeld. U kunt natuurlijk ook vragen naar één van onze persoonlijke favorieten! 
 
U kunt zich ook helemaal laten verrassen en kiezen voor een wijnarrangement à  7.75  per 
glas. 
 
Veel plezier bij het lezen van onze wijnkaart en mocht u vragen hebben dan staan wij u 
graag te woord. 
 
                       Team Hoeve De Boogaard          

 
 
 
 
 
 

 
'Er zit meer filosofie in een fles wijn dan in alle boeken van de wereld' 

Louis Pasteur, Frans scheikundige 
 

 
 

 
 

                                                                                                                 
Onze flessen wijn kunnen sulfiet bevatten. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

HUISWIJNEN  glas  5.10   fles   28.50 

 
 

WIT per glas 

 
Spanje  
RUEDA VERDEJO 'Casamaro'  
Bodegas Garciarévalo, Castilla y León 
verdejo     Elegant, fris met tonen van appel, citrus, anijs en kruiden.  
Sappig in geur en smaak.   

 

Frankrijk  

VIGNOBLE MURET CHARDONNAY   
Vignoble Muret, Languedoc    
chardonnay     Inzet is vol en sappig met rijp fruit en een hintje rokerigheid  
in de afdronk.  

 
Italië  
Il BORGO TREVENEZIE  
Borgo Savaian, Venetië 
Sauvignon blanc     Stuivende soepele dronk van bloemen en tropisch fruit. 

 
 

ROSÉ per glas 

 
Italië  
 

CORVINA ROSATO 'Gregoris'  
Fattori, Veneto 
corvina     Soepele, heerlijk elegante smaak, aangenaam zomers fris.    

 
 

ROOD per glas 

 
Frankrijk 
VENTOUX 'Richebois'  
Compagnie Rhodanienne, Rhône 
grenache   Lichte, frisse en plezierige rode wijn met een kruidige inslag  
en een soepele afdronk.     
 

Italië  
MERLOT BIOLOGICO 'Terre di Marca'  
Corvezzo, Veneto 
merlot     In de smaak rijp fruit, klein zoetje, zwarte bessen, iets cassis  
en ronde romige aroma’s, lichte houtlagering en soepele tannines.      
 
 
 

Wij adviseren u graag een bijpassend glas wijn bij uw gerecht. 
glas € 7.75  / fles € 37.50 

 

 
 

 
 



 
 

MOUSSERENDE WIJNEN glas fles 
 

Frankrijk  
CHAMPAGNE DELOT BLANC DE NOIRS 'Réserve' BRUT 14 72 
Delot Père et Fils  
pinot noir     Frisse, elegante inzet met een zachte mousse, aangenaam droog en complex.   
 

Spanje  
CAVA D'ARCIAC SELECCIO BRUT 8 45 
Cellers de l'Arboç, Cataluña  
xarel.lo, macabeo, parellada   Fris, vol en rond.      

 
WITTE WIJNEN    
 

Frankrijk    
PINOT BLANC  32 
Edouard Leiber, Elzas 
pinot blanc     Soepel, fris, boterig.    
 

GEWÜRZTRAMINER  35 

Edouard Leiber, Elzas 
gewürztraminer     Smaakvol, tropisch, kruidig.    
  

SANCERRE DOMAINE DE LA ROSSIGNOLE  45 

Pierre Cherrier et Fils, Loire 
sauvignon blanc     Droge, frisse sauvignon, zuiver.       
 

POUILLY-FUMÉ DOMAINE DE RIAUX    45 

Bertrand Jeannot et Fils, Loire  
sauvignon     Verfijnd, kenmerkende aroma's als acacia en mint. De afdronk is mooi  
sappig en goed in evenwicht.    
 

CONDRIEU 'de Brèze'  105 

Louis Chèze, Rhône  
viognier     Krachtige wijn, rijp fruit perzik & peer, fijne houttonen.     
 

BOURGOGNE BLANC  55 

Vincent et Sophie Morey, Bourgogne  
chardonnay     Rijk, fris, levendig, iets mineraal, wat boter, toast en frisse zuren  
met een milde afdronk.     
 

SAINT-VÉRAN VIEILLES VIGNES  52 

Gilles et Jean-Jacques Corsin, Bourgogne  
chardonnay     Mooi, complex, een goede balans, finesse, rijkheid en kracht.  
Fijne tonen van noten en zacht tropisch fruit.     
 

CHABLIS PREMIER CRU 'Beauroy'  60 

Domaine Thierry et Charles Hamelin, Bourgogne  
chardonnay     Toegankelijk, evenwichtig, lange afdronk.    
 

SANTENAY 'Les Hâtes'   65 

Vincent et Sophie Morey, Bourgogne 
chardonnay     Vol en rijk, een mooie aromatische frisheid, zuiver, licht eiken met  
een soepele afdronk. 
 

MEURSAULT 'Les Grands Charrons'  120 

Michel Bouzereau et Fils, Bourgogne  
chardonnay     Rijke, krachtige witte wijn met een stevige neus, verfijnde aroma’s  
van fruit, noten, hout en een ronde afdronk. Goede balans en heel zuiver gemaakt.    
 

CHASSAGNE-MONTRACHET  120 

Thomas et Sylvie Morey, Chassagne-Montrachet, Bourgogne  
chardonnay     De wijn is zuiver, licht mineraal en heeft een plezierige, verfijnde kracht. 
In de afdronk blijven aroma’s van getoast hout, vanille en noten lang na.    



 

WITTE WIJNEN  fles 
 

Italië 

BOTTEGA VINAI PINOT GRIGIO  32 

Cavit, Trentino, Veneto    
pinot grigio (pinot gris)     Droog met veel sap, elegant en zuiver en een tikje notig na.  
 

SOAVE 'Motto Piane'  42 

Fattori, Veneto    
garganega     Volle, krachtige smaak, zachte frisse zuren, iets citrus, peer, perzik, eiken.   
 

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO RISERVA 'Salmariano'  42 
Giovanni Marotti Campi, Marche 
verdicchio     Smaakvol, uitgebalanceerd en overtuigende afdronk. 
 

Spanje  

RUEDA VERDEJO LÍAS 'Finca Treso  lmos'  32 

Bodegas Garciarevalo, Rueda 
verdejo     Extractrijke verfijnde smaak, een goede vulling, met tonen wit fruit, citrus,  
anijs en kruiden.     
 

RIOJA MUGA BLANCO  35 

Bodegas Muga, La Rioja 
viura, malvasia, garnacha blanca     Krachtig, rijke structuur, lichtvettige smaak.   
 

RÍAS BAIXAS ALBARIÑO GRANBAZÁN 'Etiqueta Verde'  32 

Agro de Bazán, Galicia 
albariño     Frisse, smaakopwekkende wijn, waarin peer en abrikoos, met een elegant karakter.   
 

VALDEORRAS LOURO DO BOLO  50 

Rafael Palacios, Galicia 
godello, treixadura   Lichte houttoets, filmend in de mond, kruidig, iets zilt, elegant en complex.  
 

Duitsland  
GRAUBURGUNDER TROCKEN  32 

Weingut Manz, Rheinhessen 
grauburgunder (pinot gris)     Licht restzoetje, mineralig, lekker fris.   
 

RIESLING TROCKEN  35 

Spiess, Rheinhessen 
riesling     Frisse aroma’s, strak en droog met zuren, volle smaken van appel en  
citrus, lange afdronk.    
 

RIESLING 'Saar'   42 

Weingut Van Volxem, Mosel 
riesling     Droge inzet, veel body en sap, een aangename mineraliteit,  frisse zuren,  
zijdezachte afdronk.    
 

WEISSBURGUNDER TROCKEN   35 

Weingut Georg Mosbacher, Pfalz 
weissburgunder (pinot blanc)    Volle, ronde smaak met veel wit fruit en sap, gezond,  
smaakrijk en zuiver. Intense afdronk.    
 

RIESLING 'Goldberg' VDP GROßE GEWÄCHS  72 

Weingut Van Volxem, Mosel 
riesling    Frisse sappige zoetzure inzet, veel smaak met kruidigheid en mineraliteit.  
Elegante, lange afdronk met veel spanning.    
 

CHARDONNAY 'SW' MARKGRÄFLERLAND  50 

Weingut Martin Waßmer, Baden 
chardonnay    Volle, krachtige witte wijn met rijpe tonen van wit en geel fruit.  
Zachte minerale zuren en fraai, rokerige tonen van verantwoord houtgebruik.  

 



 

WITTE WIJNEN  fles 
 

Oostenrijk  
RIED STEINSETZ KAMPTAL GRÜNER VELTLINER  48 

Schloss Gobelsburg, Kamptal  
grüner veltliner     Fris,  plezierige structuur, appel en peer, citrus tonen en een ronde, 
minerale toets. 
   

URGESTEIN RIESLING NIEDERÖSTERREICH  42 

Schlosskellerei Gobelsburg, Kamptal  
riesling     Frisdroge, aromatische smaak met rijpe fruittonen van wit fruit en citrus,  
elegant en stijlvol met typische, milde riesling zuren.   
 

België  
HOENSHOF WIT  38 

Wijndomein Hoenshof, Haspengouw  
johanniter, souvignier gris, muscaris    In de smaak verfrissend citrus, wat perzik en mango  
en een klein botertje. Zuiver en verrassend. Plezierig na met voldoende lengte.    
 

CHARDONNAY 'Wit' HOMMELBERG  45 

Wijnkasteel Genoels-Elderen, Haspengouw  
chardonnay     In de smaak komt de rijkheid naar boven. Iets vettigheid, mooi klassiek  
gemaakt, elegant fris na.    
 

Nederland    
PINOT GRIS  38 

Wijngoed Thorn, Limburg  
pinot gris     Stevige smaak met veel sap, een verfijnde frisheid met wit fruit van peer,  
honing, een zachte kruidigheid met een elegante afdronk.   
 

APOSTELHOEVE 'Cuvée XII'  45 

Familie Hugo Hulst en Zoon, Limburg  
pinot gris, müller-thurgau, auxerrois     Droge inzet, zacht en zuiver met frisse zuren,  
mineraal, iets amandel, verfijnd en mooi in balans.   
 

VINEA CURA POPULUS   35 

Zorgwijngaard Vinea Cura, Helden, Limburg  
souvignier gris     Droge wijn, bloemig, kruidig bouquet, mooie houttonen,  
doormiddel van 9 maanden houtrijping op Franse barriques.  
 
VINEA CURA BLANC DE NOIR  35 

Zorgwijngaard Vinea Cura, Helden, Limburg  
cabernet cortis     Droge witte wijn gemaakt van de blauwe druif cabernet cortis,  
licht bloemig, zachte kruidigheid met een elegante afdronk.  
 
Zuid-Afrika  
RIJK'S CHENIN BLANC 'Touch'  35 

Rijk’s Private Cellar, Coastal Region  
chenin blanc     Soepele smaak,  voldoende fruit, elegante frisheid, milde zuren, subtiel hout.   
 

BOUCHARD FINLAYSON SAUVIGNON BLANC  32 

Bouchard Finlayson, Walker Bay 
sauvignon blanc, sémillon    Een licht exotische aanzet met een fraaie zuurbalans.  
Rond en fris met een stevig mondgevoel en een fruitige finale.    
 



 

RODE WIJNEN  fles    
 

Frankrijk   
DOMAINE DE PEYRELONGUE Grand Cru  45 

La Famille de Malet Roquefort, Bordeaux 
merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon     Fijn, sappig, licht hout. Klassieke Saint Emilion.    
 

CHÂTEAU GISCOURS 3e Grand Cru Classé  150 

S.A.E. du Château Giscours, Bordeaux 
cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot   Stevige, krachtige Margaux  
met een soepel karakter door de zachte, rijpende tannines.    
 

BOURGOGNE PINOT NOIR  50 

Vincent et Sophie Morey, Bourgogne 
pinot noir     Gezonde wijn met een volle smaak, plezierig, soms iets aards, klein rood fruit, 
herkenbare zuren met eiken door rijping op eikenhouten vaten.    
 

FIXIN  75 

Domaine Michel Magnien, Bourgogne 
pinot noir     Levendige, bloemige en geparfumeerde wijn. Gestructureerd in de mond,  
rijk en toch uitgebalanceerd.    
 

VOSNE-ROMANÉE  120 

Domaine Confuron-Cotetidot, Bourgogne  
pinot noir     Frisse, zachte zuren, zeer intens met veel elegantie. In de afdronk iets eiken  
en vanille door houtrijping.    
 

Italië  
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 'Riseis'  32 

Agriverde, Abruzzo  
montepulciano     Rijk, vol, heerlijk rood fruit,  kersen, aangenaam fris, zwoele afdronk.    
 

CHIANTI SAN VITO  34 

Tenuta San vito, Toscana  
sangiovese   Vol, fruitige smaak, heel aangenaam,  zachte tannines in de fijne afdronk.     
 

BARBERA D'ALBA 'Maria Gioana'  38 

Giacosa Fratelli, Piëmonte  
barbera     Rijke wijn, vol van smaak, zachte mooie afdronk.    
 

PASSO DEL SUD 'Appassimento'  32 

Tagaro, Puglia  
primitivo, negroamaro, nero di troia, merlot    Een ronde inzet, niet te zwaar, veel fruit met 
een klein zoetje. Rond, zwoel en aangenaam na.    
 

VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO 'Marogne'  45 

Fratelli Zeni, Veneto  
corvina, rondinella, corvinone   Droog, kersen en morellen, licht zoet van rozijnen in afdronk.     
 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 'Barriques'  120 

Fratelli Zeni, Veneto  
corvina, rondinella, corvinone   Prachtige, volle, iets droge, mooi gerijpte smaak, iets eiken, 
chocolade, iets van krenten, kokos en vanille, veel concentraat, zachte bitters met een zeer 
lange finale. 
 

BAROLO  95 

Massolino Vigna Rionda, Piëmonte   
nebbiolo   Milde aandronk, krachtig en zacht in de mond, droog, wat aards met frisse zuren. 
Lange afdronk met iets bitter en rood fruit. 
 
BRUNELLO DI MONTALCINO  110 

La Gerla, Toscana 
sangiovese grosso (sangiovese)   Zacht kruidige, ronde inzet, rijk en vol in de mond. Naast fruit 
(bosbessen en pruimen) ook laurier, omlijst door zachte tonen van hout. Zeer lange afdronk.  

 



 

RODE WIJNEN  fles    
 

Spanje    
PRIORAT 'Vi de Vila' PORRERA  55 
Cims de Porrera, Cataluña 
cariñena (carignan), garnacha (grenache)   Volle inzet, met rijp gezond rood fruit, bijna zwoel, 
intens en iets belegen. Mooie balans van de rijke smaak en de elegante zuren in de afdronk.    
 

RIOJA MUGA 'Reserva'  60 

Bodegas Muga, La Rioja  
tempranillo, garnacha (grenache), mazuelo, graciano    Volle romige smaak, eiken, vanille.    
 

ALICANTE CASA AGRICOLA PAISAJE MEDITERRÁNEO TINTO  38 

Casa Agrícola Pepe Mendoza, Valencia  
monastrell (mourvèdre), alicante bouschet, giró, syrah    In de smaak wat balsamico, trekdrop, 
tijm en rozemarijn, vol dik donkerrood fruit, Mediterraans van karakter, aangename tannines.    
 

RIBERA DEL DUERO ARZUAGA 'Reserva'  90 

Bodegas Arzuaga Navarro, Castilla y León 
tinto fino (tempranillo), cabernet sauvignon, merlot   Mooi stevig rood fruit in de smaak.  
Zachte kokos en vanilletonen van de houtlagering. Heerlijk zacht en romig van smaak.    
 

Duitsland  
DORNFELDER TROCKEN VDP GUTSWEIN  35 

Weingut Georg Mosbacher, Pfalz  
dornfelder      Volle, strakke aanzet, in de mond rijp fruit als braam, kers, aalbes, iets  
van pruimen en tabak, licht aards, met een kleine houttoets.    
 

SPÄTBURGUNDER MARKGRÄFLERLAND  40 

Weingut Martin Waßmer, Baden  
spätburgunder (pinot noir)      Verfijnd,  zwoel,  aardbei en kersen, maar ook aardse aroma's  
en iets rokerig.    
 

Oostenrijk  
BLAUFRÄNKISCH  35 

Weingut Feiler-Artinger, Burgenland  
blaufränkisch      Geprononceerd en fris aroma van bosbes en kersen. De smaak is karaktervol 
met gerijpte tannines, donker fruit en een elegante afdronk.    
 

ZWEIGELT 'Carnuntum Rot Classic Cuvée' DAC  32 

Weingut Familie Pitnauer, Carnuntum  
zweigelt      De smaak is vol en sappig met veel fruit, een elegante houtinvloed, licht kruidig  
en ronde tannines.  
 

Nederland  
THORN DORNFELDER  38 

Wijngoed Thorn, Limburg 
dornfelder      Volle aanzet van voornamelijk mondvullend rijp rood fruit met een touch van 
karamel en vanille. Milde rijpe tannines in de zachte afdronk.   
 

THORN PINOT NOIR  48 

Wijngoed Thorn, Limburg 
pinot noir      Warme, volle smaak, rijk en gelaagd met opnieuw rijp rood fruit, eikenhout, 
mooie frisse zuren, waardoor een fijne elegantie ontstaat.   
 

Zuid-Afrika  
DIEMERSDAL PINOTAGE  38 

Diemersdal Wine Estate, Cape Town  
pinotage     Redelijk complexe neus waarin rood fruit, kruiden/specerijen en chocolade de 
boventoon voeren. In de smaak komt de houtlagering naar voren met chocola als begeleider.   
 

RIJK'S SHIRAZ 'Touch of Oak'  42 

Rijk’s Wine Estate, Coastal Region  
shiraz (syrah)     In de smaak een hint van roze peper en rozemarijn en licht gestoofd zwart 
fruit. Mooie balans van hout, concentraat en zuren waardoor de wijn zeer verteerbaar is.          


