
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Beste gast van Sal do Mar, 

 

Leuk dat jullie even een blik in onze wijnkaart nemen! 

 

Wekelijks zoeken wij samen met onze leveranciers naar  

mooie, vernieuwende, bijzondere, authentieke en soms een tikkeltje 

eigenwijze wijnen. Dit soms voor op de wijnkaart maar ook om 

ernaast te presenteren in onze wijnarrangementen, los per glas of 

gewoon lekker per fles! 

 

Vraag één van onze medewerkers naar de verschillende 

mogelijkheden. Wij helpen je graag verder! 

 

Omdat wijn ontzettend persoonlijk is kan het heel goed zijn dat jouw 

wijn er wellicht niet tussen staat.  

Mail ons dan ook jouw favoriete wijn en wellicht kunnen wij er samen 

voor zorgen dat deze in de toekomst ook bij  

Sal do Mar te drinken is. info@saldomar.nl  

 

Wij staan open voor suggesties! 

 

Bubbels:  
Tussen de € 6,00 en € 12,00 per glas. 

 

Huiswijnen: 

Tussen de € 5,00 - € 7,00 per glas. 

 

Arrangement wijnen (losse glazen): 

Tussen de € 6,00 - € 9,00 per glas. 

 

Wijnen buiten de kaart om: 

Deze wijnen zijn wisselend in prijs.  

Wij vertellen hier graag meer over. 

 

 

 

Chateau Pontac Monplaisir, P. Léognan 2017  69 

 

Alain Maufras, Pessac-Léognan (bordeaux), FR – Merlot/Cabernet 

sauvignon 

Handmatige oogst met de selectie direct op de wijnstok. Heerlijke 

aroma’s van vanille en rood fruit met een houtachtige noot. 

Elegant, rond, tikje leder en chocolade. 

 

Chassagne Montrachet rouge 2016     74 

 

Hubert Bouzereau, Bourgogne, FR – Pinot Noir 

Pinot noir op zijn best! Sexy, elegantie en zijde zacht zijn woorden die 

opkomen wanneer je deze wijn drinkt. Verfijnd gebruikt gemaakt 

van hout, fijne zuren, rijp fruit maar met een zachte afdronk. 

 

Bordeaux schatten Vraag naar de extra informatie en prijzen 

 

Chateau Labegorce Margaux   1995 

Chateau Labegorce zédé Margaux   2000 

Chateau Poujeaux Moulis-Medoc   2000 

Chateaux Poujeaux Moulis-Medoc   2001 

Chateau Haut Lariveau Fronsac   1999 
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Massale 2016 Kooyong     58 

 

Kooyong, Mornington Peninsula, AU  – Pinot Noir    

Tonen van pruim, kersen, kaneel en steranijs met een aardse 

afdronk. In het mondgevoel kersen met specerijen, een vleugje 

zoete sinaasappel sappigheid met fijne tannine. Rijping voor 11 

maanden in Frans eikenhout.   

 

One Man Band red 2013 Iona    58 

 

Iona, Elgin, ZA – Syrah, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, 

Mourverdre  

18 maanden rijping op eikenhout. Rijke, volle, vlezige wijn. Mooi 

ontwikkeld, type reserva. Donker rood fruit en licht spicey.  

 

Nebbiolo d'Alba Scarpa, Bric du Nota   67 

 

Scarpa, Alba, Piemonte, IT – Nebbiolo  

36 maanden gerijpt op Sloveens hout en daarna nog 12 maanden 

in de fles.  

Tonen van donker fruit, kruidig en een ronde warme afdronk. 

 

Negre de Negres 2017     67 

 

Alfredo Arribas, Priorat, ES – Carignan, Syrah, Mouverdre, Touriga N, 

Cabernet S 

Krachtige wijn met tonen als cassis, drop, laurier en rijp fruit. Zachte 

tannine, diep en een lange lengte in de afdronk. Vergist op stalen 

tanken en rijpt in oude  

eikenhouten vaten. 

 

 

 

 

 

 

Bubbels 

Cava MIM Brut Reserva     35 

 

Vins el Cep, Penedès, ES – Xarel.lo,  Macabeo 

Wijngaarden liggen in Sadurni d’Anoia en Villobi de Penedès, ten 

zuiden van Barcelona. Dit is hét Grand Cru gebied van de cava 

regio. Een zeer verfijnde mousserende wijn van biologische druiven. 

Heerlijk als aperitief, maar ook lekker om door te drinken! 

   

Cava Mim Rosé      35 

 

Vins el Cep, Penedès, ES – Pinot Noir 

Wijngaarden liggen op 400 m hoogte op een kalkrijke bodem. 

Komen uit het Grand Cru gebied van de cava. Zuivere, strakke rosé 

bubbel met één vleugje rood fruit.  

 

Champagne 2009 BdB René Collet    81 

 

René Collet, Champagne, FR – Chardonnay  

Een mooie strakke frisse Champagne. Mooie tonen van wit fruit. 

Helder en erg verfijnd. Wijnhuis was van de broers Collet, maar na 

verkoop van alle wijnstokken, is René Collet in 2002 voor zichzelf 

verdergegaan.  

 

Champagne Lilyale BdB Grand Cru 2014 Waris&Hubert 69 

 

Waris&Hubert, Champagne, FR – chardonnay 

Een prachtige zuivere en verfijnde bubbel uit de Grand Cru 

wijngaarden in de Côtes des blancs. Een assemblage van meerdere 

oogstjaren met in de basis 2014. Een klassieke Blanc de Blancs maar 

dan echt fijn en droog in het mondgevoel.  

Deels op eikenhout gerijpt. 
 

 

 

 



Wit 

 

Castore Bellone 2019 Azienda Cincinnato   24 

 

Cincinnato, Cori, IT – Bellone  

Vulkanische bodem. Vergisting en 6 maanden rijping op staaltank. 

Pittige wijn, frisse zuren en mooi rijp fruit. Kleine bitter, spannende 

wijn.  

 

Rioja Blanco 2019 Ostatu     27 

 

Ostatu, La Rioja, ES – Viura, Malvasia 

Verleidelijke neus met tonen van rijpe appel en citrus. In de mond 

heerlijk fris maar rond en soepel. Zacht fruitige, frisse afdronk.  

 

Le Tre Rie 2019 Monte dei Roari    28 

 

Monte dei Roari, Veneto, IT - Pinot Grigio 

Vergist op staaltanken en daarna 3 maanden sur lie. Bloemige, frisse 

wijn met een zachte afdronk. 

 

Sophie te Blanche 2019 Iona     29 

 

Iona, Elgin, ZA – Sauvignon Blanc  

Fruit afkomstig van Langerug Farm in Elgin, gelegen op 400m hoogte 

op 5 km afstand van de Atlantische Oceaan. Hierdoor de koelste 

wijngaarden en daarmee perfect geschikt voor de Sauvignon 

Blanc. Stuivende witte wijn met aroma’s van appel, limoen, ananas, 

grapefruit en peer.  

 

Flower and the Bee 2019 Coto de Gomaris   30 

 

Coto de Gomariz, Ribeiro, ES – Treixadura  

Je ruikt rijpe peer, bloemen en gele pruimen en de smaak is 

weelderig en breed met fijne zuren en veel verleiding. Volledig op 

staal vergist.  

Esporão Reserva Tinto 2016     49 

 

Esporão, Alentejo, PT  – Trincadeira, Cabernet Sauvignon, 

Tempranillo  

Een krachtige body door 12 maanden in eikenhouten vaten te 

rijpen en vervolgens nog 8 maanden op fles. Mooie specerijen, 

kruiden en donkerrood fruit. Stevig maar zonder storende tannine. 

 

Rivera del Notre Païs 2018      51 

 

Roberto Henriquéz, Itata, CL – Païs 

Rijp fruit met tonen van drop en laurier. Zalvend in de smaak met 

zachte tannine. Gemaakt van 200 jaar oude stokken van 

vulkanische bodem. Rijping op 500L houten foeders. 

 

Langhe Nebbiolo 2018 Parusso    54 

 

Marco Parusso, Langhe (Piemonte), IT – Nebbiolo 

Verfijnde neus met tonen van rozen, rijp rood fruit en specerijen. In 

de mond elegant en verteerbaar met zacht rood fruit, fijne tannine 

en een iets spicy afdronk. Tien tot twaalf maanden op barriques van 

225 liter bij een constante temperatuur van 15°C. 

 

Franken Spätburgunder 'Tradition' 2017 Fürst   57 

 

Fürst, Franken, DE – Spätburgunder (Pinot Noir) 

Heldere lichtrode kleur. Vol fruit aroma's, lichte kruidigheid en 

houtnuances. In de smaak veel fruit van kersen waarbij de 

houtinvloed en de rustieke tonen mooi naar voren komen. Heeft 

een Bourgondische rondheid met zachte en verfijnde 

amandeltonen. Na de vergisting ondergaat de wijn een korte rijping 

op grote houten vaten. 

 

  

 

 



Montreaga 'La Espera' 2008     42 

 

Bodegas Montreaga, Cueca, ES – Cabernet Sauvignon, Merlot  

Deze wijn heeft 18 maanden in getoast Frans- en Amerikaans eiken 

vaten mogen rijpen. Het resultaat is een stevige en volle wijn met 

een kruidige en warme afdronk.  

 

Bourgogne Chitry Rouge 'Veau de Puits' Olivier Morin 2017 43 

 

Olivier Morin, Bourgogne, FR – Pinot Noir  

Deze wijn wordt vergist en gerijpt op oude eikenhout vaten voor 15 

maanden. Erg aromatisch, fijn en zacht in combinatie met aardse 

tonen.  

 

Valpolicella 'Ca'Fiui' 2018 Corte Sant'Alda   45 

 

Marinella Camerani, Valpolicella (Veneto), IT - Corvina 

Elegante neus met tonen van kersen en specerijen. Heerlijk levendig 

in de mond met veel kruiden en specerijen en verfijnd rijp rood fruit. 

Frisse afdronk. Zes tot tien maanden in dezelfde foeders. 

 

Rioja Reserva 'Viña Alberdi' 2015 La Rioja Alta  48 

 

La Rioja Alta, La Rioja, ES – Tempranillo 

Verleidelijke neus met tonen van gerijpt rood fruit, bos aardbei, 

vanille, iets laurier en mooi verweven hout. In de mond soepel en 

sappig met een verfijnde zachte afdronk. Twee jaar op huisgemaakt 

Amerikaans eiken; het eerste jaar op nieuw eiken en het tweede 

jaar in eiken van gemiddeld drie jaar oud.  

 

 

 

 

 

 

 

Niederösterreich Grüner Veltliner 'Löss' 2019 Hiedler  33 

 

Hiedler, Niederöstereich, kamptal, AT – Grüner Veltliner  

Deze Grüner Veltliner is gemaakt van een combinatie van jonge en 

oude stokken van 40 jaar. Klassieke stijl met tonen van wit fruit en 

veel mineralen.  

Graacher Riesling Hochgewächs K.Kieren 2016  34 

 

Kees Kieren, Mosel, DE – Riesling 

Diep strokleurig van kleur met een kruidige/fruitige neus. In de mond 

een volle en gelaagde smaak van citroen, grapefruit, ananas, 

mango, mineralen, bijenwas en lichte petroleum. Middel in zijn 

afdronk. 

 

Lagar de Pangua 2018      35 

 

Lager de Pangua, San Asensio/Rioja, ES – Viura  

Deze wijn heeft 8 maanden in eikenhouten vaten gerijpt. Rijp fruit, 

kruidig en licht nootachtige tonen. Voor een witte rioja een flinke 

body.  

 

Thermenregion Gumpoldskirchner Tr. 2018    37 

 

Johanneshof Reinisch, Thermenregion, AT – Zierfandler, Rotgipler 

(half zoete wijn) 

Schone zuivere neus, bloemig met veel rijp tropisch fruit, meloen en 

perzik en wat kruidigheid. Volle aanzet, rijke stijl, waarbij het vleugje 

restzoet mooi gebalanceerd wordt met milde zuren. 50% wordt 

vergist op houten fouders.  

 

 

 

 

 

 

 



Burgenland Weissburgunder 2019 Beck   37 

 

Beck, Neusiedlersee, AT – Weissburgunder  

Charmant parfum van witte perzik, nectarine en verse snijbloemen. 

Mineraal geinspireerde smaak met impressies van appel, abrikoos, 

peer en verveine. Lichtjes floraal en heerlijk opgespannen zuren tot 

laat in de finale.’ 6 maanden rijping op grote acaciahouten fouders 

van 1000 liter. 

  

Franken Silvaner 'Homburg Kallmuth' 2018 Fürst Löwenstein 39 

 

Fürst Löwenstein, Franken, DE – Silvaner (Traminer) 

Superfijne mineraliteit, bloemig, droog, een intense smaak met zeer 

verfijnde zuren.  

Tonen van appel en grapefruit. Mooie zoet-zuur balans. 

 

Esporão Reserva Blanco 2018    39 

 

Esporão, Alentejo, PT  – Semillon, Antão Vaz, Arinto, Roureiro 

Een volle, dikke, romige witte wijn. Verfijnde tonen van perzik en 

mandarijn, rijp fruit en mineralen.   

 

Lias Finas Salnes Old Vines 2018 Attis    39 

 

Attis, Salnes- Rias Baixas, ES  – Albarino  

Wijngaarden aan de kust, hierdoor zand en graniet bodems. Een 

rijping van 6 maanden. Verfijnde, strakke wijn met een mooie 

diepgang, licht rokerig. Verschillende tonen van citrus en een klein 

vetje.  

 

 

 

 

 

 

Rood 

 

Rioja Maceración Carbónica 2019 Artuke   28 

 

Artuke, La Rioja, ES – Tempranillo, Viura 

Uitgesproken fruitige neus met tonen van frambozen, kersen en 

aalbessen. In de mond zeer sappig en fruitig met spannende zuren 

en heerlijk rood fruit. 

 

Family red 2017 Joostenberg     29 

 

Joostenberg, Paarl, ZA – Syrah, Mourvedre & Viognier   

De verschillende druivenrassen worden eerst apart vergist en 

daarna rijpen ze samen in eikenhouten vaten voor 12 maanden. 

Tonen van mocca, bramen en kruiden. Rijpe tannine maar wel 

smooth. 

 

Burgenland 'Ink' 2018 Beck     32 

 

Beck, Neusiedlersee, AT – Zweigelt, St Laurent 

Veel donker rood fruit en ook mooie aardse tonen, zachte tannine 

en elegante specerijen in de afdronk. 6 maanden in kleine 

gebruikte vaten van 225 liter. 

 

Lagar de Pangua Autor 2017     37 

 

Lagar de Pangua, San Asensio, Rioja, ES – Tempranillo  

100% Tempranillo druiven. Rijke wijn met veel aroma’s. Mooi krachtig 

en stevig. Tonen van zwart fruit en een lange afdronk.  

 

Thermenregion 'Alter Rebstock' 2017 Johanneshof Reinisch 39 

 

Johanneshof Reinisch, Thermenregion, AT – St. Laurent, 

Blaufränkisch, Zweigelt 

In de neus bessen, kersen en laurier. Zacht en soepel op in de mond. 

Iets rijp. Pruimen en kersen, laurier en zwarte peper. 



Chablis 2018 Laurent Tribut     70 

 

Laurent Tribut, Burgogne-Franche-Comté, FR – Chardonnay 

Hartige wijn met in de neus tonen van groene appel, peer en rijpe 

zoete citroen. Precieze wijn met zeer verfijnde mineraliteit. Rijping op 

gebruikte Frans houten vaten, zonder battonage. 

 

Santenay les Charmes Dessus 2014 Domaine de Bellene 72 

 

Domaine de Bellene, Cote de Beaune/Bourgogne, FR – 

Chardonnay  

Biodynamisch gemaakte wijn. 20% nieuw eiken gedurende 10 

maanden. 63 jaar oude wijnstokken, hand geoogst, lichte filtering. 

Waanzinnige chardonnay uit de Bourgogne. Vol van smaak, romig 

met een lange afdronk met verfijnde zuren. 

 

Fynbos Monopole 2017 Iona     75 

 

Iona, Elgin, ZA – Chardonnay 

Stijlvol en Bourgondisch met ondertonen van limoen en citroen. 

Mineraliteit van oesterschelpen en een vleugje amandelen en 

brioche in de afdronk. Mooie bloemige tonen en heldere frisse zuren 

blijven bestaan. Deze wijn was 100% wild gefermenteerd in een 

selectie van 300L en 228L Franse eikenhouten vaten (31% nieuw, de 

rest in 2e, 3e en 4e vaten).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosel Riesling Wiltinger 2018 Kesselstatt   43 

 

Reischgraf von Kesselsatt, Mosel, DE - Riesling 

Een frisse, levendige riesling met een goede zuurgraad. Veel 

sappigheid. Fijne citrus (limoen) samen met primaire tonen van 

honingmeloen en witte perzik. In de afdronk een heel subtiel vleugje 

mineraliteit. 

 

Majuelo del Chivitero 2017 Isaac Cantalapiedra  45 

 

Isaac Cantalapiedra, Castilla y Léon, ES – Verdejo  

Druiven komen van oude stokken, 35 jaar+ . Volledig vergist en 

gerijpt voor 9-10 maanden op Frans eikenhout. Mooie diepe zuren, 

intens rijpe smaken. Complexe wijn door de combinatie van romig, 

abrikoos, ziltig en wilde bloemen.  

 

Cotes du Jura Blanc Griffez 2018     45 

 

Henri le Roi, Jura, FR – Chardonnay  

Volle romige stijl met die typische Jura zuren, rijp fruit en een lange 

afdronk. Deel op eikenhouten vaten en een deel op staal gerijpt. 

 

Bourgogne Bouzeron 'Les Bouillottes' 2017 Domaine Amiot 49 

 

Domaine Amiot, Bourgogne-Franche-Comté, FR - Aligoté 

De Bouzeron van Guy Amiot is een wijn met een levendige minerale 

uitdrukking en gelaagdheid met tonen van rijpe appels en citrus. 

Heerlijk romig en complex door het sjieke hout. Een ware witte 

Bourgogne. 

 

Colli Tortonesi 'Derthona' 2017 La Colombera  49 

 

La Colombera, Piemonte, IT – Timorasso 

In de geur fruitig en bloemig met tonen van perzik, meidoorn en 

honing, minerale tonen en goede zuren. 

 



Stajerska Slovenija 'Sipon' 2016 Conrad Fürst  53 

 

Conrad Fürst, Stajerska Slovenjia, SI – Sipon 

Frisse geur van kruiden en rijp fruit. In de smaak mooi verweven 

vegetale nuances, verfijnde zuren en elegantie met een lange 

delicaat kruidige afdronk. 6 maanden rijping in grote houten 

fouders. 

 

Le Paradis 2018 Domaine du Nozay, Sancerre  55 

 

Domaine du Nozay, Sancerre/Loire, FR – Sauvignon Blanc  

Kalkbodem, vergisting vind plaats op staal. Deel rijpt op staal/beton 

en een deel rijpt op eikenhouten vaten. Fris pallet, stuivend, en 

tonen van wit fruit zoals appel.  

 

Jerez P.X. 'Exceptional Harvest' 2018 Ximénez-Spínola 59 

 

Ximénez-Spínola, Alndalucië, ES – Pedro Ximénez (half zoete wijn) 

Zeer complexe neus met tonen van vijgen, rozijnen, pruimen, 

versgebakken brood, gistig. In de mond een klein zoetje maar 

opvallend verteerbaar, met perfecte balans tussen het gedroogde 

fruit, zuren en mineraliteit. Lange intrigerende afdronk. Vier 

maanden op oude Amerikaanse Sherry vaten met regelmatige 

bâtonnage. 

 

One man Band White 2017 Iona    59 

 

Iona, Elgin, ZA – Semillon, Sauvignon Blanc  

Wordt vergist op eikenhout met 20% nieuw hout. Romige, 

aromatisch smaken in combinatie met frisse zuren. Licht bloemige 

afdronk. 

 

 

 

 

 

Wachau Grüner Veltliner 'Treu' Federspiel 2017 Hirtzberger 59 

 

Mathias Hirtzberger, Wachau, At – Grüner Veltliner 

Een vleugje sinaasappelschil, gele appel, een vleugje 

bloesemhoning. Sappige, zijdeachtige textuur, delicate abrikozen, 

fijne zuren, harmonieus, een veelzijdige maaltijdbegeleider. 

 

Grauburgunder Ortenau Réserve Ortenberg 2016  65 

 

Weingut Schloss Ortenberg, Ortenberg, DU – Grauburgunder (pinot 

gris) 

Atletisch van kracht en structuur, maar gelukkig geen 

zwaargewicht. Dat zou je misschien denken als je neus aroma's van 

lokaal fruit waarneemt. Er zijn rijpe appels en peren die deze Pinot 

Gris in zich draagt, en de fijne smaak van het houten vat waarin hij 

zich mocht ontwikkelen. 

 

Aristargos 2017 David&Nadia     66 

 

David & Nadia, Swartland, ZA - Chenin Blanc, Semillon, Viognier 

Afkomstig van 14 percelen tussen de 40 en 49 jaar oud. De wijn 

wordt vergist en gerijpt op eikenhout, oude vaten voor 12 

maanden. Krachtige, intense wijn met fijne, diepe zuren. Zacht en 

romig. 

 

MH 'Piccadilly Valley' 2017 Murdoch Hill   68 

 

Murdoch Hill, Piccadilly Valley, AU  – Chardonnay  

Vergist en gerijpt op eikenhout. Rijke romige wijn.  

Tonen van rook, toast en fijne zuren. 

 

 

 

 

 


