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Welkom bij CoVino! 

Een plek waar je op elk moment van de dag terecht kunt, in een 
mooie ambiance. 

Een plek waar je kan genieten van goede service, een lekkere 
kop koffie, een hapje of een goed glas wijn. 

Een plek waar je je thuis voelt als je alleen komt, met je partner, 
je vrienden of vriendinnen, maar ook met een zakelijke relatie. 

Een plek waar je de dag kan opstarten, waar je kan werken, 
lunchen, uiteraard kan bijkletsen en waar je zeker de dag goed 

kan afsluiten.

Een plek voor een feestje, een borrel, een hapje, een plek om te 
herdenken, om samen te komen, of alleen te zijn. 

CoVino is jouw plek. 

Voel je thuis bij CoVino.....
Wifi naam  : Covino friends
Wifi wachtwoord : covino2021

Menukaart online? Download hem door deze 
QR Code te scannen: 
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Koffie & Thee
Espresso
Lungo
Americano
Espresso Macchiato
Cappuccino
Doppio
Latte Macchiato
Ice Coffee
Verse gember thee
Verse munt thee
Diverse smaken thee
Warme chocomelk
Koffie met likeur
Koffie met caramelsiroop +

 € 2,75 
 € 2,75 
 € 2,75 
 € 3,00 
 € 3,00 
 € 3,50 
 € 3,75 
 € 4,00 
 € 4,00 
 € 4,00 
 € 3,00 
 € 3,75 
 € 8,00 
 € 1,00 

Altijd lekker
Brownie  
Lemon Shortcake 
Appeltaart  
Caramel shortcake  
  

 4,50 
 4,50 
 4,50 
 4,50 

Ambachtelijk Brood
Caprese, mozzarella, tomaat, pesto
Huisgemaakte tonijnsalade, augurk, rode ui, citroen 
Ossenworst met truffelmayonaise

€ 7,00 
€ 7,00 
€ 7,00 

Frisdrank
Coca Cola, Coca 
Cola Zero, Fanta 
Sinas, Fanta Cassis, 
Sprite, Bitterlemon, 
Fuzea Ice Tea, Melk, 
Chocomelk, Ginger 
Ale, Ginger Beer, 
Fever Tree Tonic, 
Marie-Stella-Maris 
(plat/bruis)   
   
Tomatensap, 
Appelsap, Perensap

 2,75 

3,50

Onze Bites
CoVino’s kaasfondue   brood, groente
Proeverij van 3 smaken kip  met atjar en kroepoek 
Crispy chicken    chilisaus 
Wrap BBQ kip 
Tante Liens Duo    2 buns waarvan 1 met rendang en 1 met groente 

 11,00 
 6,00 
 7,00 
7,00 
7,00 

Goede start van de dag
Boeren yoghurt  boekweit, zaden, honing 
Verse croissant (jam)
American pancakes  banaan, nutella, fruit

€ 7,00 
€ 3,50  
€ 7,00 

Soep van de dag
€ 5,00 

€  
€
€ 
€ 
€

€  

€  

€  
€
€ 
€ 
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 €  
 €
 € 

Altijd lekker

Gin Tonics
Hendriks Gin + Tonic  & Komkommer 
Bombay saffire + Tonic  & Citroen 
Monkey 47 + Elderflower  & Tijm 
Copperhead + Mediterranean Tonic & Sinaasappel 

 8,00 
 8,00 
 9,00 
 9,00 

Cocktails
Aperol Spritz  Aperol, Cava, Bruiswater en Sinaasappel
Dark and Stormy Dark Rum , Ginger Beer en Limoen
Mimosa   Cava, jus de orange en Cointreau
Kir Royaal   Cava en Crème de Cassis

8,00 
8,00 
8,00 
8,00

Tapbier
Swinckels 0,25 L
Swinckels 0,5 L
Seizoensbier

 € 3,00 
 € 6,00 
 € 4,50 

Bier uit fles
Weihenstephaner Hefeweissbier
Maximus
La trappe
De molen
Brugge Tripel 
Rodenbach
Maerssenner Gagel Blond 

 4,00 
 4,75 
 4,75 
 5,00 
4,75 
 3,50 
 4,50

Alcoholvrij
Witte wijn 0%
Gin Tonic 0%
Mocktail 0%
Swinckels 0%

 € 4,00 
 € 6,00 
 € 6,00 
 € 3,50 

Lekker bij een drankje
  7,00 

 17,50 
 17,50 

 5,00 

Breekbrood  zeezout, olijfolie, boter
Kaas plank  selectie kazen uit de regio
Charcuterie  diverse koude vleeswaren
Amandelen & Olijven 

 €
 € 
 €  
 €

 €  
 

 €  
 €
 €
 €

 €  
 €
 €  
 €
 € 
 €
 €
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Wijncollectie 
Hierna vind je ons uitgebreide assortiment met speciale wijnen. Wij 
doen ons best om zo speciaal mogelijke keuzes hierin te maken, zodat je 
de verschillen kan proeven. 

Vraag ons gerust naar alle mogelijkheden.

De kaart is, hierna, gesorteerd op Mousserend, Rosé, Wit en Rood. Per 
onderdeel staat de kaart op alfabet. 

Er staan prijzen per glas en/of prijzen per fles. Mocht er onder prijs per 
glas of fles geen prijs staan, dan betekent het dat deze wijnsoort niet per 
die eenheid verkrijgbaar is. 
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Mousserend
Vida del sur cava  Catalonië, Spanje  
Jean Duclert    Frankrijk Champagne
Moet & Chandon Imperial  Frankrijk Champagne
Magnum Imperial (1,5L) Frankrijk Champagne
Moet & Chandon Rose  Frankrijk Champagne
Moet & Chandon Ice  Frankrijk Champagne
Veuve Clicquot   Frankrijk Champagne
Ruinart Blanc de Blanc  Frankrijk Champagne
Dom perignon   Frankrijk Champagne

 30,00 
 45,00 
 63,00 

 115,00 
 75,00 
 77,50 
 69,00 
 89,00 

 189,00 

 Per glas 
 € 6,00 
 € 9,00 

Per fles 
 €  
 €
 €  
 €
 € 
 €
 €
 €  
 €
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Duitsland (wit)
Ziliken Riesling 

Weingut Porzelt 
Silvaner Gleiszellen 
Kirchberg 

Mosel, Duitsland   
In het glas toont de Riesling licht strogeel. 
De geur is fris en aromatisch (bloemen, 
rozenblaadjes). De smaak is droog en frisser dan 
de geur doet vermoeden, met plezierige zuren, 
aroma’s als in de geur, maar ook wat tropisch 
fruit, en een lange iets mineralige afdronk. 
Pfalz, Duitsland       
Fantastichse ‘lagenwein’ van Mister Silvaner 
Andreas Porzelt. Onwijs geconcentreerd sap met 
een romig karakter. Rijp exotisch fruit, specerijen, 
honing, sinaasappel, citroenmelisse. Duitsland = 
hot!  

€ 36,00 

€ 54,00 

 Per glas Per fles 

Frankrijk (wit)
Elysee Viognier  

Picpoul de pinet 
Domaine le Serre 

Villa Blanche 
Chardonnay 

Macon Aze 
Chardonnay 

Charles Frey Pinot 
Gris ‘Cuvee de l’Ours’ 

Languedoc, Frankrijk  
Uit de Languedoc in Zuid-Frankrijk komt deze volle 
Viognier met milde zuren. Een leuk alternatief 
voor de gast die normaal Chardonnay drinkt. In 
de smaak tonen van perzik, abrikoos en witte 
bloemen.  
Languedoc, Frankrijk  
Een wijn helder en licht van kleur met wat 
groene reflecties. In de frisse geur aroma’s van 
citrusfruit zoals limoen en mandarijn. In de smaak 
komen deze aroma’s terug alsmede een milde 
kruidigheid. De druiven worden in de koelte van 
de nacht geoogst, dit om de wijn zo fris mogelijk te 
verkrijgen.  
Languedoc, Frankrijk  
Deze wijn is de huiswijn van De Librije geweest. 
Vol en rijk van smaak met tonen van banaan, 
citrusfruit en vanille. De wijn heeft 3 maanden op 
nieuwe vaten gerijpt.  
Bourgogne, Frankrijk  
De geur is intens met frisse fruit aroma’s 
(grapefruit, papaya), maar ook rijpe tonen zoals 
hazelnoten. Mineralig.  
Elzas, Frankrijk  
Zacht, verfrissend en delicaat met rokerige 
aroma’s op een mooie fruitige ondertoon. De 
smaak is breed en aromatisch met geel- en 
gekonfijt fruit. Biodynamisch gecertificeerd. 

 € 30,00 

 € 33,00 

 € 35,00 

 € 38,00 

 € 38,00 

 Per glas 
 € 6,00 

 € 7,00 

Per fles 
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Frankrijk vervolg (wit)
Pierre Riffault 
Sancerre ‘Les Bois 
Boutteux’ 

Domaine Ninot Rully 
‘La Barré’ 

Meursault Domaine 
Michelot 

Loire, Frankrijk  
Deze zuivere Sancerre smaakt zeer opwekkend 
en heeft een aroma van citrus, noten, limoen en 
een minerale verfijning. Vol en sappig met frisse 
zuren en een lange afdronk.  
Bourgogne, Frankrijk  
Domaine Ninot is een klein familiebedrijf met 
12 ha wijngaard in de Cote Challonaise. In de 
neus bloemen en fruit en in de harmonieuze 
smaak een heel mooie balans van frisse zuren en 
eiken, met amandel, een minerale toets en lange 
afdronk.  
Bourgogne, Frankrijk  
Totaalpakket Meursault, eiken, boter en vanille. 
Heerlijk droog met de stevige bekende smaak. 
 

 € 39,00 

 € 45,00 

 € 66,00 

 Per glas Per fles 

Israël (wit)
Teperberg 
Gewurztraminer 

Tzora, Israël                                                                
Teperberg Gewurztraminer is een mooie wijn 
met een klein zoetje en dus uitermate fijn bij 
een pittig gerecht. In de geur en smaak tonen 
van bloemen en tropisch fruit zoals lychee, peer, 
perzik en mango. Een mooie balans tussen zoet 
en zuur en vol van smaak.  

 € 37,00 
 Per glas Per fles 

Griekenland (wit)
Mega spileo 
chardonnay, 
malagouzia, assyrtiko 

Achaia, Griekenland                  
“Droge witte wijn. Strogele kleur met groene 
tinten. Neusaroma’s van witte bloemen, 
basilicum, witte nectarine en kokosboter. 
In de mond zijn de knapperige zuren mooi 
geïntegreerd door de tannines van het hout. Het 
palet is mooi complex en heeft een lange frisse 
afdronk.

 € 35,00 
 Per glas Per fles 
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Italië (wit)
Zenato Pinot Grigio 

Tenute Tomasella 
Pinot Grigio ‘Ramato’ 

Gianni Tessari Soave 
Classico ‘Pigno’ 

Veneto, Italië                                                                 
Bleekgeel, geurend naar rijp wit fruit en wat 
kruidige aroma’s. In de smaak frisse zachte zuren, 
fruitige aroma’s van groene meloen en perzik, 
een lichte kruidigheid en een milde afdronk. 
Friuli, Italië  
Ramato betekend koper en dat duidt op de kleur 
van de wijn. Vol en zuiver met indrukken van 
perzik, peer en bloemen. Geen typische Pinot 
Grigio.  
Veneto, Italië    
Strogeel met gouden schakeringen en aroma’s 
van gedroogd fruit, amandel en geroosterd 
brood doen je zo naar een tweede glas 
verlangen! 100% Garganega afkomstig van de 
Grand Cru wijngaard Pigno in het Soave Classico 
gebied en met een houtrijping van 10 maanden 
in Frans eiken.  

 € 27,50 

 € 35,00 

 € 37,50 

 Per glas 
 € 5,50 

 € 7,00 

Per fles 

Nederland (wit)
Linge Johanniter Betuwe, Nederland    

Droge witte wijn, geurend naar appel en citrus. 
Ronde smaak met frisse zuren. Levendige en 
zuivere afdronk.   

 € 35,00 
 Per glas Per fles 

Nieuw-Zeeland (wit)
Moroki Sauvignon 
Blanc 
 
 
 

Esk valley Chardonnay 

Marlborough, Nieuw – Zeeland                                     
Mooie lichte kleur met groene tinten. In de neus 
komen geuren van kruisbessen, meloen en verse 
kruiden naar voren. Heerlijke volle en sappige 
smaak met hints van passievrucht en citrusfruit 
en een lange afdronk.  
Hawkes bay, Nieuw – Zeeland    
Een stevige Chardonnay met een prachtige 
textuur. Een witte wijn bomvol fruitige aroma’s 
en volle smaken. Esk Valley staat bekend om zijn 
hoge kwaliteit, waarmee ze ook regelmatig in de 
prijzen zijn gevallen.  

 € 35,00 
 
 
 
 
 
 € 48,00 

 Per glas Per fles 
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Oostenrijk (wit)
Waldschütz Grüner 
Veltliner

Wagram, Oostenrijk    
Om Grüner Veltliner uit Oostenrijk kunnen 
we niet meer heen. Uniek van karakter en 
waanzinnig lekker. Een gulle wijn die smaakt naar 
meer. Tonen van gele appel, groene appel en 
witte peper.  

 € 35,00 
 Per glas 
 € 7,00 

Per fles 

Portugal (wit)
Aveleda Loureiro, 
Alvarinho 

Vinho Verde, Portugal    
Harmonieuze wijn waarin de bloemige aroma’s 
van de Loureiro druivensoort tot in de perfectie 
worden samengevoegd met de tropische tonen 
van de Alvarinho. Het resultaat is een complexe, 
elegante wijn met een lange, aanhoudende 
nasmaak in de mond.  

 € 33,00 
 Per glas Per fles 

Spanje (wit)
Sierra del Mugron 
Chardonnay 

Monasterio de 
Palazuelos Verdejo 

Demuerte Blanco 

 
 
 
Carallan Albarino

Almansa, Spanje   
Zachte frisse wijn uit Almansa met indrukken 
van meloen en peer. De wijn wordt gemaakt 
door Nederlander Thomas Feenstra en is op RVS 
opgevoed. Biologisch gecertificeerd.  
Rueda, Spanje  
Heerlijk smaakvolle Verdejo uit de Rueda. 
Fruitig en fris van karakter met tonen van appel, 
mandarijn en venkel.  
Yecla, Spanje  
Door het etiket alleen al wil je deze wijn drinken. 
60% Sauvignon Blanc en 40% Verdejo uit het 
zuiden van Spanje. Zacht, vol tropisch fruit en 
weinig zuren.   
Rias Baixas | Spanje     
Meloen, peer en met een lekkere citrustouch. 
Fijn, zuiver en elegant. Afkomstig van oude 
wijjnstokken. De bodem uit de Rias Biaxas 
geeft deze wijn een hoge concentratie en een 
levendige frisheid.   

 € 22,50 

 € 25,00 

 € 32,00 

 
 
 € 36,00

 
 

 Per glas 
 € 4,50 

 € 5,00 

Per fles 
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USA (wit)
Bernardus 
Chardonnay 
‘Monterey County’ 

Black Stallion ‘Napa 
Valley’ Chardonnay 

Californië, Amerika   
De wel bekende Chardonnay is zoals de naam 
doet vermoeden gemaakt van 100% chardonnay 
druiven. En opgevoed op Frans eiken voor maar 
liefst 11 maanden. DIt geeft de Chardonnay 
van Bernardus wijn een stevig en vol karakter 
met tonen van boter, karamel en toch die 
subtiele frisheid wat deze witte Bernardus-wijn 
zo bijzonder maakt. Dit succes is ook niet heel 
onverwachts, de oprichter van Bernardus-Winery 
is namelijk de Nederlander Ben Pon.  
Californië, Amerika   
Een klasse apart uit het ‘walhalla van Californië’. 
Rijk, intens, vol en krachtig, maar nog steeds op 
een elegante manier. Indrukken van rijpe peer, 
banaan, citrusfruit en een hint van hout in neus 
en mond. Lange, opwekkende afdronk.  

 € 48,00 

 € 52,00 

 Per glas Per fles 

Spanje vervolg (wit)
Belondrade y Lurton 
Verdejo

Rueda, Spanje   
Deze prijswinnende-wijn van wijnhuis Belondrade 
wordt beschouwd als de Spaanse top van Rueda 
wijnen. De 100% Verdejo Belondrade y Lurton 
wordt 10 maanden gerijpt in Frans eiken. en 
vormt een Goudgele, frisse, complexe, mooi 
uitgebalanceerde wijn. Rijp wit fruit, mooie 
houttonen en een prachtige afdronk.  

 € 59,00 
 Per glas 
 

Per fles 
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Zuid-Afrika (wit)
Roseline Chenin Blanc 

Spier Chardonnay 

Bellingham Bernard 
Series Chenin Blanc 

Darling, Zuid-Afrika
Goede mond vullende Chenin Blanc met een 
uitzonderlijke complexiteit. In de smaak een volle 
aanzet met tonen van witte peer en honing die 
veranderd in een frisse afdronk met tonen van 
citrusfruit.  
Stellenbosch, Zuid – Afrika                                             
Vers tropisch fruit stuift je glas uit. De wijn heeft 
aroma’s van limoen, meloen en grapefruit. 
Een volle smaak met mooie zachte zuren en in 
de afdronk wat toast. Een derde van de Spier 
Chardonnay heeft houtrijping ondergaan. 
Coastal Region, Zuid-Afrika                
The Bernard Old Vine Chenin Blanc Bellingham 
is een van de pareltjes uit de ‘’Bernard’’ serie. De 
geur is zeer aangenaam en echt Chenin Blanc. 
Mooie aroma’s van tropisch fruit, meloen en 
vanille afkomstig van de houtlagering. De smaak 
is vol en romig. Rijke nuances van tropisch- en 
geel fruit die weer perfect in balans worden 
gebracht door frisse zuren.  

 € 30,00 

 € 35,00 

 € 41,00 

 Per glas 
 € 6,00 

 € 7,00 

Per fles 
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Rosé
Puech Meliac 

Du kif 

Magnum Du Kif (1,5 L)                                                                                                                     
Domaine des Feraud 
Cuvée Prestige 

Languedoc, Frankrijk    
Sappige fruitige rosé met de juiste kleur. Heerlijk 
tijdens de borrel en op het terras. Druivenrassen 
voor deze rosé zijn Grenache, Cinsault en 
Syrah. 
Provence, Frankrijk  
In de neus een boeket met rode bloemen, 
gemengd met tonen van steenfruit en exotisch 
fruit. Intens, maar licht in de mond. Een 
gastronomisch, maar verfrissende wijn.  
  
Provence, Frankrijk    
Provence is de meest beroemde regio voor 
rosé en deze verklaart direct waarom! Zuiver en 
licht, maar o zo smaakvol en complex. Aan de 
rosé is 2% witte wijn (Vermentino) toegevoegd 
om het sap een extra kick te geven. Biologisch 
gecertificeerd.  

€ 27.50 

€ 33,00 

 € 55,00 
 € 37,50 

 Per glas 
 € 5,50 

Per fles 
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Australië (rood)
Bremerton Cabernet, 
Shiraz 

Langhorne Creek, Australië                                    
Een donkerpaarse kleur met robijnrode reflecties. 
In de neus hebben we een heerlijk, subtiel rokerig 
en diep boeket van rijpe bosbessen, vlierbessen, 
zwarte kersen en cassis; subtiel gekruid.  

 € 35,00
 Per glas Per fles 

Duitsland (rood)
Weingut Porzelt 
Spätburgunder 

Pfalz, Duitsland    
Spätburgunder is de Duitse variant van Pinot 
Noir. De schil van dit ras is dun en dat verklaart 
ook direct waarom de wijn licht van kleur is. 
Ondanks de kleur wel ontzettend smaakvol 
en krachtig met tonen van framboos, tabak en 
bosgrond.  

 € 37,00 
 Per glas Per fles 

Frankrijk (rood)
Domaine du Rin du 
Bois Touraine Rouge 

Petit Jammes Malbec 

Calmel & Joseph Les 
Arques

Château Bardins 
Rouge Pessac-
Léognan 

Loire, Frankrijk    
Rode wijn uit de Loire gemaakt van 90% Gamay 
en 10% Cabernet Franc. Fruitige stijl met 
kenmerken van framboos en aardbei.  
Cahors, Frankrijk     
Diep violet van kleur, zachte tannines vol fruit. 
Zeer gul en vlezig met veel zwart fruit, bessen en 
chocolade. De wijnstreek Cahors ligt in het Zuid-
Westen van Frankrijk in het departement Lot.  
Languedoc, Frankrijk  
Diep paars hangt hij in het glas, de neus pittig en 
geconcentreerd, rood fruit, zwarte olijf, bosgrond 
en garrique. In de smaak vind je; chocolade, vijg, 
zwarte bes, anijs en een randje Citrus.  
Bordeaux, Frankrijk                              
Chateau Bardins is een klein château met 10 ha 
wijngaard in het beste deel van het wijngebied 
Graves. Krachtige fruitige wijn met goed 
geïntegreerde houttonen. De blend bestaat uit 
50% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon en 25% 
Cabernet Franc.  

 € 35,00 

 € 35,00 

 € 43,00 

 € 45,00 

 Per glas 
 € 7,00 

Per fles 



CoVino Kaatsbaan 27
3601 EB  Maarssen 

0346 835 230
www.co-vino.nl

covino_maarssen
@CoVinoMaarssen

Griekenland (rood)
Mega spileo Achaia, Griekenland           

Droge rode wijn. Diep paarse kleur, heel donker 
in het hart. Complexe, intense aroma’s van rood- 
en zwart fruit siropen. Potloodslijpsel, biscuit 
en zoete specerijen op de achtergrond. Mooie 
balans, warm en weelderig in de mond met 
elegante tannines. Een fruitige lange afdronk met 
zoete specerijen en wat getoaste tonen. 

 € 36,00
 Per glas Per fles 

Israël (rood)
Teperberg Malbec Tzora, Israël 

Fluweelzacht rood met fruitige tonen van kers en 
braam en wat lichte kruidigheid. Klein zuurtje en 
fijne tannines. Toegankelijk en typisch Malbec.

 € 35,00 
 Per glas Per fles 

Italië (rood)
Feudo Badala 
Primitivo 

Tasmorcan Elio 
Perrone Barbera 
d’asti 

Bennati Soraighe 
Ripasso della 
Valpolicella Superiore 

Puglia, Italië     
Volle zwoele wijn afkomstig uit de hak van Italië. 
Warme smaken van braam, jam en chocolade. 
Proef de Italiaanse zon in een glas!  
Piëmonte, Italië  
Diep rode kleur met in de geur complex en 
geconcentreerd fruit zoals rode bessen en 
kersen. Het licht gebruik van hout (4 maanden op 
Frans eiken) is mooi geïntegreerd in de wijn, in de 
mond komt het rode fruit terug samen met de 
zachte tannine. Zeer verrassend glas wijn in een 
prachtig buikflesje!  
Veneto, Italië  
Deze Ripasso Superiore wordt gemaakt door de 
jonge wijn van Corvina, Rondinella en Molinara 
druiven te mixen met de Amarone persresten. 
De jonge Valpolicella wijn trekt zo de waardevolle 
aroma’s uit de persresten, die hem een 
waanzinnig krachtig karakter geven. In de smaak 
veel rood fruit, pruimen en gedroogd fruit met 
tonen van vanille van de houtlagering.  

 € 30,00 

 € 34,50 

 € 38,00 

 Per glas 
 € 6,00 

Per fles 
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Italië vervolg (rood)
Bennati Amarone 
della Valpolicella 

Laficaia Barolo 

Veneto, Italië    
Intens robijn-rode Amarone della Valpolicella 
die wordt gemaakt van Corvina, Rondinella en 
Molinara druiven. De geplukte druiventrossen zijn 
na de oogst 3 maanden lang gedroogd alvorens 
ze werden persen. In de satijnzachte smaak vind 
je veel gedroogd fruit, specerijen en vanille van 
de houtlagering.  
Piëmonte, Italië    
Nebbiolo is de Koning van de druiven. Krachtig, 
complex en elegant. Delicate aroma’s van 
bloemen en rood fruit in de neus. In de mond 
is het warm, droog en harmonieus, met zoete 
en complexe tannines die het tot een wijn van 
zeldzame hoogte maken.  

 € 55,00 

 € 57,00 

 Per glas Per fles 

Nederland (rood)
Linge Pinotin, Regent Betuwe, Nederland     

Volle stevige wijn, rood rijp fruit met hints van 
zoethout. Heeft 12 maanden op eikenhouten 
vaten gerijpt van 225 L, zogenaamde Barriques.

 € 37,00
 Per glas Per fles 

Nieuw-Zeeland (rood)
Hunky Dory Pinot      
Noir

Marlborough, Nieuw – Zeeland           
Een zeer rijke en levendige Pinot Noir, prachtig 
robijnrode kleur. Intens aroma van rood en 
donker fruit met een zekere aardsheid. Gerijpt op 
Franse Barriques, mooie krachtige wijn.

 € 39,00
 Per glas Per fles 

Oostenrijk (rood)
Weingut Juris  
Zweigelt 

Burgenland, Oostenrijk    
Weingut Juris is een begrip in Burgenland op het 
gebied van karaktervolle rode wijnen van typisch 
Oostenrijkse druivenrassen. De Golser Zweigelt is 
een bijzonder fijne rode wijn, barstensvol rood en 
donker bos fruit, met een pittige kern  

 € 37,00
 Per glas Per fles 
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Spanje (rood)
Sierra del Mugron 
Red Blend 

Hacienda Albae Syrah 

Demuerte One 

Bodegas Altanza 
Crianza 

Demuerte Classic  

Almansa, Spanje    
Sappige rode blend gemaakt van Monastrell, 
Cabernet Sauvignon en Garnacha. In de smaak 
kenmerken van donker fruit en specerijen. 
Biologisch gecertificeerd en met een Nederlands 
tintje.  
La mancha, Spanje   
Dit is een Syrah Crianza, want de wijn rijpt 6 
maanden in het vat en 6 maanden op de fles. 
Vol en krachtig van smaak en kenmerken van rijp 
zwart fruit, zwarte peper en vanille.  
Yecla, Spanje  
De rode variant uit de Demuerte-lijn. Krachtig van 
smaak dankzij de druivenrassen Monastrell en 
Cabernet Sauvignon. Smaaktonen van rode kers, 
bes en ceder. 6 maanden houtrijping.  
Rioja, Spanje  
Rioja is het beroemdste wijngebied van Spanje 
en heeft een hoge kwaliteitsnorm. Crianza moet 
12 maanden op hout hebben gerijpt en 12 
maanden in de fles. Zacht en rijp van smaak met 
kenmerken van vers rood fruit, balsamico en 
vanille.  
Yecla, Spanje  
De Classic variant van DEMUERTE bestaat uit 50% 
Monastrell en 50% Syrah met een houtrijping 
van 9 maanden op Frans eiken. Zacht en romig 
van smaak met indrukken van rood fruit en 
ondertonen van eiken en tabak.  

 € 22,50 

 € 35,00 

 € 34,00 

 € 35,00 

 € 37,00 

 

 Per glas 
 € 4,50 

 € 7,00 

 € 7,00 

Per fles 

Portugal (rood)
Fiuza Touriga 
Nacional 

Tejo, Portugal                                  
Deze Touriga Nacional  heeft 3 maanden 
houtrijping gehad op zowel Amerikaanse als 
Frans eiken. dat zorgt voor een diep rode kleur, 
zwoele geur van pruim, beetje kruidig en een hint 
van chocolade. In de smaak rijp rood fruit zoals 
pruimen en kersen, vanille, laurier en een hint 
van peper. Zachte tannines en een lange kruidige 
afdronk.  

 € 32,00
 Per glas Per fles 
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Spanje vervolg (rood)
Demuerte Gold 

Demuerte Black 

Bodegas Altanza Gran 
Reserva 

Yecla, Spanje  
DEMUERTE Gold is een blend van 50% 
Monastrell, 30% Syrah en 30% Garnacha 
Tintorera, het enige druivenras ter wereld met 
rood sap van binnen. 12 maanden gerijpt op 
nieuw Frans eiken en daardoor krachtig en vol 
met zijdezachte tannines.  
Yecla, Spanje    
Het vlaggenschip uit de lijn van DEMUERTE 
gemaakt van 80 jaar oude wijnstokken Monastrell 
20 maanden gerijpt in 225 litervat Frans Allier. 
Krachtig en fluweelzacht van smaak met 
kenmerken van rijp rood – en zwart fruit, kruiden, 
zoethout, toast, chocolade met een extreem 
lange afdronk. De 2 Swarovski stenen op de fles 
maken het plaatje compleet!  
Rioja, Spanje    
Altanza Gran Reserva is onlangs 3x met 91 
punten beoordeeld! Fluweelzacht zoals verwacht 
wordt van een Rioja, met een rijping van 24 
maanden op Amerikaans eiken en 36 maanden 
in de fles. Tonen van ontwikkeld rood fruit, leer, 
tabak, cacao en koffie.  

  € 39,00 

 € 99,00 

 € 46,00 

 Per glas 
 

Per fles 

USA (rood)
Home Run Zinfandel 

Black Stallion ‘Napa 
Valley’ Cabernet 
Sauvignon 

Californië, Amerika                       
Een diep rode wijn. In de geur en smaak aroma’s 
van rijpe pruimen, bosbessen, tabak/ kruiden 
en wat vanille. Vol fruitig met veel body, zachte 
tannines en een fruitzoetje in de afdronk. Het is 
een soepele en volle wijn  
Californië, Amerika                       
Black Stallion Cabernet Sauvignon is een rijke en 
krachtige rode wijn. Waanzinnig geconcentreerd 
met indrukken van cassis, pruimen, zwarte bes, 
gedroogde appel en toast.  De fluweel zachte 
fruittonen zijn perfect in balans met de gelaagde 
houttonen en tannines en eindigen in een 
elegante afdronk. 16 maanden houtrijping. 

 € 30,00 

 € 64,00 

 Per glas Per fles 
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Zuid-Afrika (rood)
Roseline Cabernet 
Sauvignon   
 
 
Bellingham Small 
barrel

Darling, Zuid-Afrika     
Zuivere, goed afgewerkte Cabernet Sauvignon 
met 9 maanden houtrijping. Elegant met tonen 
van cassisfruit, pruim en tabak.  
Paarl, Zuid-Afrika  
In de geur veel zwart fruit, licht pepertje, hout 
tonen en licht vanille. De smaak is een ware 
sensatie, vol en complex. Veel tinten van zwart 
fruit, chocolade en hout sporen.                  Een 
bijzondere Kaapse topwijn!  

 € 27,50
 
 
  
€ 47,00

 Per glas 
 € 5,50 

Per fles 
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CoVino....jouw plek! 
Heb je iets te vieren? Trek ons maar even aan de mouw en vertel 
wat je wensen zijn, dan komen we er in overleg uit. 

Social Media en CoVino
Volg ons op social media: 
Instagram   : covino_maarssen 
Facebook   : @CoVinoMaarssen


