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HUISWIJNEN
WIT GLAS FLES
PINoT GrIGIo, PrINcIPATo, ITALIë € 3,95  € 18,95
SémILLoN, THUErry L’ExcEPTIoN BLANc € 3,95  € 18,95
cHArdoNNAy, TorrES ATrIUm, SPANJE € 4,95  € 23,95

roSE 
mErLoT-cALAdoc, THUErry L’ExcEPTIoN € 3,95  € 18,95 
AIx roSé, coTEAUx d’AIx EN ProvENcE    € 5,95  € 29,95 

rood 
dE GrAS ESTATE cABErNET SAUvIGNoN  € 4,95  € 21,95
dE GrAS ESTATE mErLoT  € 4,95  € 22,95 

SPEcIAAL WIJN oP GLAS - WIT 
  GLAS
rIESLING SPäTLESE THANIScH  € 4,95
Typische riesling met zijn kenmerkende geur. Frisse tonen van groene

appel, met een licht zoetje in de afdronk.

SAUvIGNoN BLANc, HãHã, NIEUW ZEELANd   € 5,95 
Zijn smaak imponeert met watertandend frisse associaties van mango,

lychee en passievrucht. 

GrüNEr vELTLINEr, KIES, ooSTENrIJK  € 5,95
Met de geur en smaak van groene appel en de exotische tonen van ananas,

maracujá en honingmeloen. Daarnaast een fijnzinnige  kruidigheid en de

‘stenige’ mineraliteit van de bodem, die wijnen van dit type kenmerkt.

dE GrAS ESTATE cHArdoNNAy, cHILI  € 5,95
Duidelijke tonen van brioche en amandelen. De smaak van rijp tropisch 

fruit geeft veel dikte in de aanzet en met zijn milde zuren is de afdronk 

rond en zacht.

PIcPoUL dE PINET, cHâTEAU dE PINET, FrANKrIJK  € 5,95
Weelderige witte wijn, met in de geur lichte anijs en florale tonen. In de

smaak een frisse aanzet, waarin perzik en citrusfruit domineren. 

SAUvIGNoN BLANc, moNTGrAvET GAScoGNE    € 5,95 
Montgravet stuift en smaakt naar vers fruit, zoals groene appel en limoen. 

Juist vanwege zijn verkwikkende karakter en zijn heel minieme zoetje,

doet iedere slok weer verlangen naar een volgende. 

BoUcHArd FINLAySoN cHArdoNNAy  € 7,95
Helder en zachtgeel van kleur. Een aangename, rijpe chardonnaygeur

met lichte citrus. De smaak is complex met frisse minerale zuren, maar

ook rijpe tonen van gekonfijte citroen. Het geheel wordt omspoeld door

gedoseerd Frans eikenhout.

cHArdoNNAy, BErNArdUS, cArmEL vALLEy, cALIForNIA € 7,95
Lichte goudgele kleur, met intense de aroma’s van witte bloemen, acacia’s

en exotisch fruit. Een kruidige, ronde wijn met een lange, krachtige afdronk. 

BoScA FINcAoS NoBLES, cHArdoNNAy, ArGENTINIë € 7,95 
AANrAdEr. In deze goudgele, krachtige en toch zachte chardonnay,

wisselen aroma’s van mango, ananas, honing en vanille elkaar af.

De wijn heeft een jaar op Franse eikenhouten vaten gerijpt.
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SPEcIAAL WIJN oP GLAS - rood  
  GLAS
mALBEc, TErrAZAS dE LoS ANdES, ArGENTINIë  € 5,95
Rond en zacht, met tonen van kers, rode bes, nootmuskaat en
zwarte peper.

FLEUrIE LA mAdoNE “vIEILLES vIGNES”, FrANKrIJK € 6,95
Bijna donkerrood van kleur, met een complexe geur, gevuld met rozen

en rood fruit. Volle aandronk, veel sap, gezond rood fruit, intens en

soepel van smaak, met zachte tannines in de afdronk. 

cHAmPAGNE & moUSSErENd 
  GLAS
vEUvE cLIcqUoT yELLoW LABEL, BrUT  € 9,95
Schitterende champagne met een fijne, romige mousse, een fijne

balans en een lange afdronk met daarin iets van honing. 

vEUvE cLIcqUoT roSé  € 10,95 
Grandioze champagne rosé van Veuve Clicquot Ponsardin: dynamisch,

speels, krachtig, lang en met veel karakter. Succes gegarandeerd. 

moëT & cHANdoN IcE ImPérIAL, éPErNAy, FrANKrIJK € 12,95
‘s Werelds eerste champagne ‘on the rocks’. Slechts op enkele hotspots

in de wereld te bestellen. Geserveerd met vers rood fruit, verse mint

en limoen.

ProSEcco cASA BoTTEGA, vENETo  € 6,95
Strogele kleur. Fruitig en bloemig, met geuren van appel, peer en

exotisch fruit. Harmonieuze, verfrissend droge smaak met een zeer

fruitige afdronk. Verfijnde en aanhoudende mousse. 

cAvA mvSA BrUT, PENEdES   € 5,95
Strogele kleur met groene tonen. Aroma’s van rijpe meloen, banaan en

vooral groene appel. Droge, pittige en fruitige smaak met mooie,

frisse zuren in de afdronk 

cHAmPAGNE SPEcIALS 
  GLAS
BELLINI  € 10,95
Champagne met puree van witte perzik

cATcH APErITIEF  € 10,95
Champagne à la Catch

KIr royAL  € 10,95
Champagne met crème de cassis

17

18

19

20

50

22

21

23

24

25

Catch Wijnkaart 210x403mm 2014.indd   3 02-05-14   09:35



cHAmPAGNES WIT   FLES

vEUvE cLIcqUoT yELLoW LABEL, BrUT     € 59,95
Schitterende champagne met een fijne, romige mousse, een fijne

balans en een lange afdronk, met daarin onder andere iets van honing. 

vEUvE cLIcqUoT ‘dEmI SEc‘     € 59,95
Open, expressief en rijk, met veel rijp, zoet fruit, geroosterde tonen en

brioche. Zachte en ronde aanzet met een natuurlijke rijke zoetheid:

het fruit komt nadrukkelijk tot zijn recht. Een prima evenwicht tussen

zoet en fruit met een lange afdronk. 

“r” dE rUINArT BrUT     € 64,95
Deze fijne champagne heeft een mooie, complexe rijpheid. De frisse

smaak is zacht en droog. De aanwezigheid van 60 procent pinot noir 

maakt hem wat voller en ronder, met een vleugje noten. 

TAITTINGEr ‘NocTUrNE SEc‘      € 64,95
De belletjes van deze champagne vormen een tere ketting van fijne

mousse. De neus is subtiel en fris en doet denken aan de heerlijke

geuren van witte bloesems en rijp fruit, met hinten van gele perzik

en gedroogde abrikozen. 

cHAmPAGNE LAUrENT PErrIEr BrUT     € 64,95
De delicate geur is fris en complex, met tonen van wit fruit en citrus-

vruchten. Vanwege zijn elegante stijl is dit een perfecte aperitiefwijn. 

moëT & cHANdoN IcE ImPérIAL - éPErNAy, FrANKrIJK    € 74,95
‘s Werelds eerste champagne ‘on the rocks’. Slechts op enkele hotspots

in de wereld te bestellen. Geserveerd met vers rood fruit, verse mint en limoen.

moëT & cHANdoN ‘ImPérIAL BrUT‘     € 64,95
Expressieve aroma’s van lindebloesem, brooddeeg en toast.

De champagne is heel fijn, levendig en romig met zachte rondingen. 

moëT & cHANdoN ‘NEcTAr ImPérIAL‘     € 64,95 
Deze nectar heeft uitgesproken exotische en milde specerijtonen,

met gekonfijt fruit en honing. Het is een heerlijk harmonieuze, zacht

zoete, rijke en volle champagne. 

rUINArT ‘BLANc dE BLANcS‘     € 74,95
Uitermate fijn mondgevoel, met delicate aroma’s en een romige

mousse, waardoor hij zacht, rond en heerlijk droog is.

Zuiver fris met heerlijk fruit. 

vEUvE cLIcqUoT ‘vINTAGE BLANc‘      € 79,95
De verwachtingen die zijn ontstaan door de veelzijdige geuren, worden

nu overstegen door de complexiteit van de wijn: tegelijkertijd ontwikkelen

zich hier fruitige, florale, minerale en kruidige tonen, zoals menthol en

toast. Deze wijn is simpelweg adembenemend, met veel aroma’s en een

heerlijk lange en krachtige afdronk. 

vEUvE cLIcqUoT ‘LA GrANdE dAmE’, BLANc  € 134,95
Het aromatische, indrukwekkend gecompliceerde boeket wordt

bevestigd in de mond. De wijn is helder en puur, perfect gebalanceerd

en heeft een zijdezacht mondgevoel. Met zijn kanten textuur heeft ‘La

Grande Dame’ een lange, levendige en gestructureerde afdronk. 
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dom PérIGNoN ‘BLANc vINTAGE‘ 2003  € 149,95
Een exceptionele vintage die zich het beste laat omschrijven als:

“singular, intense and persisting”, maar eigenlijk zijn de standaard

woorden niet krachtig genoeg om deze vintage te omschrijven. 

KrUG ‘GrANdE cUvéE‘  € 174,95
De eerste indruk geeft meteen aan dat het om iets serieus gaat: grote

diepte, breed geschakeerde nuances en complex; delicaat en vol tegelijk;

heerlijk rijp, met een prachtige lengte. Een unieke champagne: spannend,

harmonieus en indrukwekkend. Een ware belevenis. 

KrUG ‘vINTAGE‘  € 199,95
De vintage is harmonieus, puur en delicaat. Naast een fruitigheid die

volledig in balans is, komen kruiden ook aan bod voor een mooi, complex

geheel. Rode en blauwe bessen met fruit, brioche, verse amandel,

gingerbread en citrus. 

ArmANd dE BrIGNAc cHAmPAGNE, BrUT GoLd  € 499,-
Complex en krachtig met lichte florale hinten, een fruitig karakter en

subtile brioche accenten. Heerlijke diepe structuur, romig en een

lange afdronk. Een complexe wijn met een duidelijke signatuur.

ArmANd dE BrIGNAc cHAmPAGNE, BLANc dE BLANcS € 499,-
Verfijnd, licht, droog, fris met florale en fruitige hinten. Aroma’s van vanille,

citrusfruit en gedroogde abrikoos. Lange afdronk vol met expressief

Chardonnay fruit.

cHAmPAGNES roSE   FLES

vEUvE cLIcqUoT PoNSArdIN roSé  € 64,95
Grandioze rosé champagne van Veuve Clicquot Ponsardin. Dynamisch,

speels, krachtig, lang en met veel karakter. Succes gegarandeerd.

TAITTINGEr PrESTIGE roSé  € 64,95
Dit is een vrouwelijke champagne: charmant en verleidelijk, subtiel en

harmonieus. 

vEUvE cLIcqUoT vINTAGE roSé  € 69,95
Het fruit wat aanwezig was in de neus, komt ook tot uiting op het palet.

Deze champagne heeft een erg lange afdronk en is een prachtige creatie,

met de Veuve Clicquot-stijl. 

moëT & cHANdoN ‘roSé ImPérIAL‘  € 69,95 
Open en expressief met aroma’s van bosaardbeitjes, rode bessen en

ander klein, rood fruit. Vol en soepel in de afdronk. Verleidelijk door zijn

soepele en gulle fruitaroma’s. 

rUINArT roSé  € 74,95
Schitterend zalmrose, met de fijnste en kleinste belletjes. Echte champagne

rosé: een mand met klein rood fruit vol aardbeien en framboos. De afdronk

is lang en droog, met veel rood fruit.

roSé cHAmPAGNE LAUrENT PErrIEr  € 84,95
De cuvée rosé heeft een loepzuivere kleur en de knisperend frisse geuren

van aardbeien, framboos en zwarte kersen. Diezelfde rijke vruchtenaroma’s

komen ook terug in de smaak en de langdurige, ronde en romige afdronk.
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vEUvE cLIcqUoT’ LA GrANdE dAmE’, roSé  € 244,95
Wanneer deze champagne in uw mond rondwalst, proeft u de luxe

aroma’s van fruit, griotten en zwartebessenjam, die subtiel gecombineerd

worden met brioche en zoete kruiden zoals vanille. 

dom PérIGNoN roSé vINTAGE 2000  € 299,95
De noten van bloemen worden opgevuld met zwarte bes en gekonfijte

schillen van citrusvruchten, aangevuld met cacao en een paar rokerige

accenten. De chardonnay-druif geeft het zachte karakter en de pinot

noir staat garant voor de lange afdronk. 

ArmANd dE BrIGNAc cHAmPAGNE, roSé  € 499,-
Een mooie zalmkleurige wijn met frisse aroma’s van aardbei en zwarte

bessen. Een rijk bouquet met hinten van rood fruit, opgevolgd door lichte

tonen van toast bij de afdronk. Lange afdronk.

cAvA   FLES

cAvA mvSA BrUT, PENEdES  € 22,95
Strogele kleur met groene tonen. Aroma’s van rijpe meloen, banaan

en vooral groene appel. Droge, pittige en fruitige smaak, met mooie

frisse zuren in de afdronk. 

ProSEcco   FLES

cASA BoTTEGA ProSEcco, vENETo     € 24,95 
Strogele kleur. Fruitig en bloemig, met geuren van appel, peer en

exotisch fruit. Harmonieuze, verfrissend droge smaak met een zeer

fruitige afdronk. Verfijnde en aanhoudende mousse. 

SPArKLING   FLES

BLANqUETTE dE LImoUx, cUvéE TrAdITIoN BrUT, € 23,95
mAISoN ANTEcH
Een buitengewoon geslaagd alternatief voor Prosecco, maar dan droger

en verfijnder. Deze bubbel wordt op exact dezelfde wijze gemaakt als

Champagne. Hij heeft iets meer mousse, maar wordt helemaal niet

opdringerig. Een prettige doordrinker op het terras, maar hij smaakt ook

prima bij schaal- en schelpdieren.

PINoT NoIr BrUT, TorrES, rESErvA dE LA FAmILIA € 29,95
De verleidelijke, frisse en bloemige aroma’s doen denken aan het voorjaar. 

De smaak is zijdezacht en boordevol fruitige tonen van de pinot noir. 
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WITTE WIJNEN   FLES

NEDERLAND 
APoSTELHoEvE cUvéE xII, LImBUrG     € 29,95 
Fonkelende, lichtgele kleur. In de geur wat zacht fruit, zoals abrikozen,

vijgen en een vleugje peer. Droge inzet, zacht en zuiver, met frisse zuren,

mineralen en een vleugje amandel. Verfijnd en mooi in balans. 

FRANKRIJK - ELZAS 
PINoT GrIS TrAdITIoN, HUGEL      € 29,95 
Elegante, krachtige wijn, met verfijnde bloemenaroma’s en een

karakteristieke kruidigheid. Met een lange zachte afdronk. 

GEWürZTrAmINEr TrAdITIoN, HUGEL      € 34,95 
Een klassieke gewürztraminer met een verfijnde en elegante structuur.

De wijn heeft een explosie van aroma’s zoals: mango, lychee, peer en ananas. 

FRANKRIJK - LOIRE 
SAUvIGNoN dE ToUrAINE, domAINE ocTAvIE   € 24,95 
Verfijnde sauvignon met een zuivere, bloemige smaak en een soepele,

droge afdronk. Zeer verfijnd in geur en mooi afgerond van smaak:

droog en fris, met nuances van rijp fruit en limoen. 

SAUvIGNoN, PoUILLy-FUmé, domAINE THIBAULT    € 29,95 
Dit is een zuivere Pouilly, met een fonkelend lichte strogele kleur en

een stuivend bouquet met de kenmerkende geuren van zwarte bessen,

groene appels en citrusfruit. Maar ook aroma’s van asperges, met een

verrukkelijke zuurbalans. Ietwat grassig en rokerig, gevolgd door een

voorbeeldige lengte. 

mENEToU-SALoN, cLémENT     € 29,95 
Deze wijn heeft een stuivend bouquet, met de sauvignon kenmerken

van groene appel en buxus, verrijkt met bloemengeuren, een vleugje

specerijen en een mooie, sappige en frisse smaak.

SAUvIGNoN BLANc, SANcErrE “GrANdE cUvéE”,  € 39,95
domAINE J-P BALLANd
Volle, rijke sauvignon blanc met een intense smaak. Mooi zuiver en

fris met een mooie balans van gezond fruit, ondersteund door licht

eikenhout. 

FRANKRIJK - BOURGOGNE 
LAdoIx PrEmIEr crU ‘LES GrécHoNS’,  € 23,95
domAINE mArATrAy-dUBrEUIL
Het neusje van de zalm als het om witte bourgogne gaat; niet voor niks

hebben de Fransen het over de ‘Goudkust’ van hun wijn (Cote d’Or).

De 1er Cru heeft een uiterst fruitig bouquet en de kleur is die van bleek

goud. Rijke, frisse, mondvullende smaak met een licht boterachtig accent.

BoUrGoGNE réSErvE, BoUcHArd P&F     € 26,95 
De wijn is fris, maar op een ingetogen manier ook fruitig. Aroma’s van

appel, peer en abrikoos worden aangevuld met tonen van blanke noten,

romige boter en een vleugje vanille. 

cHABLIS, THIErry HAmELIN  € 26,95 
Frisdroge chablis met een minerale, complexe smaak. Goudgroen van

kleur met een schoon en ferm karakter. Naast een kenmerkende frisheid

heeft de wijn een soepele, milde smaak.
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SAINT vérAN, BoUcHArd P&F     € 26,95 
Hij heeft een jeugdige charme en een aromatisch bouquet met tonen

van fruit en bloemen. De smaak is fruitig en geurig; een heerlijke wijn. 

vIré-cLESSé, domAINE dES cHAZELLES     € 26,95 
Een mooie bourgogne uit de Mâconstreek met veel fruit. Niet op eiken

vaten opgevoed, dus heel fris, maar met een rijke neus en krachtige smaak.

PoUILLy-FUISSé, BoUcHArd P&F   € 36,95 
Een droge, elegante wijn, met een specifiek bouquet van fruit- en

bloementonen. Hij is krachtig, fris en zeer geurig. 

PoUILLy-FUISSé, vIEILLES vIGNES, cHArdoNNAy,   € 42,95
mâcoNNAIS, BoUrGoGNE   
Mooi geel van kleur. Rijke, zuivere smaak met een mooie balans tussen

fruit, zuren en houtlagering. Veel finesse met iets van amandel, honing

en boter en een krachtige structuur. 

cHArdoNNAy, cHABLIS “BEAUroy” 1Er crU,     € 36,95
domAINE dAUvISSAT 
Zo hoort een chablis te smaken: droog, mineraal, elegant en strak. 

mEUrSAULT LES cLoUS, BoUcHArd P&F     € 39,95 
AANrAdEr. Meursault Les Clous is een wijngaard die door zijn

bijzondere bodemgesteldheid een grotere reputatie heeft dan menig

“gewone” meursault. Zijn mineraliteit geeft hem een extra dimensie, in

vergelijking met de veelal “mollige stijl” van de dorpsmeursault. 

mEUrSAULT, LoUIS JAdoT  € 49,95
De wijn heeft aroma’s van bloemen en mooie nuances van ceder en

honing. Genereus op de tong, met volle witte-vruchtentonen, kruiden

en hazelnoot. 

cHASSAGNE-moNTrAcHET, BoUcHArd P&F   € 59,95
Deze wijn heeft grote finesse, met een volle, lange en minerale smaak

vol elegantie. 

corToN cHArLEmAGNE, BoUcHArd P&F   € 139,95 
De wijn heeft intense aroma’s van fruit en toast, met tonen van mineralen.

De smaak is krachtig en vol, de afdronk is lang en indrukwekkend. 

FRANKRIJK - RHôNE, SUD-OUEST, LANGUEDOC & MINERVOIS 
PIcPoUL dE PINET, cHâTEAU dE PINET     € 21,95 
Weelderige witte wijn, met in de geur licht anijs en florale tonen;

in de smaak een frisse en aromatische aanzet waarin perzik en citrusfruit

domineren. 

vIoGNIEr ‘vIN dE PAyS dES PorTES dE LA médITErrANéE’,  € 21,95
domAINE dU cHêNE
Een frisse, aromatische wijn om jong te drinken. Met een karaktervolle neus,

een mooie afdronk en een grote aromatische rijkdom. Een mooi evenwicht

tussen een zachte smaak en een pittige afdronk.  Bij uitstek geslaagd

bij sushi of kreeft.

SAUvIGNoN BLANc, moNTGrAvET GAScoGNE    € 23,95 
Montgravet stuift en smaakt naar vers fruit, zoals groene appel en limoen. 

Juist vanwege zijn verkwikkende karakter en zijn heel minieme zoetje,

doet iedere slok weer verlangen naar een volgende. 
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cHArdoNNAy-vIoGNIEr, LES GrES      € 23,95 
Duidelijke tonen van brioche en amandelen. De smaak van rijp tropisch

fruit geeft veel dikte in de aanzet en met zijn milde zuren is de afdronk

rond en zacht. 

LImoUx ‘TErrES AmoUrEUSES’, cHâTEAU d’ANTUGNAc € 32,95
Een volle, mollige chardonnay, gemengd met een klein beetje (15%) van

de lokale mauzac-druif geven deze ferme witte wijn een bijzonder karakter:

een volle smaak, sappig, hout. 

mArSANNE-roUSSANNE,  € 38,95 
cHâTEAU oLLIEUx cUvéE PrESTIGE, corBIèrES
Krachtige, volle, houtgelagerde wijn met veel tropisch fruit en

witte bloemen. 

coNdrIEU “PAGUS LUmINIS”, domAINE cHèZE  € 49,95
Groengeel van kleur. Een expressieve geur, voorzien van wat muskaat,

banda-foelie en veldbloemen. Sappig en fris van smaak, met groene

appel, abrikoos en wat kruidigheid, verweven met een lichte houttoon.

Een ronde afdronk die lang in de mond blijft hangen.

FRANKRIJK - PROVENCE 
SémILLoN, THUErry L’ExcEPTIoN BLANc     € 18,95 
Deze sémillon combineert frisheid en rondheid en heeft noten van boter. 

De wijn heeft een paar jaar nodig om de combinatie van hout en fruit te

optimaliseren en meer rondheid aan de wijn te geven. 

ITALIE  

PINoT GrIGIo, PrINcIPATo,           € 18,95
De smaak is droog met veel sap, elegant en zuiver, met een klein nootje.

Verfijnd en harmonieus van karakter.  

LA ToLEdANA, GAvI dI GAvI docG        € 26,95
De karaktervolle smaak biedt een mengeling van bloemengeuren,

kruisbessen en citrusfruit, met een beetje amandelen in de afdronk. 

GrEco dI TUFo,            € 28,95
Mooi fris, met impressies van mineralen en rijp wit fruit, zoals appel en peer.

Met zijn mooie, droge strakke aanzet, goede vulling, vleugje anijs en zijn

warme en krachtige ontwikkeling behoudt hij een aangename spanning. 

cHArdoNNAy, BrAmìTo dEL cErvo,   € 29,95
cASTELLo dELLA SALA, ANTINorI
Licht goudgele wijn, met een bouquet van zomerfruit, een zuiver

chardonnay-karakter en mooie hints van vanille. De smaak is zacht,

met een mooie balans en een verfijnde structuur. 

vErmENTINo, GUAdo AL TASSo vErmENTINo BoLGHErI,  € 29,95
ANTINorI    
AANrAdEr. De Guado al Tasso Vermentino onthult bloemige en fruitige aroma’s.

Het is een strogele witte wijn met hints van goud en een intens, fruitig

aroma met een volle, harmonieuze smaak.

cHArdoNNAy, LANGHE, mASSoLINo,        € 32,95
Herkenbare chardonnay in de neus: boter, toast, wit fruit, iets van vanille.

Verrassend mooie smaak:  vol en rijk in de mond, met fraaie, frisse zuren.

De vergisting en rijping op gedeeltelijk nieuwe eiken vaten is duidelijk te

proeven, maar toch is de wijn verfijnd en zeer mooi in balans. 
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SPANJE 
rIoJA mUGA BLANco “BArrEL FErmENTEd”      € 23,95 
Krachtige witte wijn, met een rijke structuur en frisse zuren. Goudgeel van

kleur, met een sappige en lichtvettige smaak, waarin het eiken mooi verweven is.

cHArdoNNAy, TorrES ATrIUm     € 23,95 
De smaak van deze atrium is krachtig en levendig, met zijden tannines

waaruit de aangename sensatie van veel fruit naar voren komt wanneer

de wijn warmer wordt.  Deze wordt nog krachtiger door zachte hinten

van truffel, cacao en gerookt hout, afkomstig van het nevers-eikenhout. 

rUEdA, vErdEJo ‘oro dE cASTILLA‘   € 23,95 
Fruitige, stuivende neus. Extractrijke smaak met tonen van anijs en kruiden.

Rijp fruit is mooi verweven in de structuur van deze kenmerkende verdejo-wijn. 

rIAS BAIxAS ALBArINo “GrANBAZáN AmBAr”      € 29,95 
Frisse, smaakopwekkende wijn met een elegant, rinsig karakter. Tonen

van peer en abrikoos, behoorlijk aromatisch. Zuiver en lang van afdronk,

modern Spaans van karakter. Ligt qua smaaktype tussen Elzas (riesling)

en Chablis in.

FrANSoLA GrEEN LABEL SAUvIGNoN BLANc, TorrES    € 34,95 
Deze wijn is afkomstig uit de wijngaard ‘Castell de Fransola’ en heeft

een rijk, fruitig bouquet van passievrucht en meloen. In de volle, lange

afdronk herken je de smaak van asperges. 

OOSTENRIJK / DUITSLAND 
GrüNEr vELTLINEr, KIES      € 24,95 
Met de geur en smaak van groene appel en de exotische tonen van ananas,

maracujá en honingmeloen. Daarnaast een fijnzinnige kruidigheid en de

‘stenige’ mineraliteit van de bodem, die wijnen van dit type kenmerkt. 

rIESLING SPäTLESE THANIScH      € 27,95 
Typische riesling met zijn kermerkende geur. Frisse tonen van groene

appel, met een licht zoetje in de afdronk. 

ScHEUrEBE ‘KALKSTEIN’ TrocKEN,   € 29,95
WEINGUT mANZ, rHEINHESSEN 
Heldere, lichtgele kleur met een klein pareltje, vrij geurig en bloemig.

In de smaak kruisbes met wat bloemigs en rinsigs. Goede zuren, pikant

en mineraal, kruidig met een sappige afdronk. 

ZUID-AFRIKA 
HAmILToN rUSSELL, cHArdoNNAy, ZUId AFrIKA    € 39,95 
Chardonnay volgens klassieke stijl: in vergelijking met andere chardonnays

is hij strakker/droger, waardoor het fruit goed tot z’n recht komt.

cHENIN BLANc rESErvE, rIJK’S, ZUId-AFrIKA    € 38,95 
Duidelijk aroma’s van rijp fruit, zoals ananas, perzik en abrikoos. In de

smaak komt het fruit stevig en intens terug. De structuur is vol en romig,

volledig in goede balans met de heldere zuren die voor een aangename

frisheid zorgen. 

BoUcHArd FINLAySoN cHArdoNNAy  € 39,95
Helder en zachtgeel van kleur. Een aangename, rijpe chardonnaygeur

met lichte citrus. De smaak is complex met frisse minerale zuren, maar

ook rijpe tonen van gekonfijte citroen. Het geheel wordt omspoeld door

gedoseerd Frans eikenhout.
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AUSTRALIE & NIEUW-ZEELAND 
SAUvIGNoN BLANc, HãHã     € 26,95 
Zijn smaak imponeert met watertandend frisse associaties van mango,

lychee en passievrucht. 

WAIrAU rIvEr rIESLING    € 28,95 
Bleekgele kleur. Royale geur van bloemen, citrus en rijp wit steenfruit.

In de mond een soepele inzet, levendig, sappig wit fruit als peer en granny

smith, rond met een minerale frisheid. 

SAUvIGNoN BLANc, cLoUdy BAy      € 54,95 
AANrAdEr. De wijn heeft aroma’s van passievrucht en citroengras,

met de kruidigheid van vers geplukte tomaten en basilicum. Het palet

is uitzonderlijk rijk, met een rijke bessensmaak en een hint van verse

venkel, wat leidt tot een krachtige, crispy afdronk. 

cHArdoNNAy, cLoUdy BAy     € 54,95 
Deze wijn, met zijn prachtige goudgele kleur, heeft aroma’s van

gepocheerde peer en grapefruit, welke prachtig worden gecomplemen-

teerd door een notige hint van cashewnoten en haver. 

SAUvIGNoN, cLoUdy BAy TE KoKo     € 59,95 
Ultieme topcuvee van het huis Cloudy Bay. Deze unieke sauvignon blanc

heeft 12 maanden gerijpt op Frans eikenhout. Een intrigerende

wijn van sublieme kwaliteit.

ZUID-AMERIKA 
cHArdoNNAy, TErrAZAS dE LoS ANdES  € 21,95
Knapperig en fris, met een perfecte balans en een fijne zuurgraad die

het tropisch fruit en honingtonen naar een perfecte afdronk begeleiden. 

rESErvA TorroNTéS, TErrAZAS dE LoS ANdES  € 22,95
Fruit met een perfecte zuurgraad, wat zich uit in een perfecte frisheid.

Met een aromatische smaak en vol van karakter. Het is een elegante wijn

met een compleet eigen persoonlijkheid.

rESErvA cHArdoNNAy, TErrAZAS dE LoS ANdES  € 23,95
Diep en rond met levendige, fruitige smaken. Mooie frisheid op het

eind met een lange afdronk.

cHArdoNNAy, TorrES, cordILLErA  € 24,95
Cordillera is een wijn waarbij het effect van de houtlagering duidelijk

aanwezig is. De wijn is goudgeel, met een geurend bouquet van vanille,

frisse citrustonen en een heerlijke,volzachte, boterige smaak. 

dE GrAS, SAUvIGNoN BLANc  € 24,95
Lichte goud gele kleur. Intense aroma’s van citroen en tropisch fruit.

Frisse en ronde smaak met hinten van citrus, limoen en grapefruit.

dE GrAS ESTATE cHArdoNNAy, cHILI  € 27,95
Duidelijke tonen van brioche en amandelen. De smaak van rijp tropisch

fruit geeft veel dikte in de aanzet en met zijn milde zuren is de afdronk

rond en zacht. 

BoScA FINcA LoS NoBLES, cHArdoNNAy  € 36,95
In deze goudgele, krachtige, doch zachte chardonnay wisselen aroma’s 

van mango, ananas, honing en vanille elkaar af. De wijn heeft een jaar 

op Franse eikenhouten vaten gerijpt.
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VERENIGDE STATEN 
cHArdoNNAy, PAINTEr BrIdGE  € 26,95
Deze wijn geurt heerlijk naar rijpe peer, verse bloemen, meloen en

citrusfruit. In de mond is de wijn gul, volumineus en rijk met sinaasappel-

schilletjes, honing, gekonfijt wit fruit en een licht botertje. 

cHArdoNNAy, BErINGEr, FoUNdErS ESTATE  € 26,95
De perfecte combinatie van peer, appel en rijpe, tropische fruitgeuren,

met een hint van citrus en een klassieke ronde smaak. De wijn heeft rijpe,

zuivere geuren met een lange afdronk.

cHArdoNNAy, moNTErEy LoHr          € 32,95
Chardonnay van Riverstone Estate, gemaakt in de lijn van de grote witte

bourgognes. Na assemblage is het resultaat een rijke, volle wijn met het

kenmerkende rijpe citrusfruit van Monterey en versterkt door vanille met

de roostertonen van het hout. 

SAUvIGNoN BLANc, BErINGEr, NAPA vALLEy  € 34,95
Aroma’s van citrusschil en grapefruit met een licht bloemig karakter.

De wijn is vol van rijpe citrusaroma’s en zuivere perzikgeuren met ver-

frissende mineralen. De levendige citrusgeuren blijven hangen tot de 

afdronk, waardoor deze wijn zeer toegankelijk is. 

SAUvIGNoN BLANc, BErNArdUS, cArmEL vALLEy € 32,95
Lichtgele kleur met aroma’s van citrusfruit, kruisbessen en enkele groene

tonen van vers gemaaid gras. Deze wijn heeft smaken van grapefruit,

kruisbes, citrus en tropisch fruit, in krachtige, volle tonen. 

cHArdoNNAy, BErINGEr, NAPA vALLEy  € 36,95
De tonen van citroen, schuim, peer, vanille en eiken maken dit tot een

rijke wijn. De levendige citrustonen houden de wijn verfrissend en zeer

prettig om te drinken. 

cHArdoNNAy, BErNArdUS, cArmEL vALLEy       €39,95
AANrAdEr. Licht goudgele kleur en intense aroma’s van witte

bloemen, acacia’s en exotisch fruit. Een kruidige, ronde wijn met een

lange en krachtige afdronk.      

coNUNdrUm cAymUS vINEyArd       € 42,95 
AANrAdEr. Blend van chardonnay, grenache, muscat, sauvignon

blanc en viognier. Deze wijn heeft intense aroma’s van abrikoos, witte

perzik en bloemensiroop en een romige structuur: vol in de mond

met een verfrissende citrus. 
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roSE WIJNEN   FLES

mErLoT-cALAdoc, THUErry L’ExcEPTIoN     € 18,95
Het lang bewaren van deze wijn, in houten vaten, geeft een perfecte

balans tussen fruit- en houtsmaken. Het geeft de wijn kracht en volume;

een werkelijke openbaring bij originele mooie gerechten. 

JEROBAUM,  mErLoT-cALAdoc, THUErry L’ExcEPTIoN 3 L  € 99,95

AIx roSé, coTEAUx d’AIx EN ProvENcE     € 29,95 
Veel fruit, zoals bosaardbei en framboos. De rosé heeft een zachte en

fruitige smaak en heeft voor de derde maal op rij de gouden medaille

ontvangen in Parijs. 

MAGNUM AIx roSé, coTEAUx d’AIx EN ProvENcE   € 59,95

cHâTEAU d’EScLANS, WHISPErING ANGEL    € 39,95 
Zeer zachte Provence-rosé met een indrukwekkende smaak. Een mooi

glas wijn: elegant, breed en rijk met een mooie frisheid en lichte kruidig-

heid. Intense smaak met aroma’s van abrikozen, rode bessen en aardbeien. 

domAINES oTT, cHâTEAU dE SELLE roSé, coEUr dE GrAIN   € 44,95 
AANrAdEr. De cabernet sauvignon zorgt voor complexiteit, elegantie

en kracht; de grenache zorgt voor vinositeit; de cinsault zorgt voor finesse

en rondeur en de syrah harmoniseert de wijn met zijn kleur en fruit.

Complexe neus, bestaande uit een verzameling planten, kruiden, brem,

abrikoos en grapefruit. 

MAGNUM domAINES oTT, cHâTEAU dE SELLE roSé   € 84,95

rodE WIJNEN   FLES

FRANKRIJK - ELZAS
PINoT NoIr, cHâTEAU dE rIqUEWIHr doPFF & IrIoN    € 28,95 
Deze robijnrode wijn heeft een neus van aangename rode bessen,

aardbeien en frambozen. De wijn heeft een ronde smaak met terug-

houdende tannines en heeft een aromatische afdronk. 

FRANKRIJK - BOURGOGNE
FLEUrIE LA mAdoNE “vIEILLES vIGNES”  € 23,95
Bijna donkerrood van kleur, met een complexe geur, gevuld met

rozen en rood fruit. Volle aandronk, veel sap, gezond rood fruit,

intens en soepel van smaak, met zachte tannines in de afdronk. 

PErNANd-vErGELESSES ‘LES BELLES FILLES’,  € 35,95
domAINE PIErrE mArEy & FILS
De wijn heeft de typisch robijnrode kleur van de betere pinot noir.

Een hint van bramen en kers in de afdronk. Een licht en zacht glas wijn,

vaak zeer gewaardeerd door vrouwelijk gezelschap.

BoUrGoGNE, cHAmBoLLE-mUSIGNy, BoUcHArd P&F  € 46,95 
De kleur is granaatrood en de neus heeft tonen van cassis met een hint

van toast. De smaak is zacht en delicaat, met een verfijnde afdronk. 

FRANKRIJK - RHôNE, SUD-OUEST, LANGUEDOC & MINERVOIS
côTES dU rHôNE ‘cUvéE dES PrINcE d’orANGE’, € 23,95
domAINE dE BoISSAN
Zondoorstoofde krachtpatser uit de Vaucluse. Gemaakt van handgeplukte

grenache-druiven die aan 35 jaar oude stokken rijpten en meer dan een 

half jaar rustten in eikenhouten vaten uit de Franse Auvergne. Je proeft

rood fruit en vleugjes vanille en hazelnoot. Een rondborstige begeleider

van rood vlees en kaas.
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corBIèrES ‘SéLEcTIoN roUGE’, cHâTEAU dU vIEUx PArc € 23,95
De wijn heeft een mooie neus, drinkt soepel, kent  lichte houttonen en is 

een tikje kruidig. Een zeer rijke neus en een smaak die lang blijft hangen.

croZES HErmITAGE vIEILLES vIGNES,     € 37,95
mAISoN TArdIEU-LAUrENT 
Gemaakt van de syrah-druif die gegroeid is op stokken die ruim 60 jaar

oud zijn. In de smaak: kruiden, peper en zelfs iets van zwarte olijven. 

cHâTEAUNEUF-dU-PAPE, domAINE dES SéNécHAUx € 49,95
Een wijn met een rijpe structuur, aangename tannines en aroma’s van

zwoele kersen en bessen. Daarnaast indrukwekkende pepertonen met

nuances van laurier.

ITALIë 
TIGNANELLo, ANTINorI      € 99,95 
Tignanello is een intens robijnrode wijn, met een complexe verfijnde

geur: vol aroma’s van tabak, kerriepoeder, bramen en bessenjam. De

smaak is vol, delicaat en zijdezacht, met licht zoete hints, mooie even-

wichtige tannines en een volle aanhoudende afdronk. 

SPANJE
rIBErA dEL dUEro, ArZUAGA crIANZA     € 33,95 
Mooi stevig rood fruit, karakteristieke ‘Tinto Fino’ met nuances van

tutti frutti, chocolade en vijgen. Zachte vanilletonen van de hout-

lagering. Heerlijk zacht en romig van smaak.

GrAN coroNAS, TorrES      € 23,95 
Dieprood met de fonkeling van robijn, de frisse tonen van rode en zwarte

bessen en de koele aroma’s van groene kruiden. Een cabernet-sauvignon

op zijn best! 

cABErNET-SAUvIGNoN, mAS LA PLANA (BLAcK LABEL), TorrES    € 57,95 
De wijn heeft een diepe, volrode kleur met een vleugje mahonie. In de geur

komen de intense tonen van bosbessen, kersen en wilde bramen goed tot uiting.

De afdronk is rijk aan geuren die doen denken aan drop en truffels. 

NUmANTHIA   € 59,95
Geconcentreerd donker rood fruit met zijdezachte tannines die resulteren

in een volle ronde smaak. Aroma’s van chocolade en geroosterde noten.

rESErvA rEAL, TorrES      € 149,95 
Zijn mahonierode tint en matbruine accenten geven aan dat deze geurige

wijn enigszins ontwikkeld is. In de neus komen niet alleen de intense

aroma’s van zwarte bes en framboos voor, maar ook de rijpere tonen

van gestoofde pruim, cacao, koffie en leer. 

AUSTRALIë EN NIEUW ZEELAND
THorN-cLArKE SHIrAZ “SHoTFIrE”    € 26,95
Een duidelijk herkenbare Barossa Valley-shiraz, met een dieprode kleur.

Naast de overvloed aan rijpe bessen, peper en vanille, zijn er veel complexe

tonen van bacon, gecarameliseerde vijgen en kruiden. Mooie balans van

frisse zuren, veel kracht en een lange afdronk.

THorN-cLArKE “WILLIAm rANdELL” SHIrAZ    € 39,95
Zwarte kleur. Complex en krachtig met tonen van zwarte olijven, chocolade

en tabak. Iets van houtskool, nootmuskaat en vanille. Romig zacht fruit met

een aangename frisheid. De wijn rijpte 18 maanden op eikenhout, maar is

toch elegant en verfijnd.
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ZUID-AMERIKA
mALBEc, TErrAZAS dE LoS ANdES     € 21,95 
Rond en zacht, met tonen van kers, rode bes, nootmuskaat en 

zwarte peper.

dE GrAS ESTATE mErLoT      € 22,95 
Diep robijnrode kleur met aroma’s van rijpe bramen, pruimen, vanille

en koffie. Soepele en harmonieuze smaak met aangename bessen en

kersen, die de wijn sappig en evenwichtig maken.

dE GrAS ESTATE cABErNET SAUvIGNoN      € 22,95 
Diep robijnrode kleur. Rijp, zwart fruit in de neus, met grafiet en

zoete specerijen. Gepolijste, ronde smaak met hinten van

zwarte kersen, pruimen en zeer zachte tannines

rESErvA mALBEc, TErrAZAS dE LoS ANdES     € 23,95 
Intens en gebalanseerd, met stevige ronde tannines voor een lange

afdronk. Tonen van kersen, vijgen en witte peper.

cABErNET SAUvIGNoN, TErrAZAS dE LoS ANdES    € 23,95 
Barstensvol bosbessen, cassis en gegrilde paprika, gevolgd door

elegante tonen van frambozenjam. Zoete, pittige kruiden, met een

hint van chocolade en tabak.

BoScA dE SANGrE      € 28,95 
Een machtige en krachtige wijn, heerlijk gul en zacht. In de smaak rijp

bosfruit en prachtige tannines. Het is een intense, klassieke wijn. 

cArINENA-SyrAH-mErLoT, cordILLErA, TorrES   € 34,95 
Het bouquet is warm en kruidig, met geuren van wilde vruchten.

De smaak is buitengewoon elegant: met zachte tannines, vol en complex. 

VERENIGDE STATEN
cABErNET SAUvIGNoN, BErINGEr, FoUNdErS ESTATE    € 26,95
Barstend van sappig, donker fruit en intense geuren van cassis die de

bakkruiden en vanille-aroma’s aanvullen. Door de herkenbare tannines

en de lange afdronk is dit een typische Californische cabernet. 

cABErNET SAUvIGNoN, BErINGEr KNIGHT vALLEy   € 34,95
Vol en rijk met duidelijk het fruit van zwarte bessen. Een hint eiken

vervolmaakt de diepte en complexiteit van deze wijn. 

PINoT NoIr moNTErEy, BErNArdUS, cArmEL vALLEy    € 37,95 
Intens dieprode kleur. Deze wijn heeft een fraaie geur van rood fruit en

zwarte kersen, met op de achtergrond een vleugje vanille. Naast de

fraaie tannines is de smaak vol van rood fruit. 

BErNArdUS mArINUS, cArmEL vALLEy     € 42,95 
AANrAdEr. Dit is de absoluut hoogste kwaliteitswijn van Bernardus.

Met zijn prachtige kleuren en geuren en de smaak van heerlijk zwart fruit

met een intense, krachtige en lange afdronk, is hij uniek in zijn soort.

Een blend van cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc en petit verdot. 

PINoT NoIr, mArImAr, rUSSIAN rIvEr vALLEy, TorrES   € 49,95 
Deze wijn is een typische, klassieke pinot noir, die het unieke karakter van

de Don Miquel-wijngaard weerspiegelt met aroma’s van wilde bessen,

truffels en een waaier van kruiden, zoals: nootmuskaat, kruidnagel,

kaneel en anijs.
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PrIvATE EvENTS 

Op de tweede etage van Catch bevindt zich een exclusieve ruimte met een dakterras 
die een adembenemend zicht op de haven en zelfs de zee biedt.Deze exclusieve zaal is 
bij uitstek geschikt voor feesten, zakelijke bijeenkomsten, vergaderingen en huwelijken. 
Deze ruimte leent zich tevens prima voor private dining (tot 50 personen), een borrel, 
verjaardag of staande receptie (tot 80 personen). Het prachtige dakterras biedt ruimte aan 
100 personen.

Aarzel niet en vraag naar onze informatiebrochure, daar vindt u een scala aan 
mogelijkheden voor uw event. Of neem een kijkje op onze website:
www.catchbysimonis.nl

restaurant catch
Dr. Lelykade 43  |  2583 CL  Scheveningen 
070 338 76 09  |  info@catchbysimonis.nl

dESSErTWIJNEN   GLAS 

moScATEL oro      € 4,95
Heerlijk bij kaassoorten en crème brûlée. 

moNBAZILLAc - cHâTEAU BELLEvUE      € 5,95
Deze dessertwijn past perfect bij de banaan-karamel-cheesecake

romATE crEAm IBErIA, d.o. JErEZ  € 5,95
Sherry, heerlijk bij mooie kaassoorten en crème brûlée. 

mErLINo doLomITI roSSo ‘vINo LIqUoroSo‘    € 6,95
Deze dessertwijn is heerlijk bij chocoladedesserts en aardbeien. 

BEErENAUSLESE FEILEr ArTINGEr     € 6,95
Deze dessertwijn is heerlijk bij crème brûlée en kaas. 
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