
 

WIJNKAART 

______________ 

 

‘’Too much of 
anything is bad,  

too much of 

Champagne is just 

right.’’ 
 

 

 

Dit motto houden wij maar al te graag in stand. In onze eeuwenoude wijnkelder zijn 

champagnes aan het rijpen en wachten enkele parels al jaren op hun perfecte dronk. U bent 

van harte welkom een kijkje te nemen en wij vertellen u graag over onze favorieten. 

Onze wijnkelder is een unieke plek waar het mogelijk is een aperitief te nuttigen, maar waar 

u ook kunt samenkomen voor een private dining. De wijnkaart is met liefde en zorg voor u 

samengesteld. Wij hopen uw smaakpapillen te laten prikkelen met uitgekiende wijn-spijs 

combinaties. 

 

Team Brass aan de Maas wenst u een genoeglijk samenzijn, proost! 



Om te starten 

 

FRANKRIJK – CHAMPAGNE / €69.50 (FLES)    

Nicolas Feuillatte brut réserve 

 

FRANKRIJK – CHAMPAGNE / €89.50 (FLES)       

Moët Chandon Ice imperial 

 

FRANKRIJK – CHAMPAGNE / €92.50 (FLES)     

Nicolas Feuillatte brut blanc de blancs 

 

FRANKRIJK – CHAMPAGNE / €262.50 (FLES)     

Dom Perignon 2012 vintage,  51% Pinot Noir en 49% Chardonnay. 

 

SPANJE – PENEDÈS / €8.00 (GLAS) - €31.50 (FLES)       

Dom Portier Cava brut  

 

DUITSLAND – RHEINHESSEN / €8.00 (FLES)       

Henkell – alcoholvrij 20 cl       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brass wijn & spijs  

 
CAVA & PATA NEGRA 
De ideale combinatie: cava onderstreept de nootachtige smaak van de pata negra, zonder daarbij de 

eigen persoonlijkheid op te geven.  

• SPANJE – PENEDÈS / €8.00 (GLAS) - €31.50 (FLES)       

• PATA NEGRA / €13.00 

50 gram vers gesneden  

   

JURANÇON & GAMBA’S 

Ontdek, proef en geniet. 

• JURANÇON CLOS CANCAILLAU AU LAVOUR / €39.00 

Gemaakt van de petit manseng druif 

• ZALM / €23.00 

Zalmfilet / bimi / hollandaise saus 

 

THE NICOLAS & BRASS STEAK 

Kruiden en specerijen, een geweldig samenspel.  

• BOSCHENDAL THE NICOLAS / €42.50 

• BRASS STEAK / €26.50 

Bavette 

 

BEERENAUSLESE & DESSERT 

Heerlijk bij crème brûlée, maar een nog betere begeleider bij kaas.  

• ESTERHAZY BEERENAUSLESE / €8.50 (GLAS) 
• KAASPLATEAU / €13.50 

Diverse kaassoorten / notenbrood      

• CRÈME BRÛLÉE / €8.50 

Vanille crème brulée / rood fruit      

 

 

 

 



Open wijnen 

 

 

SPANJE – PENEDÈS / €8.00 (GLAS) - €31.50 (FLES)       

Dom Portier Cava brut  

 

DUITSLAND – RHEINHESSEN / €8.00 (FLES)       

Henkell – alcoholvrij 20 cl  

   

ITALIË – VENETO / €6.50 (GLAS) - €28.50 (FLES) 
Masi Pinot Grigio 
 

ARGENTINIË – MENDOZA / €5.50 (GLAS) - €25.50 (FLES)   

Bodega Norton sauvignon blanc, onze huiswijn  
       

ARGENTINIË – MENDOZA / €5.50 (GLAS) - €25.50 (FLES)  

Bodega Norton chardonnay, onze huiswijn  
        

CHILI – CENTRAL VALLEY / €6.50 (GLAS) - €28.50 (FLES) 
Santa Alvara chardonnay reserve 
 

ITALIË – VENETO (HUISWIJN) / €5.50 (GLAS) - €25.50 (FLES)    

Fratelli Zuliani pinot grigio rosato   
      

FRANKRIJK – PROVENCE / €7.50 (GLAS) - €35.00 (FLES)     

Roseline prestige 
 

SPANJE – RIOJA / €7.00 (GLAS) - €31.00 (FLES) 
Beronia Rioja Tempranillo   
  

ARGENTINIË – MENDOZA / €8.00 (GLAS) - €35.00 (FLES)     

Norton malbec Reserva 
 

ARGENTINIË – MENDOZA / €5.50 (GLAS) - €25.50 (FLES)   

Norton cabernet sauvignon, onze huiswijn 
 

CHILI – CENTRAL VALLEY / €5.50 (GLAS) - €25.50 (FLES) 
Santa Alvara merlot reserve 

  



  “Naast onze wijnkaart, schenken wij enkele kelderwijnen.   
  Deze wijnen passeren tijdelijk de revue. Passend bij de pracht en praal van  

  het huidig seizoen.” 
 

Witte kelder wijnen  
 

FRANKRIJK – RHÔNE / €28.50 

Paul Jaboulet Aîné viognier 

 

FRANKRIJK – LANGUEDOC / €27.00 

Maison Didier Joubert vermentino 

 

ITALIË – TOSCANE / €29.50 

Barbanera celebration bianco sangiovese 

  ‘’Deze bijzondere witte wijn wordt gemaakt van de blauwe sangiovese druif.’’ 
 

ZUID-AFRIKA – FRANSCHHOEK / €30.00 

Boschendal Rachels fontein chenin blanc 

 

Rode kelder wijnen 

 
FRANKRIJK – LANGUEDOC / €28.50 

Femmes au Jardin cabernet sauvignon  

 

FRANKRIJK – RHÔNE / €36.00 

Paul Jaboulet Parallèle 45 

  “Deze wijn drinken wij graag bij stoofgerechten, rood vlees en wild. Grenache & syrah.’’ 
 

ZUID-AFRIKA – FRANSCHHOEK / €42.50 

Boschendal The Nicolas  

  ‘’Een rijke blend, zeer beperkt beschikbaar en daardoor een trots van Brass.’’ 
 

VERENIGDE STATEN – WASHINGTON STATE / €39.50 

Château Ste. Michelle syrah 

 

  “Deze zachte jammige syrah is zeer prettig. Ze wordt gekenmerkt door de geur en smaak van   
  kersen en bramen, met tonen van exotische kruiden. Zachte smaak met een zwoele afdronk.” 

 

 



Witte wijnen 

 

FRANKRIJK – BOURGOGNE / €39.50 
Jean-Marc Brocard Chablis  

 

FRANKRIJK – BOURGOGNE / €41.50 
Leflaive Bourgogne A.C. Les Sétilles 2020 

 

  “Geschonken op de Royal Wedding van Prins Harry & Meghan.” 

FRANKRIJK – BOURGOGNE / €95.00 
Christian Nitot Meursault. 2018 

 

FRANKRIJK – JURANÇON / €39.00 

Clos cancaillau au lavour 

 

‘’Deze 100% petit manseng wijn is relatief onbekend, maar gegarandeerd een waanzinnige 
beleving. We decanteren de wijn graag voor u. In de neus wat eiken en vanille en tegelijk een 

formidabel boeket aan rijp fruit. Boterzacht en bovenal verrassend door haar complexiteit.’’ 
 

FRANKRIJK – LOIRE / €39.50 

Fournier Sancerre Les Belles Vignes  

 

  “Een klassieke sauvignon blanc uit de Loire streek.”  

 

DUITSLAND – RHEINHESSEN / €29.00 

Weingut Martinshof weissburgunder 

 

‘’Fransen noemen het pinot blanc, maar in het Duits niet minder lekker.’’ 
 

OOSTENRIJK – BURGENLAND / €32.00 

Esterházy gruner veltliner  

 

OOSTENRIJK – BURGENLAND / €36.00 

Esterházy Leithaberg chardonnay   

 

“Het Brass team vindt dit een geweldig glas wijn door de romigheid en haar elegantie. Ze 

blinkt uit door de mooie balans tussen een fris karakter en het duidelijke effect van de 

houtrijping.” 

 

 



SPANJE – RIAS BAIXAS / €36.50 

Lusco Albariñho 

 

SPANJE – RUEDA / €38.50 

Quinta Apolonia Belondrade, 100% verdejo  

  

   “Dit is een zalig glas wijn, niet voor niets zo bekend. Het karakter is exotisch fris zoals je van   
  een verdejo verwacht maar dan met een heel fraaie, zachte houttoon die de wijn power  

  geeft.” 

 

ITALIË – VENETO / €6.50 (GLAS) - €28.50 (FLES) 
Masi Pinot Grigio          

 

ITALIË – UMBRIË / €34.50 

Antinori Bramito, het kleine broertje van de Cervaro, 100% chardonnay 

 

ITALIË – UMBRIË / €99.50 

Antinori Cervaro 2019/2020, meest onderscheiden wijn van Italië, 100% chardonnay 

 

HONGARIJE – BÁTAAPÁTI / €27.50 

Tuzko chardonnay Barrique  

 

ARGENTINIË – MENDOZA / €5.50 (GLAS) - €25.50 (FLES)   

Bodega Norton sauvignon blanc, onze huiswijn        

 

ARGENTINIË – MENDOZA / €5.50 (GLAS) - €25.50 (FLES)  

Bodega Norton chardonnay, onze huiswijn         

 

CHILI – CENTRAL VALLEY / €6.50 (GLAS) - €28.50 (FLES) 
Santa Alvara chardonnay reserve 

 

  ‘’Mooi vol en rond met een lichte houttoets.’’ 

ZUID-AFRIKA – FRANSCHHOEK / €31.50 

Boschendal Grande Cuvee sauvignon blanc 

 

ZUID-AFRIKA – STELLENBOSCH / €43.00 

Vergelegen wine estate semillon reserve 

 

‘’Dit wijnhuis heeft naast het Brass team vele internationale fans, onder andere Nelson 
Mandela en de Clintons vertoefden regelmatig op het wijngoed.’’ 
 



NIEUW ZEELAND – MARLBOROUGH / €28.00 

Ponga sauvignon blanc 

 

VERENIGDE STATEN – WASHINGTON STATE / €31.00 

Chateau st. Michelle riesling  

  

  “Deze wijn is heerlijk in combinatie met Aziatische gerechten van onze kaart.” 

 

VERENIGDE STATEN – COLUMBIA / €35.00  
Columbia Crest chardonnay 

‘’Een geweldige Nieuwe Wereld chardonnay met houtlagering. Mooie neus door haar rijp  

fruit en butterscotch, levendige zuurgraad en botertonen.’’ 

 

 

 

Rosé wijnen 

 

ITALIË – VENETO (HUISWIJN) / €5.50 (GLAS) - €25.50 (FLES)    

Fratelli Zuliani pinot grigio rosato        

 

FRANKRIJK – PROVENCE / €7.50 (GLAS) - €35.00 (FLES)     

Roseline prestige 

 

‘’Deze wijn drukt op prachtige wijze de finesse van Provençaalse wijnen uit.’’ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Rode wijnen 

FRANKRIJK – BORDEAUX / €60.00 

Château de Siran Margaux 2015 

 

‘’Dit chateau heeft een historie die terug gaat naar 1428 waarmee het één van de oudste uit 

de Margaux is. Deze ervaring proef je zeker terug in de wijn. Veel fruit in de neus als rijpe 

bramen en kersen, een zachte smaak van cacao met tonen van vanille.’ ’ 
 

FRANKRIJK – BOURGOGNE / €85.00 

Faiveley Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes 2020 

 

SPANJE – RIOJA / €7.00 (GLAS) - €31.00 (FLES) 
Beronia Rioja Tempranillo          

 

SPANJE – RIBERA DEL DUERO / €49.50 

Dominio Fournier Reserva 2015 

 

‘’100% tempranillo, vol en rond rood, laurier, rood fruit, drop en vanille. Heerlijk bij onze 

Chateaubriand met gorgonzolasaus.’’ 
 

SPANJE – RIBERA DEL DUERO / €129.50 

Vega Sicilia Alion 2014  

 

‘’100% tempranillo. Een van de bekendste en meeste gevraagde wijnen uit het veelbelovende 
Ribera del Duero.’’ 
 

PORTUGAL – ALENTEJO / €29.50 

João Portugal Ramos Marquês de Borba Tinto 

 

‘’Stevige rode wijn met een aangename zachte afdronk. Rijp rood fruit aangevuld met zachte 
houttonen van Frans en Amerikaans eiken. João Portugal Ramos is een icoon in de Portugese 

wijnwereld en wordt vaak onderscheiden voor zijn wijnen en zijn precieze manier van wijn 

maken.‘’ 
 

 

 

 



ITALIË – VENETO / €34.00 

Ripasso Masi Brolo di Campofiorin 

 

ITALIË – TOSCANE / €32.50 

Antinori Peppolo Chianti classico 

 

  “Een feest in het glas, zo hoort een Chianto Classico namelijk te zijn. Veel donker fruit, goede   

  zuren en een mooie zachte afdronk.”  
 

ITALIË – TOSCANE / €160.00 

Tignanello Antinori 2018 

 

ITALIË – TOSCANE / €149.50 

Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino 2016 

 

ITALIË – TOSCANE / €110.00 

Antinori Le Mortelle Poggio alle Nane 2018, cabernet sauvignon & carmenere 

 

‘’My new Tignanello, volgens wijnmaker Piero Antinori en één van zijn best bewaarde 
geheimen.’’ 
 

HONGARIJE – BÁTAAPÁTI / €27.50 

Tuzko Kékfrankos 

 

  “Deze druif kan een goede opvoeding aan hout aan en transformeert dan in een lekker  

  sappig, maar toch stevig glas wijn. Perfecte begeleider van onze carpaccio en ravioli.” 

 

ARGENTINIË – MENDOZA / €8.00 (GLAS) - €35.00 (FLES)     

Norton malbec Reserva 

 

ARGENTINIË – MENDOZA / €5.50 (GLAS) - €25.50 (FLES)   

Norton cabernet sauvignon, onze huiswijn 

 

CHILI – CENTRAL VALLEY / €89.50 

Lapostolle Petit Clos 2015, cabernet sauvignon, carmenere & merlot 

 

‘’Dit huis maakt de beste wijnen van Chili en wordt vergeleken met het Toscaanse Sassicaia, 
Californische Opus one en Lafite Rothschild uit de Bordeaux.’’ 
 

CHILI – COLCHAGUA VALLEY / €33.00 

Primus carménère 



CHILI – CASABLANCA VALLEY / €31.00 

Ritual pinot noir 

 

CHILI – CENTRAL VALLEY / €5.50 (GLAS) - €25.50 (FLES) 
Santa Alvara merlot reserve 

 

ZUID-AFRIKA – CONSTANTIA / €35.00 

Buitenverwachting meifort, cabernet franc, cabernet sauvignon & merlot 

 

‘’Fonkelende robijnrode kleur. In de volle en warme geur aroma’s van pruimen, rode kersen, 
tabak en een hint van vanille van de eiken lagering. Mooie lange afdronk.’’ 
 

VERENIGDE STATEN – WASHINGTON STATE / €37.00 

Columbia crest grand estates cabernet sauvignon 

 

  “Dit is een stoere en stevige wijn. Barstens vol bessen aangevuld met ander rood fruit. Heeft  
  12 maanden op hout gerijpt en dit zorgt voor een complexiteit en een mooie rijpe smaak.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dessert wijnen 

 

PORTUGAL – DOURO / €6.50 (GLAS)        

D by Duorum Ruby Port 

 

PORTUGAL – DOURO / €6.50 (GLAS)        

D by Duorum Tawny Port 

 

PORTUGAL – DOURO  / €8.50 (GLAS)       

Duorum Late Bottled Vintage Port 

 

SPANJE - JEREZ DE LA FRONTERA / €7.50 (GLAS)     

Nectar Pedro Ximénez Sherry 

 

OOSTENRIJK – BURGENLAND / €8.50 (GLAS)     

Esterházy Beerenauslese 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


