
Gasterij ‘t Hilletje 

 

Mousserende Wijnen      Glas                    Fles

                 

Cava Mont Marcal Brut, Spanje        6,25  27,50 
Spaanse mousserende wijn van top klasse. Deze cava rijpt maar liefst 24 maanden,  
dit zorgt voor de bijzonder volle smaak en zachte mousse.  
 
 

Champagne Baron-Fuente Grande Reserve, (37,5cl) Reims, Frankrijk     27,50 
Door de langere rijping van deze Grande Reserve champagne is de smaak vol en complex  
met tonen van toast en brioche. Elegant van smaak met een zeer fijne mousse. 
 
 

Champagne Baron Fuente Grande Reserve, Reims, Frankrijk    42,50 
Door de langere rijping van deze Grande Reserve champagne is de smaak vol en complex  
met tonen van toast en brioche. Elegant van smaak met een zeer fijne mousse. 
      
 

 
 
Huiswijnen Wit         Glas  Fles 

 

Huiswijn Sauvignon Blanc, Les 5 Vallees, Zuid-Frankrijk   3,95   21,75                 
Elegante wijn die fris van smaak is, met heerlijke aroma’s van tropisch fruit 
 

Huiswijn Chardonnay, Les 5 Vallees, Zuid-Frankrijk    3,95  21,75 
Volle ronde wijn met aangename tonen van witfruit en bloemen 
 

 
 
Huiswijnen Rood       Glas  Fles 

 

Merlot Grenache, Les 5 Vallees, Zuid-Frankrijk    3,95                     21,75 
Warme smaken van rood fruit, aangevuld met een vleugje kruiden en vanille  
 

Cabernet Sauvignon,  Paul Mas, Zuid- Frankrijk    3,95  21,75 
In de smaak zwarte, rode bessen en specerijen,  deze wijn is vol in de mond  
met zachte tannines 
 
 

 
Huiswijn Rosé        Glas  Fles 

 

Cinsault, Grenache, Syrah, Les 5 Vallees, Zuid-Frankrijk   3,95  21,75 
Prachtig licht roze van kleur, rijp en rond met frisse nuances van rood fruit  
zoals aardbei en frambozen en een beetje citrus 



 

Gasterij ’t Hilletje 

 

Witte Wijnen          Fles 

DomainePollier, Macon Village, Bourgogne, Frankrijk      27,50 
Klassieke wijn uit de Bourgogne, 100% Chardonnay, goed in balans en een mooie zuurgraad 
 

 

Lenotti Pinot Grigio, Veneto, Italië        26,75 
Aantrekkelijk, levendig glas wijn met exotische fruitaroma van peer & meloen 
 

 

Baron Philippe de Rotschild, Chardonnay por Escudo Rojo, Chili    32,50 
Volle ronde wijn van de beroemde wijnmaker Rotschild met een fantastische afdronk  

 
 

Rode Wijnen           Fles 

 

Baron de Ley Rioja Reserva, 2012, Spanje        32,50 
Satijnzachte structuur en aangename volle smaak met mooie vanille tonen 
 

 

Zenato Valpolicella Superiore 2013, Veneto, Italië       27,50 
Fluwelig met zachte tannines en een volle body. Heerlijk bij onze stoofpotjes! 
 

 

Domaine Bousquet, Malbec Grande Reserva 2013 (organic)     34,75 
Argentijnse malbec van topkwaliteit! Krachtig & complex met een elegante afdronk 
 
 

Rosé            Fles 

 
Aaldering Pinotage rose, Zuid Afrika        32,50 
Exclusieve rosé! Deel van deze rosé heeft een aantal maanden op eikenhouten vaten gerijpt, 
dit zorgt voor meer complexiteit 
 
 

Dessert Wijnen        Glas  Fles 

 
Muscat Beames de Venise Delas – Rhône        6,75  39,50 
Heerlijke dessert wijn, aromatisch en zeer delicaat. Lekker bij zoetigheden  

 

Croft Reseve Tawny Port        5,25  29,50 
Vol en rond van smaak is deze port met een vleugje specerijen, butterscotch en noten  

De afdronk is lang en zijdezacht 

 



 

 
 
 
Gasterij ‘t Hilletje Wijnkaart – uitleg wijnen voor het personeel  
 

Wit 

Domaine Pollier, Macon Village, Bourgogne, Frankrijk  
Zeer oud wijnhuis, inmiddels 4de generatie aan het roer. 100% chardonnay druiven. Prachtige geuren 
van rijp fruit. Een wijn die goed in balans is met een mooie zuurgraad. Wijn/Spijs: Sliptong en Zalm 

Lenotti Pinot Grigio, Veneto, Italië  
Uit het Noorden van het Lago di Garda. Omdat er vroeger geoogst wordt heeft de wijn een droger 
karakter dan de Franse pinot gris uit de Elzas. Exotisch fruitaroma van peer, meloen en ananas. 
Aantrekkelijk levendig glas wijn. Wijn/Spijs: kan bij alles 

Baron Philippe de Rotschild, Chardonnay por Escudo Rojo, Chili 
In de Escudo wijnen zit duidelijk het vakmanschap van de wijnmakers van Baron Philippe de 
Rothschild. Vol, rond tropisch fruit en toastachtige aroma’s. Lange afdronk Wijn/Spijs: Zalm, kip, 
sliptong, vegetarisch 

Gasterij ‘t Hilletje Wijnkaart – uitleg voor personeel  

Rose  

Huiswijn Rose  
Prachtig licht roze van kleur. Rijp en rond met frisse nuances van rood fruit zoals aardbei en 
frambozen en een beetje citrus.  

Aaldering Pinotage rose, Zuid Afrika  
Verleidelijke laagjes van rood fruit verweven met de subtiele tonen van eikenhout. Deel van deze 
rosé heeft een aantal maanden op eikenhouten vaten gerijpt dit zorgt voor meer complexiteit. 
Exclusieve rose 
 



 

 

 

Gasterij ‘t Hilletje Wijnkaart – uitleg voor het personeel 

 

Rood 
Huiswijn Merlot Grenache Zachte wijn.  
Mooie warme smaken van rood en zwart fruit aangevuld met een beetje kruiden en vanille.  

Huiswijn Cabernet Sauvignon 
 In de smaak zwarte, rode bessen en specerijen. Deze wijn is vol in de mond met zachte tannines 

Baron de Ley Rioja Reserva, 2012, Spanje  
Romige wijn met satijnzachte structuur en aangename, rijpe tannines 2 jaar gerijpt op  Amerikaans 
eikenhout en aansluitend 2 jaar op fles Wijn/Spijs: Bij lam!!! Maar ook bij de lever 

Zenato Valpolicella Superiore 2013, Veneto, Italië  
Valpolicella is een van de bekendste wijngebieden van Italië De wijn rijpt 12 maanden in eikenhouten 
vaten Fluwelig met zachte tannines en een volle body. Wijn/Spijs: stoofpotjes, vegetarisch 

Domaine Bousquet, Malbec Grande Reserva 2012  
Violet van kleur, bijna zwart, typisch voor een Argentijnse malbec van topkwaliteit. Verfijnde 
tannines met tonen van bramen, specerijen en truffels die de complexiteit bieden voor een bijzonder 
elegante afdronk. wijn/Spijs: ideaal om te combineren met stevig vlees als biefstuk 

Gasterij ‘t Hilletje Wijnkaart – tekst voor het personeel  

Dessert 

Muscat Beames de Venise  Delas –Rhône  
In de geur heeft deze Delas Muscat de Beaumes de Venise indrukken van geel fruit zoals abrikozen, 
perzik en honing en zoete bloemen. De smaak heeft een perfect zoet gehalte, mooie rijpe indrukken 
van geel zoet fruit aangevuld met noten, kruiden en bloemen. Mooi aromatisch en zeer delicaat. 
Wijn/Spijs: zoete gerechten muv van chocolade! of kaas.  

Croft Reseve  Tawny Port  
Rijke geur met rood fruit, karamel, rozijnen en kruidnagel. De smaak is rond en soepel met rijpe 
aardbeien, rode bessen, kardemom en andere specerijen, butterscotch en noten. De afdronk is lang 
en zijdezacht. Wijn/Spijs: Taart, speculaas of chocolade desserts 


