
THE |BS| WINE LIST
Oh what a joy! De wijnwereld staat op het punt zich aan jouw smaakreceptoren te ontluiken.
Vanuit de travels die voor de Smokey Goodness en Black Smoke boeken zijn gemaakt is menig
wijnmaker geplunderd van zijn beste flessen. Jord en Kasper, de fiery friends that own this place, 
houden zelf namelijk net als jij wel van een gefermenteerde druif. Tijdens hun reizen voor boeken 
en culinaire inspiratie worden wijnmakers steevast opgezocht. Wijnmakers zijn namelijk niet alleen 
de hoeder van de fles, maar ook vaak de brug naar lokale culinaire gebruiken en grootheden. 
De kennis over lokaal fikkie stoken glijd immers met een goede slok Zuid-Afrikaanse pinotage, 
Australische Heathcote shiraz, Argentijnse Semillon of bubbel van Bolla net even beter naar binnen. 

PICK YOUR POISON
Onze |BS| wijnkaart is door onze wine loving GM Annet zo opgebouwd dat iedereen zijn glass 
of happines kan scoren. Wil je gewoon een goed glas wijn, kies dan één van onze damn good 
wines by the glass die we dankzij ons unieke wijnsysteem per glas kunnen serveren. Heb je er 
echt zin in? Ga dan voor een fles. Vraag onze bediening gerust voor een suggestie of ga mee in 
de smaakvoorkeuren van Jord of Annet en kies er één uit de serie ‘Favorites’. Jord’s Favorites 
zijn wijnen die perfect passen bij onze uitgesproken BBQ gerechten en laten zich kenmerken 
door een stevig karakter, robuuste volle smaak en soms een tikkie aangename lompigheid, 
net als Jord zelf dus. Annet’s favorites kenmerken zich door wijnen vol frivole smaken die je 
smaakpapillen vederlicht kietelen en uitblinken in een genuanceerde balans. Ondanks het wat 
meer toegankelijker karakter stuift het in je glas en zijn het, net als de boss lady herself,  zeker 
wijnen met pit.

NL

I JUST WANT  
A DAMN WINELIST

HERE YOU GO



BUBBELS
Geniet van je bubbels per glas of zoals 
Annet het liefst doet, per fles. Hoe dan ook, 
bubbels staan gelijk aan feest en laten we 
daar bij |BS| nu zo van houden.

 

 
ANNET’S FAVORITE

 

 BOLLA | PROSECCO DOCG   

 GLERA | ITALIË
 Fijne prosecco, met een mooie goudgele  
 kleur en aroma’s van perzik, appels en  
 bloemen. Lichte parel in de mond maar  
 toch een bruisend feest in je glas. 
 Glas € 7,00 | Fles € 35,00  

 

MOËT & CHANDON BRUT IMPÉRIAL 

CHARDONNAY & PINOT NOIR | FRANKRIJK 
Gelukkig zijn er nog zekerheden in het 
leven...Voor elk feest moet er gewoon 
Champagne geschonken worden. Als het  
dan extra feestelijk moet zijn kiezen we 
resoluut voor dit feestje in een fles. Een 
excellente Demi-Sec. Niet te zoet, maar  
wel zacht, rijk en vol – bijna sensueel.
Glas € 12,00 | Fles € 75,00   
 

MOËT & CHANDON ROSÉ IMPÉRIAL 

CHARDONNAY & PINOT NOIR | FRANKRIJK
Voor die extra kleurrijke en feestelijke 
momenten die perfect door de roze bril te 
bekijken zijn. Imperial is hier zeker op zijn 
plaats! Royal zou zelfs nog beter zijn. Schenk 
in en bestel alvast de tweede fles!
Fles € 80,00 

MOËT & CHANDON ICE IMPÉRIAL  

CHARDONNAY & PINOT NOIR | FRANKRIJK
Ice Ice baby! Een iets rijkere, zoetere en 
vooral fruitige Champagne die we op zijn 
Frans drinken in ware ‘piscine’ stijl! Grote 
glazen vol met krakend ijs afgetopt met Ice 
Imperial! Fuck Cannes, vive Rotterdam!
Fles € 85,00 

BOLLINGER SPECIAL CUVEE BRUT  

CHARDONNAY & PINOT NOIR | FRANKRIJK
Heerlijke volle Champagne die niet 
misstaat bij het aperitief maar zeker de 
ballen heeft om menig seafood gerecht 
smakelijk bij te benen. Champagne voor de 
echte wijnliefhebber en deze elegante fles 
misstaat zeker niet op tafel.
Fles € 85,00

 

 

 

VEUVE CLIQUOT ROSÉ BRUT 

CHARDONNAY & PINOT NOIR | FRANKRIJK 
Rosé bubbels waar je U tegen zegt. Een volle 
Pinot Noir geladen rosé met fijne bubbels 
waar één fles zelden zal volstaan.
Fles € 120,00

DOM PÉRIGNON 2008 | VINTAGE 2008 

CHARDONNAY & PINOT NOIR | FRANKRIJK
Dé baas van deze Champagnekaart is er 
ééntje die je opentrekt als er echt iets 
bijzonders te vieren is of omdat je er gewoon 
zin in hebt natuurlijk. Worldclass in a bottle.
Fles € 300,00 
 
 WITTE WIJN 
 
 
 JORD’S FAVORITE
 DOMAINE GAYDA | FLYING SOLO 

 GRENACHE BLANC & VIOGNIER | FRANKRIJK 

 Een aromatische wijn, met heerlijk fruit,  
 bloemen en citrus. Rijp, mooi en fruitig  
 precies zoals Jord het graag heeft.
 Fles € 28,00   

 

VINCELLER | PINOT BLANC   

MÁTRAALJAI | HONGARIJE 
Een fris fruitige opwekkende witte wijn, met 
toetsen van peer, frisse appel en meloen. 
Subtiele gele kleur en een zacht mondgevoel.
Fles € 29,00   
 

BELLINGHAM | PEAR TREE WHITE   

CHENIN BLANC | ZUID AFRIKA  
Een fijne exotische witte wijn. In de neus 
exotische tonen van peer, perzik, limoen en 
wat passievrucht. In de mond frisse zuren en 
een sappige afdronk. Heerlijk als aperitief of 
omdat de fles zo leuk is.
Glas € 5,50 | Fles € 29,00   
 

DOMAINE LES CARRASSES | CHARDONNAY   

LANGUEDOC | FRANKRIJK   
Frankrijk en Chardonnay, wat kan hier mis 
gaan. Mooie vollere houtgerijpte chardonnay 
die iedere liefhebber kan bekoren.
Glas € 6,50 | Fles € 32,00   
 

DOMAINE DE VEDILHAN | SERICA |  

VIOGNIER | FRANKRIJK    
Heerlijke goudgele wijn en een smaakbom 
van tropisch fruit, wat toetsen van groene 
kruiden en hout. Mooie volle wijn met een 
frisse afdronk.
Fles € 32,00  

 

 



MISTY COVE | SAUVIGNON BLANC   

MARLBOROUGH | NEW ZEALAND    
Wie is er géén fan van een lekkere 
karaktervolle Sauvignon Blanc uit Kiwi-land! 
Deze Karakteristieke en stuivende Sauvignon 
Blanc is heerlijk geïnfuseerd met citrus, 
perzik en abrikoos maar vooral is het een 
heerlijke wijn om bij stevige visgerechten of 
een mooie kip te drinken
Fles € 35,00   
 

BODEGAS MENADE | VERDEJO   

RUEDA | SPANJE   
Soms kan het leven heel simpel en fris zijn 
en dat is hier zeker het geval met deze 
fijne wijn. Lichtgeel met frisse fruittonen 
van limoen en perzik. Nuances van groene 
kruiden, bloemen en een verfrissend 
minerale afdronk do the trick here!
Fles € 37,00   
 
 

 ANNET’S FAVORITE 

 WINZER KREMS | KELLER MEISTER PRIVAT   

 GRÜNER VELTLINER | OOSTENRIJK  
 Een complexe wijn met een sprankelende  
 geelgroene kleur. Frisheid en kruidigheid  
 zijn eigen aan deze lekkere wijn met een  
 toch pittig karakter. Net als het klassieke  
 pepertje dat zo kenmerkend is voor een  
 Grüner Veltliner. 
 Fles € 39,00   
 
 

BOLLA | PINOT GRIGIO RÉTRO   

PINOT GRIGIO | ITALIË   
Voor de Italofielen die houden van een 
fruitige en florale wijn. Deze wijn heeft 
aroma’s van perzik, citrus en witte bloemen. 
Met met een lichte prikkelende body en 
zachte afdronk.
Glas € 7,50 | Fles € 41,00 
 

EMIL BAUER | NO SEX   

RIESLING | DUITSLAND   
In het glas heeft deze No Sex Just Riesling 
een licht geelgroene kleur met in de mond 
smaken van perzik en mediterraans fruit. 
Een klassieke riesling met een fruitige, droge 
smaak met frisse zuren, oh and it got some 
wood as well.
Fles € 42,00 
 

NIETO SENETINER | RESERVA SEMILLÓN  

MENDOZA | ARGENTINIË   
Een prachtige aromatische en kruidige witte 
wijn die tegen een stootje kan. Stuivende 
aroma’s van steenfruit, vanille en zoete 
kruiden. De ideale vloeibare vriend voor je 
gegrilde vis of gesmookte kip.
Glas € 8,50 | Fles € 43,00 

BELLINGHAM | THE BERNARD SERIES   

WHOLE BUNCH | ROUSSANNE | ZUID AFRIKA   
Het mag eerlijk gezegd worden, we zijn dol 
op wijnen bij Black Smoke. 20 jaar geleden 
begon Kasper al te werken met de heerlijke 
wijnen van Bellingham en we blijven trouw 
aan dit tophuis. Deze wijn met een knipoog 
naar de Côte du Rhône heeft een heerlijke 
geur van kiwi, noten, kokos en rijpe pruimen. 
Dit gecombineerd met een fijn zuurtje en 
een stevige afdronk maakt dat je dat je een 
topper in je glas hebt.
Fles € 44,00  
NOBLES VINES | 446 | CHARDONNAY  

CALIFORNIA - VS.    
Een bom van een rijke Chardonnay. Een 
prachtige krachtige geur met  tonen van 
honing, roomboter, brioche, kokos en 
verleidelijk hout. Dit maakt hem tot een niet 
te missen wijn van onze witte wijnselectie!
Fles € 46,00 
 

LES SENTINELLES | SAINT-VÉRAN |  

CHARDONNAY |  FRANKRIJK   
Deze heerlijke klassieke Saint-Véran is de 
sexy zuidelijke Bourgogne vriend die je altijd 
al had willen hebben (en die je wil blijven 
schenken). Een stevig bouquet gecombineerd 
met heerlijke frisheid in het glas.  Prachtig 
om te drinken bij onze vegetarische 
gerechten.
Fles € 48,00 
 

DOMINIQUE PABIOT | POUILLY FUMÉ CUVÉE 

PLAISIR | SAUVIGNON BLANC | FRANKRIJK   
Een absolute klassieker deze “Old Vines“ 
Loire wijn  met finesse en complexiteit. 
Aromatische geur van bloemen en fruit maar 
ook rijp en krachtig met verfijnde zuren. 
Klassiek is het nieuwe nieuw dus cut the 
bullshit en laat deze wijn snel openmaken 
voor je.
Fles € 51,00 
  
ROSÉ WIJN
BODEGAS NIETO SENETINER | BELIEVE IN ROSÉ  

MALBEC & PINOT NOIR | ARGENTINIË 
Wij geloven in Rosé. Een heerlijke frisse rosé 
met toetsen van fruit, maar hij blijft toch 
aangenaam droog. 
Fles € 35,00 
 

CHATEAU MIRAVAL | ROSÉ PROVENCE  

CINSAULT, GENACHE & SYRAH | FRANKRIJK 
Bijna de Côte d’Azur in je glas. In 2017 
verkozen tot beste rosé van de wereld. Een 
mooie volle ronde rose met smaken van 
wilde aardbeien, kruiden en citrus.
Fles € 49,00

 



RODE WIJN
 

 

 
ANNET’S FAVORITE

 

 ESPORAO | PÉ TINTO   

 TRINCADEIRA | PORTUGAL  
 Lekkere zachte wijn met een  
 verleidelijke geur van rijpe kersen,  
 pruimen, bramen en een hint van  
 specerijen. Waarom moeilijk doen  
 als het lekker kan. 
 Glas € 5,50 | Fles € 28,00   

BELLINGHAM | BIG OAK RED  

CABERNET SAUVIGNON & SHIRAZ | ZUID AFRIKA  
Mooie combinatie van Cabernet en Shiraz en 
een vleugje Malbec, die na rijping op houten 
vaten een mooie volle, doch zacht en soepele 
wijn die lichte kruidigheid geeft. 
Glas € 6,00 | Fles € 29,00 
 

ESPORAO | MONTE VELHO TINTO  

ARAGONEZ & SHIRAZ | PORTUGAL  
Fijne fruitige wijn die perfect samengaat 
met onze low en slow of grillgerechten. 
Aangename aroma’s met lichte houttonen  
en een frisse afdronk.
Fles € 32,00  
 
 

 ANNET’S FAVORITE 

 MASSERIE CIVITELLA | PRIMITIVO  

 PUGLIA | ITALIË  
 Hierbij Black Smoke zetten we je met  
 deze zwoele wijn met rijp donker fruit  
 zeker geen hak! Lekker kruidig, sappig,  
 vol en rond en goede tannines. Genieten  
 zeg ik je. 
 Fles € 35,00 
 

BOLLA | VERONA ROSSO RÉTRO   

RONDINELLA & MERLOT | ITALIË   
Deze wijn heeft rijp fruit zoals bramen, 
frambozen en zwarte kersen, onderbouwd 
met subtiele kruiden tonen. Mooi delicaat 
en levendig. Een ronde gangbare wijn die 
niemand zal teleurstellen.
Fles € 36,00 
 
 
 
 
 
 
 

BODEGAS NIETO SENETINER | MALBEC  

MENDOZA | ARGENTINIË  
Black Smoke loves Argentinië en zeker ook 
op zijn stevige maar gebalanceerde Malbec 
wijnen. Deze harmonieuze wijn combineert 
klein rood fruit zoals kersen, bramen en 
pruimen met lichte vanille tonen wat hem 
een echte latino verleider vol suave maakt. 
Perfect met een mooie gegrilde côte de 
boeuf of bavette.  
Glas € 7,50 | Fles € 38,00 
 
 

 JORD’S FAVORITE 

 CASA ERMELINDA FREITAS| FAT BARON  

 SHIRAZ | PORTUGAL  
 Rijke, volle vette wijn met tonen van rijp  
 zwart fruit, leer en tabak. Kruidig met  
 een zijdezachte volle afdronk die door  
 zijn rondheid de wijn bij uitstek is voor  
 de echte low and slow BBQ liefhebber. 
 Fles € 39,00 
 
 

EMIL BAUER |  SPÄTBURGUNDER TROCKEN 

PINOT NOIR | DUITSLAND    
Licht robijnrood van kleur. Aroma’s van rode 
bessen, kersen, bramen, aardbeien en een 
toets van amandel. Zacht met smaken van 
rode en zwarte vruchten. Licht gekoeld is dit 
ook een zeer fijne wijn, zowel bij vlees als 
vis.  
Fles € 41,00 
 

BELLINGHAM | THE HOMESTEAD SERIES 

PINOTAGE | ZUID AFRIKA    
De trip door Zuid-Afrika die Jord voor 
Smokey Goodness 3: Bigger, Better BBQ werd 
afgesloten met een meesterlijke BBQ met de 
Bellingham Winemaker Richard Duckit. Niet 
alleen is Richard namelijk een fantastische 
wijnmaker, ook als braaimaster toonde hij 
boven een berg in Franschhoek zich een 
waardige vuurmeester. Deze bom is rijk aan 
pruimen, kruiden, zoethout en zwarte peper. 
Een heerlijke wijn met karakter en attitude! 
Nou ga jij drinken bij die braai! 
Fles € 43,00 
 

 

 

 



 
 JORD’S FAVORITE  
 

DE BORTOLI | WOODFIRED HEATHCOTE   

 SHIRAZ | AUSTRALIE     
 Een echte smaakbom en tevens één van  
 onze |BS| favorites. Lekker vol met in  
 zijn geur blauwe bessen, kruiden en  
 drop. Zacht, zwoel en rijp in de mond   
 waarbij de tannines mooi in balans zijn.  
 Toen Jord samen met wijnmaker Steve  
 in zijn Australische achtertuin aan het  
 BBQ’en en drinken was sprak Steve  
 steeds over ‘darkness in a bottle’. Proef  
 en you’ll understand. Een perfecte   
 aanrader bij slow smoked Brisket of een  
 mooi stuk hot & fast gegrild rood vlees. 
 Glas € 8,50 | Fles € 43,00 
 
 

GNARLY HEAD | OLD VINE ZIN | ZINFANDEL  

CALIFORNIA - V.S.     
Heerlijke wijn van 40 tot 80 jaar oude 
druivenstokken en gerijpt op Franse en 
Amerikaanse eiken vaten. Dit zorgt ervoor 
dat je een wijn in je glas krijgt die krachtig 
is met veel karakter maar nooit saai is door 
een natuurlijke frisheid. Koffie, kruiden, leer 
en tabak past perfect bij onze smokey low & 
slow gerechten! 
Fles € 44,00 
 

EL COTO DE RIOJA | COTO DE IMAZ RESERVA  

TEMPRANILLO | SPANJE    
Spanje boven! Krachtige zijdezachte Rioja. 
Rijke geur, complex met veel rijp fruit en 
de finesse van cacao. Deze wijn kan tegen 
een stootje en past perfect bij die gegrilde 
Bavette of lekkere cote a l’os. 
Fles € 45,00 
 
 

 ANNET’S FAVORITE 

 BODEGAS NIETO SENETINER | DON NICANOR  

 BARREL SELECT | MALBEC | ARGENTINIË   
 Een echte volle en stevige wijn met  
 tonen van rijp rood fruit, vanille en  
 kruidigheid met een goede structuur en 
 een lange afdronk. Pure passie uit  
 Argentinië en dus perfect bij parrilla  
 gegrild rood vlees! 
 Fles € 55,00
 
 

DOMINIO DE ATAUTA RIBERA DEL DUERO  

PARADA DE ATAUTA | TEMPRANILLO | SPANJE     
Een echte spanjaard met tonen van rode en 
zwarte bessen, hint van viool, laurier, zwarte 
peper en mokka. Fluweelzacht maar zeker 
wel erg karaktervol. 
Fles € 57,00 

DOMAINE D’ARDHUY | CÔTE DE BEAUNE-

VILLAGES | PINOT NOIR | FRANKRIJK     
Bourgogne staat bekend om zijn pinot noir 
en deze heeft veel rood fruit, is verfijnd en 
mooi in balans. Een en al sap en finesse. 
Super fijn te combineren met mooi kalfs of 
varkensvlees. 
Fles € 59,00 
 

BORGOGNO | ‘NO NAME’ | NEBBIOLO | ITALIË     
Hier is de “Barolo”die geen Barolo mag heten 
maar die net zo fantastisch is. Harmonieus 
met geuren van rood fruit, vanille, specerijen 
en rozen. Een bom in een glas met een volle 
body.  Een must try!  
Fles € 65,00 
 

CHÂTEAU MONTLABERT | SAINT-EMILION  

GRAND CRU | MERLOT | FRANKRIJK    
Fruitige top wijn met aroma’s van zwart 
fruit en mahonie, zeer elegant aan de 
neus. De smaak is vol en de wijn heeft 
een fluweelzachte afdronk. Een prachtige 
klassieker die al mooi geëvolueerd is en die 
een feest is in het glas. 
Fles € 75,00 
 
 

 JORD’S FAVORITE 

 BOLLA | LE POIANE DELLA VALPOLICELLA  

 CLASSICO RISERVA | AMARONE | ITALIË

   Complexe aroma’s van zwarte kersen, 
 vanille, drop en cederhout. Vol van  
 smaak, krachtig, met tonen van cacao en  
 specerijen. Een ‘roll up your sleeves’ 
 Riserva die 4 jaar rijpt op eikenhouten  
 vaten. Stoer, lekker en vol, zoals Jord  
 himself. Hoor je het hem al zeggen?  
 Glas € 17,50 | Fles € 85,00

 

 

 

 

 



DESSERT WIJN
MENADE | LATE HARVEST  

SAUVIGNON BLANC | SPANJE    
Zoet frisse witte wijn, kruidig met tropisch 
fruiten rijpe mandarijn. maar een elegante 
structuur met een kleine tinteling op het 
einde. Perfect bij het ultieme appel dessert 
of bij een van onze lekkere desserts.
Glas € 7,50 | Fles € 39,00 

 

 
JORD’S FAVORITE

 

 DE BORTOLI | WOODFIRED HEATHCOTE   

 SPARKLING | SHIRAZ | AUSTRALIE 
 Een rode mousserende wijn die speciaal  
 voor Jord naar Nederland is gehaald  
 met in zijn neus rijp en diep geurig fruit  
 met pruimen en kruidigheid. Maar ook  
 rijk, delicaat, fris zoet met zachte  
 tannines. Unieke wijn voor unieke  
 momenten, zei er iemand chocola?   
 Glas € 10,50 | Fles € 49,50 

 

PORTO 
QUINTA DO NOVAL | FINE WHITE PORT   

DOURO | PORTUGAL 
Glas € 5,00

QUINTA DO NOVAL | TAWNY   

DOURO | PORTUGAL 
Glas € 5,00 

QUINTA DO NOVAL | LATE BOTTLED VINTAGE 

UNFILTERED 2013 | DOURO | PORTUGAL 
Glas € 7,50

 


