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Proeverij Klavertje Vier
“Sinds begin 2019 zijn wij de trotse eigenaren van 

Proeverij Klavertje 4. Een mooie locatie in het centrum 
waar je terecht kunt voor een drankje en een hapje. 
We zijn trots op de proeverij. In een gemoedelijke 

sfeer bieden we tal van wijnsoorten van goede 
kwaliteit. We werken samen met lokale ondernemers. 
Daardoor kunnen we streekproducten aanbieden. Dat 

geeft net iets extra’s. Je proeft het ook.” 

- Ralf en Denise Brinkhof.



Mousserende wijnen
 Glas  Fles
Cava Clos Amador Brut Reserva Delicat  5,00   27,50 
Droge Cava met elegante belletjes. Fruitig en fris met een groengele 
kleur en gouden reflecties. Aroma’s van citrusfruit, groene appel en een 
hint van gerijpt wit (perzik) fruit. Deze bruisende Cava is enigszins gerijpt.

Champagne Bollinger Special Cuvée Brut       80,00
Gerijpt, complex en vol van smaak met tonen van toast, karamel, walnoten, 
peer en rijp fruit. Zachte mousse met lang aanhoudende bubbels. 



Bollinger
Sinds 1829 produceert Bollinger grootse Champagnes 

met een krachtige, geraffineerde en complexe stijl. 
Bollinger streeft voortdurend naar perfectie tot in 

het kleinste details. Het Champagnehuis blinkt hier 
zó in uit, dat de hoge kwaliteit van haar Champagnes 
moeilijk te evenaren is. Bollinger veroverde met haar 
typerende elegantie zelfs het Britse Koninklijk huis: 
in 1844 ontving het Huis het prestigieuze predicaat 

Hofleverancier van het Britse Hof!



Witte wijnen
 Glas  Fles
Portillo Chardonnay - by Bodegas Salentein - Argentinië    4,20  19,50
De Argentijnse Portillo Chardonnay is een heerlijke fruitige witte wijn met 
aroma’s van peren, appel en honing. Een sappige wijn met een mooie afdronk.

Portillo Sauvignon Blanc - by Bodegas Salentein - Argentinië  4,20  19,50
Een typische Sauvignon Blanc met een gele, licht gouden kleur. Een frisse stijl met 
aroma’s van groene appels, rijpe perziken en roze grapefruit zijn zeer kenmerkend.

Lenotti Bianco del Veneto - Italië  4,20  19,50
De wijn is gemaakt van de druiven Garganega en Cortese. De druivenstokken 
groeien op Colle dei Tiglo wat ‘heuvel van de Lindebomen’ betekent. Geur 
van bloemen en honing, in de smaak hints van perzik, appel en boenwas.

Ramón Bilbao Verdejo - Spanje  5,50   27,00 
Deze prachtige witte wijn van de Verdejo druif heeft een fijn aromatisch karakter. 
Aroma’s van passiefruit, anijs,venkel en tropisch fruit zorgen voor levendigheid in het 
glas. Een klein bittertje en een mooie frisheid gecombineerd met een zachte afdronk.



Ramón Bilbao
Bodegas Ramón Bilbao werd opgericht in 1924 door Ramón 

Bilbao Murga. Een ervaren wijnhandelaar die zijn druiven 
kocht van lokale boeren in de plaats Calle Las Cuevas in de 
provincie Haro, het noorden van Spanje. Het handelsmerk 

Ramón Bilbao staat vandaag de dag bekend om: de 
inachtneming van de Rioja tradities, een innovatief karakter 

en de productie van topkwaliteit. Daarnaast gebruikt het 
merk oude Amerikaanse vaten van eikenhout in plaats van 

nieuwe Franse vaten. Authentieker wordt het niet.



Witte wijnen
 Glas  Fles
Laurent Miquel Solas Viognier - Zuid-Frankrijk  5,90   29,50 
Deze Viognier uit de Solas serie brengt heerlijke aroma’s van citroen 
en zachte abrikoos naar voren. De wijn bevat een mooie spanning wat 
mede komt door de frisse zuren. Deze Viognier heeft een zachte afdronk.

Grüner Veltliner Ried Spiegel Réserve - Oostenrijk 6,00   30,00 
Deze wijn heeft een helder bleekgele kleur. Een heerlijke frisse wijn 
met een aantrekkelijk bloemenbouquet en een hint van witte peper. 
De smaak is mondvullend met zuivere zuren in de afdronk.

Kendall-Jackson Vintner’s Reserve Chardonnay - Verenigde Staten 7,00   36,00 
Deze wereldtopper uit Californië blinkt uit in haar volheid en licht romige smaak. 
Een Frisse en elegante wijn met heerlijke aroma’s van tropisch fruit als mango, ananas, 
appel en peer. Fijne geroosterde tonen op de achtergrond en een lange afdronk.

L’Avenir Provenance Chenin Blanc - Zuid-Frankrijk 7,00   36,00 
Wijn met mooie, heldere stro-gele kleur. Volle smaak, met rijke tonen van rijpe ananas, 
sappige peer en meloen. Daarnaast bevat de wijn een vleugje van honing en geroosterde 
amandelen. De subtiele zuren zorgen ervoor dat deze wijn verfrissend en crispy blijft. 
aat u verrassen  door lichte minerale tonen op het eind.



Laurent Miquel
Het doel van wijnmaker Laurent Miquel is om wijnen 
van hoge kwaliteit te produceren. Zuiverheid, balans 
en mineralen zijn in de wijn erg belangrijk. Laurent 

gebruikt de kennis en wijsheden van vorige generaties 
bij het verbouwen van wijn. Hij respecteert de natuur 
om hem heen door de impact van het wijnmaken op 
het milieu zoveel mogelijk te minimaliseren. Door de 
lange historie van de familie Miquel, vloeit de passie 

voor het maken van wijn door de aderen van 
Laurent Miquel. Hij heeft de passie en toewijding 

van zijn vader overgenomen.



Rosé wijnen
 Glas  Fles
Monteclain Rosé - Frankrijk  4,20   19,50 
Monteclain rosé is een fruitige wijn met aroma’s van zacht rood fruit 
zoals framboos en aardbei. De wijn is droog en heeft frisse zuren.

Corte Giara Bardolino Chiaretto - Italië  4,75   25,00 
Deze heerlijke rosé wijn komt van het wijnhuis Allegrini in Veneto Italië. 
Haar specialiteit zit tussen rosé en licht rood in. Ze is intens en geurig, met 
aroma’s van noten en kleine bosbessen. De wijn heeft ook karakteristieke 
kruidigheid van peper en bloesem. Droog, elegant en harmonieus met een fijn bittertje.

Château Roubine Rosé ‘La Vie en Rose’ - Provence 7,00   36,00 
Wijn met een zalmrose kleur en lichte grijstinten. Geurend naar vers gemaaid 
gras en iets floraal. De smaak is fris, verfijnd, rond en mondvullend. Tonen van 
anijs, venkel en Berlingots de Carpentras (snoepje). De wijn heeft een mooie 
zuurgraad en lange verfrissende afdronk.



Château Roubine
Château Roubine A.C. Côtes de Provence is een van de 
oudste wijndomeinen (sinds 1307) van Frankrijk. Het 
bedrijf staat onder leiding van de bevlogen Madame 

Valérie Roussel. Met groot respect voor de natuur, 
produceert Château Roubine hier karaktervolle, zuivere 

en typerende wijnen volgens de principes van Agriculture 
Raisonnée. De wijngaarden, omgeven door pijnbomen, 
kennen een bodem van klei en kalk. Sinds 1953 draagt 

Château Roubine met trots de status ‘Cru Classé’



Rode wijnen
 Glas  Fles
Portillo Malbec - by Bodegas Salentein - Argentinië    4,20  19,50
De Portillo Malbec bevat heerlijke smaken van kersen, framboos en 
aalbessen die bijeen komen in deze donkerpaarse rode wijn. Deze wijn 
uit de Portillo serie heeft een pittige afdronk met vleugje kaneel.

Epicuro Salice Salentino - Italië 4,20  19,50 
Intense dieprode kleur. Volle vlezige rode wijn met aroma’s van rood 
fruit, pruimen, tabak en leer. Robuuste wijn met een goede structuur.

Rosso Passo Cantine Lenotti - Italië 4,20  19,50 
Heerlijke Italiaanse wijn van het wijnhuis Cantine Lenotti aan de oevers van 
het Gardameer, dichtbij het plaatsje Bardolino. De wijn bestaat uit een blend 
van 50% Merlot en 50% Sangiovese druiven. De robijnrode Rosso Passo heeft 
aroma’s van donker rood fruit en wat aardse tonen. De smaak is vol, sappig en 
fluweelzacht met aangenaam zachte tannine.

Ramón Bilbao Selección Especial - Rioja 5,90  29,50 
Prachtige geuren van donker fruit, kruiden en vanille. Rode wijn met 
een zachte smaak en soepele afdronk. Rond en zwoel met rijpe tannine.

Farina Valpolicella Ripasso Classico Superiore - Italië 7,00  36,00 
Rijke en rijpe wijn van Farina. Fruittonen van pruim en kersenjam geven identiteit 
aan de wijn. Een fijne balans van tannine, frisse zuren en zoete tonen is kenmerkend. 
Op de achtergrond komen een vleugje van intense peper, leer en gember tot uiting.

Salentein Barrel Selection Cabernet Sauvignon - Argentinië 7,00  36,00 
Aroma’s van peper, zwarte bessen en vanille vormen de basis voor deze 
heerlijke, robijnrode Barrel Selection. Deze wijn is een Cabernet Sauvignon 
met een elegante smaak en een lange, volle afdronk.



Bodegas Salentein
Bodegas Salentein is opgericht door de Nederlandse 

zakenman en visionair Mijndert Pon. Het project 
Bodegas Salentein startte in 1997, de bouw van de 

bodega werd in 1999 voltooid. Argentijnse wijnen van 
de allerhoogste kwaliteit produceren, dat is het doel 

van Salentein. Dit doel wordt nagestreefd met respect 
voor én ondersteuning van de mensen, de natuur 

en de gemeenschap. Zij zijn tenslotte onlosmakelijk 
verbonden met Salentein. Alto Valle de Uco in 

Argentinië ligt aan de voet van het Andesgebergte.



Port wijnen
   Glas 
Graham’s Fine White Port      5,00
Graham’s Fine White Port heeft een wit-gouden kleur. De Port heeft aroma´s 
van rijpe druiven en amandelen in de neus. De smaak is zoet en krachtig en in 
combinatie met de heerlijke sappige zuren wordt een goede balans gecreëerd.

Graham’s The Tawny Port       5,00
Prachtige diep gouden fonkeling in het glas. Complexe aroma’s van sinaasappelschil, 
vijgen, rozijnen en kaneel vullen je glas met plezier. Een rijk, elegant en stoer 
karakter met een lange afdronk.

Graham’s 10 Year Old Tawny Port      7,00
De fijne roodbruine kleur van deze port is kenmerkend voor de Graham’s 10 
Year Old Tawny. De geur is rijp en complex. Duidelijke aroma’s van noten, 
honing en vijgen. Zacht strelende smaak met intense en lange afdronk.

Graham’s 20 Year Old Tawny Port     9,00
De complexiteit en harmonie zijn bij deze Graham’s tekenend voor de voortreffelijke 
kwaliteit. De vele jaren van rijping hebben een diepe amber en goudbruine kleur 
gecreëerd. Een mooi bouquet van amandelen, honing, karamel en gedroogd fruit. 
Samen met de zachte, zeer subtiele en perfecte balans is dit een sublieme port.



Graham’s Port
De historie van W & J Graham’s gaat drie eeuwen 

terug. De broers William en John Graham begonnen 
een textielhandel in Porto in het noordwesten van 
Portugal. In 1820 namen ze 27 vaten Port aan als 
betaling van een schuld. De twee broers besloten 

vervolgens om zich te richten op het maken van de 
beste Port wijnen uit de Dourovallei. Dit heeft tot 
het ontstaan van het Porthuis Graham’s geleid. In 

de loop van de tijd is Graham’s uitgegroeid tot een 
veelgeprezen en onafhankelijk familiebedrijf. In 2020 

vieren ze hun 200-jarig bestaan! 




