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De Beautanica Borrelbox

Alles wat je nodig hebt voor de perfecte borrel voor twee! Een box gevuld met overheerlijke 
borrelhappen met daarbij een fles wijn. Nu voor slechts €39,95 p.s. inclusief onze Portugese huiswijn. 
Zie voor overige wijnopties de volgende pagina.

De box is gevuld met:
Plukbrood met raclette, chorizo en truffelboter* | Nacho’s met tomatensalsa* | Coppa di Parma | 
Matonella | Utrechtse Oude Gracht kaas | Le Petit Doruvael kaas | Olijven | Gerookte amandelen | 
Burrata met tomaat en huisgemaakte pesto | Broodje

* Nog 5-7 minuutjes af te bakken in de oven op 180°C

Bestellen en bezorgen

 Bestellingen kunnen worden geplaatst via info@beautanica.nl

 Voor 12:00 besteld, kan de box op dezelfde dag nog worden opgehaald (op woensdag t/m 
zondag)

 Bestellingen vanaf € 50,- worden gratis thuisbezorgd tussen 15:30 en 17:00 (op vrijdag en za-
terdag) (anders €2,50 bezorgkosten)

 Bezorging enkel binnen de bebouwde kom van Zwolle

mailto:info@beautanica.nl


1. Segredos de São Miguel Alentejano Branco
12,50% Meerprijs: €0

Portugal, Alentejo Druifsoort Antão Vaz, Arinto, Encruzado

Proefnotitie Zachtedroge witte wijn met 
een aroma van bloemen, honing en licht 
fruit. De smaak zet soepel en zacht in en 
eindigt met een frisse, geurige afdronk.

Achtergrond Segredos de São Miguel is een mooi voorbeeld van een 
moderne, witte wijn met de zuiverheid van een rijpe, gezonde oogst en 
volop expressie van autochtone Portugese druiven zoals antão vaz, 
arinto, encruzado en rabo de ovelha. Een verademing in 
het wereldwijd door sauvignon blanc en chardonnay 
gedomineerde aanbod. De wijnmaker is Alexandre Relvas, technisch 
geschoold in Bordeaux. Als zoon van de gelijknamige eigenaar 
vertegenwoordigt hij de nieuwe generatie in het prachtige 
bedrijf, Herdade de São Miguel in de Alentejo, oostelijk van Lissabon. De 
druiven voor deze witte wijn worden 's nachts en dus koel geoogst en 
weken gedurende acht uur met de schil, voorafgaand aan de 
temperatuur gecontroleerde gisting. Na een korte rijping 'sur lie' en in 
rvs tanks, wordt deze geurige, droge witte wijn gebotteld.

2. Castelo de Medina Rueda Verdejo
13,00% Meerprijs: €7,45

Spanje, Ruedo Druifsoort Verdejo

Proefnotitie Een zuivere, sappige, droge 
witte wijn. Het aroma is fris en stuivend, 
met nuances van citrusfruit. De smaak 
zet vol, rond en evenwichtig in. Een 
karaktervolle witte wijn!

Achtergrond Wat een geur- en smaakexpressie! De fris-sappige witte 
Verdejo van Castelo de Medina maakt vanaf het eerste moment 
indruk. Deze bodega behoort naar onze mening al jarenlang tot de 
absolute top van het Noord-Spaanse Ruedagebied. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de aromatisch zuivere en verfrissend smakende witte
Verdejo van wijnmaakster Sara Román inmiddels vele liefhebbers kent. 
De expressieve geur van rijpe en gezonde verdejodruiven is uniek en 
geeft de wijn z’n kenmerkende en verfijnde geur- en smaaknuances 
van anijs en citrus. Maar het is ook de volle, frisdroge en sappige smaak
die overtuigt.

3. Tenuta de Angelis Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico
13,00% Meerprijs €9,95

Italië, De Marken Druifsoort Verdicchio

Proefnotitie Geurige, droge witte wijn 
met tonen van rijp geel fruit (perzik, 
nectarine), citrusvrucht en bloemen. 
Mooi krachtig, mollig en dik. Karaktervol, 
sappig en verfrissend in de middellange 
afdronk.

Achtergrond Deze Verdicchio dei Castelli di Jesi is de nieuwste wijn van
vader en zoon Fausti. Omdat de Fausti’s zelf geen wijngaarden bezitten 
in Castelli di Jesi, konden ze nooit eerder een Verdiccio maken. Het 
geval wil echter dat hun oenoloog, Roberto Potenini, een domein heeft 
in Castelli di Jesi. Via hem konden ze verdicchio-druiven kopen, 
uiteraard van uitstekende kwaliteit. Om daar vervolgens een 
aantrekkelijke en typische Markenwijn van te maken is nu precies de 
specialiteit van Quinto en Alighiero. Zoals het een goede Verdicchio 
betaamt, heeft de wijn aroma’s van bloemen en steenfruit, sappige, 
frisse zuren en een amandeltje in de afdronk. Een uitstekend aperitief.



4. Domaine Engel Elzas Pinot Gris Réserve                                                                                              biologisch
13,00% Meerprijs €12,45

Frankrijk, Elzas Druifsoort Pinot Gris

Proefnotitie De pinot gris van Fernand 
Engel heeft een karakteristiek kruidig 
aroma; bloemig met rijpe, fruitige tonen. 
De smaak is vol, rond en aromatisch

Achtergrond In de Franse Elzas is het goed toeven. Het aantal zonne-
uren is gelijk aan dat van de Zuid-Franse Roussillon! Juist daarom 
worden de druiven hier zo rijp en smaken de wijnen zo vol en mild. De 
familie Engel produceert verfijnde kwaliteiten wijn in het dorpje 
Rorschwihr, zo’n vijftien kilometer boven Colmar.
De druiven voor de Pinot Gris Reserve zijn afkomstig uit drie 
verschillende percelen in Bergheim met kalkachtige bodem. De 
wijngaarden worden volgens biologische principes onderhouden. 
Wanneer de druiven eenmaal rijp zijn, worden ze met de hand geoogst.
Na de persing en vergisting blijft de wijn nog enkele maanden in 
contact met de gisten, om de wijn extra structuur te geven. Het 
resulteert in een echte klassieke Elzasstijl pinot gris. In de neus heeft ‘ie 
rijp, bijna exotisch fruit, specerijen zoals vanille, zoethout en peper en 
zelfs een tikje botrytis (edele rot). In de mond heeft ‘ie een volle, ronde 
body, milde zuren en een tikje zoet in de afdronk.

5. Di Lenardo Vineyards Venezia Giulia Father's Eyes Chardonnay
13,00% Meerprijs €14,95

Italië, Friuli Druifsoort Chardonnay

Proefnotitie Volle, aromatische 
chardonnay met karameltonen, boter en
overrijp wit fruit in de geur. De smaak is 
zacht en rond, met een geurige afdronk 
van rijpe fruittonen en eikenhout.

Achtergrond De enthousiaste Massimo di Lenardo maakt op het kleine 
familiewijngoed in Noord-Italië zeer aantrekkelijke wijnen. De hoge 
kwaliteit wordt jaarlijks bevestigd door de belangrijkste Italiaanse 
wijngidsen, zoals de Gambero Rosso, Veronelli en Luca Maroni. De 
wijnen van Di Lenardo zijn uiterst zuiver van geur en smaak en 
bevestigen de goede reputatie van Friuli als bijzondere Italiaanse 
wijnregio. Massimo maakt deze onweerstaanbaar lekkere witte topwijn 
van uitsluitend handgeplukte chardonnay. Na enkele uren koude 
inweking gist het sap in kleine eikenhouten fusten. Vervolgens rijpt de 
wijn hierin nog ongeveer drie maanden verder 'sur lie', dus op de gisten.
Massimo’s intentie is om een luxe, rijke witte wijn te maken met duidelijk
herkenbare tonen van nieuw eikenhout – en daarin slaagt hij 
uitstekend. De wijngaarden winnen bovendien elk jaar meer aan 
kwaliteit en leveren zo een indrukwekkende witte wijn met veel 
expressie. Niet voor niets is de Father’s Eyes al jaren een 
publiekslieveling.



6. Segredos de São Miguel Alentejano Tinto
13,50% Meerprijs €0

Portugal, Alentejo Druifsoort Alicante Bouschet, Aragonez, Touriga Nacional, Trincadeira

Proefnotitie Helderrood met lichtpaarse 
nuances; bessig, jeugdig en fruitig van 
geur met licht gebrande tonen. De 
smaak zet soepel, fruitig en rond in en 
eindigt met een geurige, zwoele afdronk.

Achtergrond Segredos de São Miguel is een mooi voorbeeld van een 
moderne, soepel smakende rode wijn met de zuiverheid van een rijpe, 
gezonde oogst en volop expressie van de autochtone Portugese 
druiven alicante bouschet, aragonez, touriga nacional en trincadeira.
In het verleden smaakten Portugese rode wijnen vaak ruw en 
ontoegankelijk. De in Bordeaux geschoolde Alexandre Relvas maakt er 
echter, met behulp van hedendaagse technische kennis, een mooie 
wijn van. De wijngaarden liggen op de Herdade de São Miguel in de 
Alentejo, oostelijk van Lissabon. De druiven voor de rode Segredos 
worden 's nachts en dus koel geoogst, weken gedurende 48 uur met de
schil en gisten daarna in tanks waarbij eikenhouten staven worden 
gebruikt. Ongeveer 10% rijpt daarna 3 maanden in grote vaten.

7. Livio Pavese Barbera del Monferrato
13,50% Meerprijs €7,45

Italië, Piemonte Druifsoort Barbera

Proefnotitie Volrood van kleur en rijp van
geur, met nuances van cederhout, 
kruiden en rijp gekonfijt fruit. De smaak 
zet soepel en vol in, de afdronk is zacht 
en aromatisch.

Achtergrond Zo rond 1970, toen wijnen uit Piemonte - zoals barolo - 
buiten Italië nauwelijks bekend waren, begon Livio Pavese een 'enoteca'
(wijnwinkel) in Milaan. Hij pionierde met Piemontese wijnen in het 
buitenland. De barbera del monferrato opende voor hem markten en is
tegelijk ook de meest succesvolle soort in zijn gamma. Na het overlijden
van Livio in 2004 nam de gepassioneerde Giuseppe Bottinelli het bedrijf
over. Hij moderniseerde de wijnkelder met de laatste technologie en 
heeft de op hout gerijpte barbera nog beter gemaakt. De regio 
Monferrato wordt overschaduwd door de faam van de veel bekendere 
Langhe, met beroemde namen zoals barolo, barbaresco en alba. Livio 
selecteerde vanaf het begin juist druiven uit deze meer zuidelijk 
gelegen en ondergewaardeerde streek vanwege de uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding.
De druiven worden vanaf half september met de hand geplukt en na 
de gisting rijpt de wijn geruime tijd in grote eiken fusten. Het resultaat: 
een wijn met verfijnde en gerijpte aroma's, mooi gedoseerd eikenhout 
en een volle, pittig-zachte smaak.



8. Pontificis Pays d'Oc Grenache-Syrah-Mourvèdre
13,50% Meerprijs €9,95

Frankrijk, Languedoc Druifsoort Grenache, Syrah, Mourvèdre

Proefnotitie Helderrode, volle, geurige 
wijn met vers en gekonfijt rood fruit, een 
nuance van licht eikenhout en kruidige 
tonen in het aroma. De volle smaak is 
soepel, rond en heerlijk aromatisch met 
veel lengte.

Achtergrond De man achter het succes van deze rode wijn is Laurent 
Delaunay. Naast vakkundig wijnmaker is hij ook verantwoordelijk voor 
de druivenselectie. Het resultaat is zo goed dat de pauselijke naam 
Pontificis het etiket siert, met een knipoog verwijzend naar de 
beroemde Châteauneuf-du-Pape!
De combinatie van de druivenrassen grenache, syrah en mourvèdre 
(GSM) en een korte eikenhoutrijping geeft de Pontificis een stijlvolle en 
weelderige smaak met een verfijnde kruidigheid.
Na de rijping in eiken vaten wordt de wijn zonder filtering gebotteld om 
het maximum aan smaak te behouden. Pontificis heeft inmiddels een 
indrukwekkende erelijst opgebouwd en heeft volgens Perswijn de beste
prijskwaliteitverhouding van eenenzeventig Zuid-Franse Rhôneblends.

9. Tierras de Murillo Rioja Crianza
14,00% Meerprijs €9,95

Spanje, Rioja Druifsoort Tempranillo

Proefnotitie Volrode wijn met een rijp, 
fruitig aroma van bessen, kruiden en een 
fijne eikenhoutnuance. Vol en rond van 
smaak, met zachte tannine en een 
geurige afdronk.

Achtergrond Bodegas San Esteban is de eerste coöperatie van 
wijnbouwers in Rioja, in 1953 opgericht door zestien vooruitstrevende 
druiventelers. Sindsdien blijft deze bodega de concurrentie voor, mede 
dankzij een voortdurende vernieuwing van de wijnkelder en 
wijngaarden. De belangrijkste rode wijn van Bodegas San Esteban is de 
in eikenhout gerijpte Crianza. De wijnmakers houden voor deze wijn de 
meest geslaagde vaten zelf, wat maar een klein deel van de productie 
is. Deze worden gebotteld; de rest gaat in tankwagens naar bodega’s 
die de wijn onder hun merknaam verkopen.
Tierras de Murillo wordt uitsluitend gemaakt van perfect rijpe 
tempranillodruiven, afkomstig van wijnstokken van meer dan vijftig jaar
oud. De Crianza rijpt een jaar in het voor Rioja traditionele Amerikaanse 
eikenhout, maar ook gedeeltelijk in Frans eiken. Dat levert een verfijnde, 
elegante rode wijn op.



10. Chakana Mendoza Estate Selection Malbec
14,00% Meerprijs €17,45

Argentinië, Mendoza Druifsoort Malbec

Proefnotitie Geconcentreerde rode wijn 
met een haast ondoorzichtige dieprode 
kleur en complexe, verfijnde aroma's van
zwart bosfruit, Frans eikenhout en 
kruidige tonen. De smaak is krachtig en 
intens, maar met rijpe en zachte tannine.
De afdronk is lang en mondvullend.

Achtergrond De mooie Estate Selection Malbec van Chakana komt uit 
Altamira, de wijnstreek ten zuiden van Mendoza. De hoge ligging van de
wijngaarden zorgt voor een groot verschil in dag- en 
nachttemperatuur. Met als gevolg: een lang groeiseizoen waarbij de 
schil rijp wordt en de druif voldoende zuren behoudt. Essentiële 
omstandigheden voor het maken van een verfijnde rode wijn, die goed 
past bij gerechten. De malbecdruiven worden handmatig geplukt en 
het rendement is laag. Na de spontane natuurlijke gisting verblijft deze 
elegante malbec achttien maanden in een mix van nieuwe en één en 
twee jaar oude fusten van Frans eikenhout. De houtdosering is verfijnd, 
waardoor deze wijn zich duidelijk onderscheidt van de vaak 
bombastische Argentijnse soortgenoten. Genieten dus!

11. Liberalia Toro Cero
15,00% Meerprijs €19,95

Spanje, Toro Druifsoort Tempranillo

Proefnotitie Volrode wijn. Intens 
aromatisch, met vanille, eikenhout, zoet 
rood fruit en karameltonen in de geur. De
smaak zet zacht en soepel in en 
ontwikkelt zich elegant en zeer geurig.

Achtergrond Juan Antonio Fernández maakt met dochter Béatriz een 
van de meeste aantrekkelijke wijnen van het kleine Toro, de wijnstreek 
nabij Salamanca in het westen van Spanje. Met slechts vijftig 
producenten heeft Toro het afgelopen decennium bekendheid 
gekregen door de krachtige, maar vaak ook tanninerijke wijnen. De 
Liberalia Cero is van een ander kaliber en heeft, naast kracht, vooral 
veel rondheid.
Het geheim achter deze intense rode wijn, die al jong te drinken is? Niet 
alleen de rijping, maar ook de gisting vindt plaats in kleine, nieuwe 
eikenhouten vaten van Amerikaanse origine. Deze nieuwe manier van 
wijnbereiding, vinification intégrale, levert een geweldige mix op van 
fruit, rondheid, aromatische intensiteit en verleidelijke eikentonen. Het is
de meest succesvolle wijn van deze kleine bodega. Zeer aanbevolen.



12. De Pró Cava Brut

11,50% Meerprijs € 12,45

Spanje, Penedès Druifsoort Cava
Proefnotitie Heerlijk frisse mousserende 
wijn met vers, sappig fruit in de neus en 
een evenwichtige, zachte smaak met 
een milde mousse. 

Achtergrond Cava is de Spaanse mousserende wijn die meestal in de 
omgeving van Barcelona wordt gemaakt. De Cava de Pró is 
geproduceerd volgens de Método Tradicional, de beste manier om 
hoge kwaliteit mousseux te maken. Onderdeel hiervan is dat de wijn 
twee gistingen ondergaat, waarvan één op de fles. Na de gisting rijpt 
de cava vervolgens nog negen maanden verder, zodat er fraaie 
rijpingsaroma's ontstaan.
Deze brut is verfijnd droog van smaak en wordt gemaakt van de 

gebiedstypische druivensoorten xarello (50%), macabeo (30%) en 

parellada.

13. Charles Heidsieck Champagne Brut Réserve 
12,00% Meerprijs € 49,45  

Frankrijk, Champagne Druifsoort Pinot Noir, Meunier, Chardonnay 
Proefnotitie Een krachtige Champagne 
met een verfijnde geur van 
oranjebloesem, gedroogde perzik en 
brioche. Genereus, vol en verfrissend van
smaak met een delicate mousse en 
milde textuur. De afdronk is elegant en 
aanhoudend. 

Achtergrond Het legendarische huis Charles Heidsieck behoort zonder 
meer tot de Grote Namen der Champagne.
De uitmuntende kwaliteit is met name te danken aan het feit dat 

Heidsieck werkt met een aandeel van maar liefst 40% reservewijnen. 

Deze komen van de mooiste percelen en uit de beste jaren. De wijnen 

rijpen zo’n 5 tot 15 jaar op vat voordat ze gebruikt worden in de blend 

van de Brut Réserve. Dit geeft deze indrukwekkende Champagne een 

opvallende diepte en complexiteit.

Na zorgvuldig blenden door chef de cave Cyril Brun rijpt de wijn nog 
tenminste drie jaar op de gisten in de schitterende, twee millenia 
oude crayères. Deze adembenemende, in kalk uitgehakte kelders in 
Reims zijn tevens Unesco Werelderfgoed. Na de rijping 
volgen dégorgement (het verwijderen van de gisten uit de fles) en 
botteling. Deze werkwijze levert een werkelijk sublieme Champagne op, 
die weliswaar de eenvoudige naam Brut Réserve draagt, maar smaakt 
als een complexe (multi)vintage-Champagne. À la Krug, maar dan vele
malen betaalbaarder. Niet voor niets sleept deze schitterende wijn keer
op keer weer een regen aan medailles en onderscheidingen in de 
wacht. 
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