UK

I JUST WANT

A DAMN WINELIST

HERE YOU GO

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 glijdt 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 zo opgebouwd dat iedereen zijn glass of happines kan scoren.
Wil je gewoon een goed glas wijn, kies dan één van onze huiswijnen. Wil je echt wat lekkers
scoren maar zit iedereen aan tafel aan een cocktail of het bier? Dan hebben we damn good
wines 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
smaakvoorkeur van Jord en kies er één uit de serie ‘Jord’s Favorites’. Deze wijnen passen
perfect bij onze BBQ gerechten en laten zich kenmerken door een stevig karakter,
robuuste volle smaak en soms een tikkie aangename lompigheid, net als Jord zelf dus.

HUISWIJN

Domaine Millegrand - Met zijn 200 hectare is Domaine Millegrand één van de grootste
wijnhuizen in de Languedoc streek in Frankrijk. De familie Bonfils zorgt op die manier
voor prachtige constante kwaliteitswijnen met een super prijs-kwaliteitsverhouding
die het predicaat ‘Black Smoke huiswijn’ meer dan verdiend heeft.

WIT
DOMAINE MILLEGRAND SAUVIGNON BLANC
LANGUEDOC – FRANKRIJK

Lekkere frisse bloemige wijn met wat
grapefruit en perzik in de neus. Lustige
smaak met tonen van citrus en abrikoos.
Mooie passe partout wijn en ook perfect
voor op het terras.
Glas € 5,00 | Karaf € 19,00 | Fles € 27,00

DOMAINE MILLEGRAND CHARDONNAY
LANGUEDOC – FRANKRIJK

Zachte strogele en klassieke Chardonnay
met tonen van tropische fruit, vanille
en een voor Chardonnay kenmerkend
“botertje”in de afdronk. Iets voller als
de Sauvignon Blanc en daarmee perfect
bij een vis of vega voorgerecht.
Glas € 5,00 | Karaf € 19,00 | Fles € 27,00

ROSÉ
DOMAINE MILLEGRAND SYRAH ROSE
LANGUEDOC – FRANKRIJK

Lekkere fris droge rosé met in de smaak
nuances van frambozen en aardbeien.
Een echte terras topper!
Glas € 5,00 | Karaf € 19,00 | Fles € 27,00

ROOD
DOMAINE MILLEGRAND MERLOT
LANGUEDOC – FRANKRIJK

Aangename licht kruidige Merlot met
een expressieve neus van rood fruit en
een plezierige soepele smaak met zachte
tannines.
Glas € 5,00 | Karaf € 19,00 | Fles € 27,00

ESPORAO PE TINTO
TEJO – PORTUGAL

Lekkere zachte drinkwijn met een
verleidelijke geur van rijpe kersen, pruimen,
bramen en een hint van specerijen.
Deze aangename Portugees kan zelfs licht
gekoeld gedronken worden.
Glas € 4,50 | Karaf € 17,00 | Fles € 25,00

DAMN GOOD WINE BY THE GLASS

Een bijzondere range wijnen van hoge
kwaliteit die door ons geklimatiseerde
wijnsysteem per glas geserveerd kunnen
worden. Een mooie selectie opgebouwd uit
wijnhuizen tried and locally tested door
mr. BBQ himself tijdens de reizen voor de
Smokey Goodness boeken.

DE BORTOLI – DB TOPSY TURVY CHARDONNAY
RIVERINA – AUSTRALIË

Chardonnay 2.0 met een fijne prijs
-kwaliteitsverhouding die verfrissend en
romig is en daarbij tonen van citrus, ananas
en subtiel eikenhout combineert. Dat maakt
hem verfijnd en aangenaam voor de echte
Chardonnay liefhebber.
Glas € 7,50 | Karaf € 27,00 | Fles € 39,00

DE BORTOLI – WOODFIRED HEATHCOTE SHIRAZ
HEATHCOTE – AUSTRALIË
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 € 8,00 | Karaf € 29,50 | Fles € 43,00

BODEGAS NIETO SENETINER – RESERVE SEMILLON
MENDOZA – ARGENTINIË
Op een snikhete dag midden tussen
de wijnranken van de Mendoza wineries
een asado kruis vol hangen met vlees
en garen op een vuur gestookt van oude
uitgedruifde ranken, romantischer word
het niet. Jawel! De verkoelende witte
wijnen vol karakter er bij maken het
pas echt het perfecte plaatje. Zoals deze
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 € 8,00 | Karaf € 29,50 | Fles € 43,00

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 € 7,00 | Karaf € 26,00 | Fles € 38,00

BELLINGHAM – THE BERNARD SERIES
WHOLE BUNCH ROUSSANNE – ZUID AFRIKA

Het mag eerlijk gezegd worden,
we zijn dol op Zuid-Afrikaanse wijnen hier
bij Black Smoke. 20 jaar geleden begon
Kasper al te werken met de heerlijke
wijnen van Bellingham en we blijven trouw
aan dit tophuis. Super divers en een lust om
in het glas te hebben. Deze wijn met een
knipoog naar de Côte de Rhone heeft een
heerlijke geur van kiwi, noten, kokos en
rijpe pruimen. Als je dit combineert met
een fijn zuurtje en een stevige afdronk dan
weet je dat je een topper in je glas hebt.
Glas € 8,50 | Karaf € 32,00 | Fles € 44,00

BELLINGHAM – THE HOMESTEAD SERIES
PINOTAGE – ZUID AFRIKA

De trip door Zuid-Afrika die Jord voor
Smokey Goodness 3: Bigger, Better BBQ
maakte samen met zijn wijnvriend Maarten
van den Dries 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!
Glas € 8,00 | Karaf € 29,50 | Fles € 43,00

BUBBELS

Bring out your bubbly self. Een mooi
aperitief, een glas vol feestelijkheid of
gewoon omdat het kan. Live a little
and pop a bottle.

BOLLA VALDOBIADENNE – PROSECCO DOCG
(BY THE GLASS)

Het betere bubbelende werk uit Italië!
Is er iets te vieren dan, toch?
Een verleidelijke Prosecco met karakter
en fruit maar vooral ook die lekkere
sprankelende vriend of vriendin die je
al zo lang hebt moeten missen!
Glas € 9,00 | Fles € 49,00

MOËT & CHANDON BRUT IMPÉRIAL

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. It’s a classic!
Glas € 13,00 | Fles € 75,00

MOËT & CHANDON ROSÉ IMPÉRIAL

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
(ON THE ROCKS CHAMPAGNE)

Omdat het in de zomer altijd feest moet zijn.
Een iets rijkere, zoetere en vooral fruitigere
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

Heerlijke volle Champagne die niet misstaat
bij het aperitief maar heeft de ballen om
menig seafood gerecht lekker bij te benen.
Champagne voor de echte wijnliefhebber!
Fles € 80,00

VEUVE CLIQUOT ROSÉ

Rosé bubbles waar je u tegen zegt.
Een volle Pinot Noir geladen Rosé met
fijne bubbels waar één fles zelden zal
volstaan... Feest in een fles!
Fles € 120,00

DOM PÉRIGNON 2008

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

JORD’S FAVORITE

DE BORTOLI WOODFIRED HEATHCOTE
SHIRAZ - SPARKLING

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,
friszoet met zachte tannines.
Unieke wijn voor unieke momenten!
Kan perfect als aperitief geschonken
worden maar is ook een echte killer
combinatie met Aziatisch getinte
BBQ gerechten.
Fles € 49,00

WITTE WIJN
MISTY COVE SAUVIGNON BLANC
MARLBOROUGH – NEW ZEALAND

Wie is er géén fan van een lekkere
karaktervolle Sauvignon Bla(n)ck 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

LES SENTINELLES SAINT-VÉRAN
BOURGOGNE – FRANKRIJK

Old School is zooo 21ste eeuw...
Deze super klassieke Saint-Véran
is de sexy zuiderlijke 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 vegan gerechten.
Fles € 46,00

DOMINIQUE PABIOT POUILLY FUMÉ CUVÉE PLAISIR
LOIRE – 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 € 49,00

BOLLA RETRO PINOT GRIGIO
VENETO – ITALIË

JORD’S FAVORITES

CASA SILVA GRAN TERROIR0ER
LOLOL – CHILI

Brede geur, met honing, peer en
perzik, abrikozen, citrus, mandarijn,
lychees, vanille, bloemen en kruiden,
mooi diep en krachtig, zacht en rijk,
weelderig, rijp en smaakvol.
Fles € 44,00

Voor de Italofielen die wel houden van
een fruitbom! Een avond zonder
Pinot Grigio is pas echt een grijze avond!
Retro is hier de nieuwe verleiding.
Fles € 39,00

Chili blijft altijd een prachtig wijnland
en deze wijn heeft een prachtige
bloemige neus en dus een heerlijke
geur van de bloesem van peer en
perzik. Lekkere volle smaak, tegelijk
rijk en fris! Een echte aanrader bij
gegrilde vis of seafood.
Fles € 43,00

NOBLES VINES 446 CHARDONNAY
MONTEREY – CALIFORNIA – V.S .

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 € 45,00

BELLINGHAM – THE BERNARD SERIES
OLD VINE CHENIN BLANC – ZUID AFRIKA

CHATEAU LES CARRASSES LA SERRE
BLANC LANGUEDOC – FRANKRIJK

Deze topper is gemaakt van
voornamelijk Marsanne en Roussanne,
wat hem maakt tot een delicate,
bloemige wijn met een duidelijk
herkenbare houtrijping. Rijk, vol en
rond met een zuivere afdronk.
Fles € 52,00

RODE WIJN
MASSERIE CIVITELLA PRIMITIVO
PUGLIA – ITALIË

Hier bij Black Smoke zetten we je met
deze zwoele wijn met rijp donker fruit
zeker geen hak! Lekker kruidig erg
sappig, vol en rond. Het lijkt bijna wel
een prachtige vrouw.
Fles € 34,00

BOLLA VERONA ROSSO RÈTRO
VENETO – ITALIË

Deze wijn heeft rijp fruit zoals bramen,
frambozen en zwarte kersen, onderbouwd
met subtiele kruidentonen. Mooi delicaat
en levendig. Een ronde, makkelijke wijn
die niemand zal teleurstellen.
Fles € 35,00

GNARLY HEAD OLD VINE ZINFANDEL
LODI – 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
tabac past perfect bij onze smokey
low & slow gerechten!
Fles € 41,00

ESK VALLEY PINOT NOIR
MARLBOROUGH – NEW ZEALAND

Pinot Noir is vaak verraderlijk licht van
kleur. Als je de wijn proeft dan besef je
pas hoe complex hij eigenlijk is. Dit is een
heerlijk elegant glas wijn met goede zuren,
rode kersen, lekker sap en ook wat hout.
Kan zelfs licht gekoeld gedronken worden
bij een stevig vis of vegan gerecht.
Fles € 42,00

RIOJA COTO DE IMAZ RESERVA
RIOJA – 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 Bavette of
lekkere côte a l’os.
Fles € 43,00

DOMINIO DE ATAUTA PARADA DE ATAUTA
RIBERA DEL DUERO – SPANJE

Een echte Spanjaard met tonen van rode
en zwarte bessen, hint van viooltjes,
laurier, zwarte peper en mokka.
Fluweelzacht maar zeker wel erg
karaktervol.
Fles € 54,00

DOMAINE D’ARDHUY PINOT NOIR
BOURGOGNE – 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 € 54,00

BODEGAS NIETO SENETINER MALBEC BARREL SELECT
MENDOZA – 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

CHATEAU LE GRAND VERDUS RÉSERVE
BORDEAUX – FRANKRIJK

Bordeaux blijft verbazen en zeker deze
stijlvolle rode. Complex, intens, rond,
verfijnd, hartig. Zachte tannines en een
mooie lengte maken deze wijn tot een must.
Fles € 56,00

BORGOGNO ‘NO NAME’ LANGHE NEBBIOLO
PIEMONTE – 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

CHATEAU MONTLABERT – SAINT-ÉMILION
GRAND CRU – FRANKRIJK

Fruitige topwijn 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 FAVORITES
FAT BARON SHIRAZ
SETUBAL – PORTUGAL

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

BONESHAKER- ZINFANDEL
CALIFORNIA

Deze krachtige wijn, afkomstig van
oude wijnstokken van de Bruella
Vineyard, heeft duidelijke impressies
van zwarte bessen, pruimen,
chocolade en drop. De smaak is warm,
vol en zeer intens met duidelijke
tonen van de houtopvoeding. Een
ware blockbuster!
Fles € 65,00

BOLLA AMARONE DELLA VALPOLICELLA
CLASSICO RISERVA – 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 en schreeuwt om
een cote de boeuf van de parrilla grill.
Fles € 85,00

ROSÉ
BODEGAS NIETO SENETINER – BELIEVE IN ROSÉ
ARGENTINIË
Wij geloven in Rosé. Van deze kan je
gewoon geen genoeg krijgen.
Fris en sappig...Ober!
Fles € 35,00

CHATEAU MIRAVAL ROSÉ
PROVENCE – FRANKRIJK

Bijna de Cote d’azur in je glas een
promenade op het stand van Cannes.
Deze fantastische Rosé neemt je
gelijk mee naar het Zuiden van
Frankrijk. Santé!
Fles € 49,00

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 moeie cheesecake.
Fles € 39,00

PIERRO GATTI BRACHETTO
PIEMONTE – ITALIË

In de geur veel rood fruit en bloemetjes.
In de mond frizzante (licht bruisend) en
mild zoet met veel frisheid en een laag
alcoholgehalte. De ultieme combinatie met
een chocolade dessert of gewoon zonder
dessert.
Fles € 45,00

THOMAS BARTON SAUTERNES
BORDEAUX – FRANKRIJK

Fijn en subtiel zoet, abrikozen, marmelade,
moderne stijl, vrij lichtvoetig, weinig
hout, op fruit en goede zuren gemaakt.
Aangenaam, lekker, en vooral niet té zoet.
Fles € 51,00

PORTO
QUINTA DO NOVAL BLACK
DOURO – PORTUGAL

Een buitenbeentje van huis Quinta do
Noval; De Noval Black. Deze port in een
mooie afwijkende fles laat zien dat een
port opnieuw uitgevonden kan worden.
Deze jonge port kan zich meten met
alle LBVs en Reserves.
Glas € 4,50

QUINTA DO NOVAL TAWNY
DOURO – PORTUGAL
Glas € 5,00

QUINTA DO NOVAL LATE BOTTLED
VINTAGE UNFILTERED 2013
DOURO – PORTUGAL
LBV € 6,50

