Heeren van Heusden Wijnkoopers
Heusden is één van de oudste wijnsteden. In de tijd dat de wijn nog voornamelijk over het water werd
vervoerd, trof men de in Bourgognewijn gespecialiseerde wijnhandel voornamelijk aan in de steden langs de
Maas. De Bordeauxwijn werd in die tijd aangevoerd via de zeehavens. Heusden was destijds zowel zee- als
Maashaven. Hierdoor kopen Nederlandse wijnliefhebbers al meer dan vier eeuwen hun Bordeaux èn
Bourgogne in Heusden.
De Wijnkoopers Heeren van Heusden zijn gevestigd in het vestingstadje Heusden aan de Bergse Maas. Het
prachtig gerestaureerde stadje ligt circa 20 km. ten zuidoosten van Gorinchem en 15 km. westelijk van 'sHertogenbosch. Ofwel midden in Nederland.
Ze importeren rechtstreeks de beste wijnen uit Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal en Oostenrijk. In alle
prijsklassen hebben ze wijnen. Al de wijnen zijn terroirwijnen. Dit zijn wijnen van domaines die bewezen
hebben iets bijzonders (eigens) te presenteren, wijnen met een uniek en eigen karakter. Niet voor niets is
terroir de Franse verzamelnaam voor het ideale samenspel van grond, klimaat en ligging.

Wijnhandel Van Iersel
Sinds 1928 leveren we wijnen aan onze klanten. In al die jaren hebben we een grote voorraad flessen
aangelegd en deze ruim 100.000 flessen liggen opgeslagen in onze vooroorlogse kelders onder het pand.
Ons familiebedrijf, waar momenteel de vierde generatie aan het roer staat, voedt als één van de allerlaatste
wijnhandelaren rode Bordeaux- en Languedoc wijnen op in eikenhouten vaten alvorens we deze zelf
afvullen. Deze Nederlandse bottelingen ondergaan een traditionele Grand Cru behandeling. Dit gebeurt al
vier generaties lang, waarbij de kennis en het vakmanschap steeds van vader op zoon is doorgegeven. Kijkt u
eens op onze website; u ziet dan hoe ambacht en techniek op een unieke manier worden samengebracht.
Uiteraard bent u van harte welkom in onze wijnwinkel in Waspik. Alleen al een bezoek aan onze
vooroorlogse kelders is zeker de moeite waard! Natuurlijk kunt u in de inspirerende winkel ook uw fles wijn
kopen, met persoonlijk advies!

MOUSSERENDE WIJNEN

Jaume Serra Cava brut
Mooi bleekgeel van kleur. Dit is een cava met een stevige mousse, maar de belletjes blijven heel fijn. Lekker
aromatisch en fris. In de smaak rond en zacht, levendig en goede zuren. Aangenaam wit fruit, met citrus en
appel. Heerlijk verfrissend, mooie mousserende wijn.
Fles € 32,50

Glas € 4,75

Moët & Chandon Brut Impérial
Deze champagne komt voort uit de combinatie van drie verschillende druivensoorten, de pinot noir, meunier
en chardonnay. Hij is levendig en smaakt, heerlijk fruitig en heeft aroma’s van peer, perzik en citrusvruchten.
Deze Moët Impérial Brut kan gedurende de hele maaltijd gedronken worden, maar vormt dé perfecte
combinatie met sushi, oesters en witvis. Of probeer ‘m eens met wit vlees.
Fles € 65,00

ROSÉ WIJN

Pont Neuf | Languedoc-Roussillon | Grenache Noir, Carignan, Cinsault
De geur bevat tinten van zongerijpte wilde aardbeien en kersen. De smaak is fruitig met een zijdeachtige
vulling en resulteert in een aangename frisse afdronk. Geniet van de gekoelde wijn bij pastagerechten,
gevogelte of gegrilde vis.
Fles € 22,50

Glas € 4,00

Château du Rouét Rosé | Provence | Grenache en Mourvèdre
Een rosé wijn van een zeer hoog niveau, licht (zalm)roze van kleur en een zachte geur met veel fruit. De
gebruikte druivenrassen zijn Grenache en Mourvèdre, die het geheel een delicaat karakter geven. Hij is op
zijn best bij Provençaalse gerechten, visgerechten of gewoon als lekkere op het terras in de zon.
Fles € 29,50

AIX | Provence | Grenache, Cinsault, Syrah
De AIX is een van de bekendste Nederlandse top rose's. De AIX rosé is een geweldige verfijnde, droge en zeer
smaakvolle rosé met smaken van rood bosfruit, kersen, aardbeien en verse vijgen. In de neus aroma’s van
rijpe mandarijntjes, frambozen en bosaardbeien met een snufje specerijen. Deze rosé kan zich meten met de
allerbeste.
Fles € 37,50

WITTE WIJNEN

Valet du Vigneron Blanc
Le Valet du Vigneron is zuiver, niet te zwaar, aangenaam te drinken en blijft lekker tot aan de laatste drup. De
witte Valet is mild en fris. De wijn wordt gemaakt van de druiven Ugni blanc, Rolle en Chardonnay.
Fles € 20,00

Glas € 4,00

Domain de Jouclary | Pays d’Oc | Sauvignon Blanc
Deze wijn heeft een groenig lichte kleur, de smaak is strak, maar zeker niet hard. Dankzij de zeer fruitige
geuren komt de smaak zelfs mild over. Hij bevat absoluut geen storende zuren en zijn ongekend tintelend
fruitige geuren stuiven het glas uit. Deze strakke wijn is perfect als aperitief en bij schaal- en schelpdieren.
Fles 21,50

Glas € 4,25

WITTE WIJNEN (vervolg)
Pujol-Izard Blanc | Pays d’Oc | Chardonnay
Een elegante frisse droge witte wijn, met geurige aroma’s van exotisch fruit en lichte tonen van honing. Door
zijn aangenaam lichtvoetig karakter is hij uitstekend als aperitiefwijn, maar ook als begeleider van
voorgerechten komt hij zeer goed tot zijn recht.
Fles 21,50

Glas € 4,25

Monte Palma | Rueda | Verdejo
De wijn is helder geel van kleur met een groene zweem. In de expressieve neus herkent U aroma’s van
tropisch fruit en citrus met een bloemige achtergrond. De smaak is vol en gestructureerd met een lange
fruitige finale. Het is een perfecte aperitiefwijn, maar hij is zeer zeker ook heerlijk bij frisse salades en
voorjaarsgerechten als asperges.
Fles € 24,50

Glas € 5,00

Grüner veltliner | Weingut Höfinger | Kamptal | Grüner Veltliner
Vruchtrijke, frisse witte wijn, met typische Grüner Veltliner geuren als rode appel, citrusvruchten en groene
peper. De Gobelsburger Grüner Veltliner is heerlijk bij Mediterrane gerechten met vis, maar ook bij gevogelte
en allerlei Aziatische kostelijkheden.
Fles € 24,50

Grand Ardeche | Louis Latour | Coteaux de l’Ardèche | Chardonnay
Oudere wijnstokken op de beste percelen vormen de basis voor deze fraaie wijn, die net als de grote
Bourgognewijnen zijn opvoeding heeft genoten op kleine eiken fusten. Genereus bouquet met exotische
aroma’s en een heerlijke volle, nootachtige smaak. We serveren deze Grand Ardèche graag bij een van onze
visgerechten.
Fles € 29,50

Sancerre | André Dezat et Fils| Loire | Sauvignon Blanc
Deze wijn heeft een fijn fris bouquet en een subtiele afdronk. Het bouquet doet denken aan dat van vers
geschilde asperges. Bij fijne visgerechten presenteert deze wijn zich op zijn best. Verder is hij ook een
uitstekende begeleider van de originele kaas uit de Sancerrestreek;
Le Crottin de Chavignol, een klein pittig geitenkaasje.
Fles € 38,50

St. Veran |Louis Latour | Bourgogne | Chardonnay
De Saint Véran van Louis Latour is een wijn met karakter, levendig en met een plezierige mineralige
ondertoon, terwijl de frisse aroma’s van wit fruit en citrus de boventoon voeren. De smaak is rond en mild,
mede vanwege de voltooide malolactische gisting. Wij serveren hem graag koel als begeleider van een
voorgerecht of een van onze mooie vis- en lichte vleesgerechten.
Fles € 42,50

Chateau de Tracy, Pouilly Fumé |Sauvignon Blanc
De wijnen van deze gerenommeerde bezitting behoren tot de beste van deze wijnstreek. De Sauvignon-druif
geeft hier een verfijnd, stuivend bouquet en een verrassend krachtige, gestructureerde smaak. Deze als
citrusvruchten geurende wijn, is een perfect aperitief. Hij begeleidt echter ook
zeer goed voorgerechten met vis.
Fles € 47,50

Meursault | Louis Latour | Côte de Beaune | Chardonnay
De wijnen van Meursault hebben een uitzonderlijk karakter; ze zijn wonderlijk genoeg droog en zacht tegelijk.
Rijk aan alcohol, fonkelend met een licht goudgroene kleur, met een aroma van rijpe druiven en impressies
van noten, behoort hij tot de beroemdste witte wijnen van Frankrijk. Meursault-wijnen neigen naar volheid en
een zekere molligheid en rijpen over het algemeen wat sneller dan de wijnen van de buurgemeenten Puligny
en Chassagne. De wijn is vol in de mond en goed gestructureerd en toont exotische fruitigheid en een
nootachtig, kruidig karakter.
Fles € 72,50

RODE WIJNEN

Valet du Vigneron Rouge
De rode Valet is elegant en zacht en wordt gemaakt van de druiven Carignan, Cinsault, Grénache wat Syrah
en Pinot Noir. Deze wijn heeft bij Wijnhandel Van Iersel in Waspik een "Grand Cru" behandeling ondergaan en
hierdoor een uniek karakter gekregen.
Fles € 20,00

Glas € 4,00

Guichard | Languedoc | Merlot
Deze Merlot combineert veel smaak en fruitigheid met souplesse en een plezierige afdronk. Bovendien is in
deze wijn het karakter van de Merlotdruif duidelijk te herkennen. De wijn heeft een geurig en warm bouquet
en een volle smaak die in de verte doet denken aan bosvruchten.
Fles € 22,50

Glas € 4,50

Durero Crianza | La Mancha | Tempranillo
De Durero Crianza is soepel van afdronk en mondvullend. Hij is diep donkerrood van kleur en in zijn geur
herkent U de vanille-tonen die zo typerend zijn voor de traditionele kwaliteitswijnen uit Spanje. Perfect in
combinatie met vleesgerechten en diverse Hollandse kazen. Ook voor buiten de maaltijd is deze wijn van
harte aan te bevelen.
Fles € 24,50

Glas € 4,75

San Martin | Piëmonte
De kleur is zeer geconcentreerd robijnrood. In de geur herkent U bramen en hij heeft een volle en zacht
kruidige afdronk. Een perfecte wijn bij vleesgerechten of een blokje Nederlandse kaas.
Fles € 24,50

Marqués de Valcarlos Roble | Navarra | Tempranillo
Het elegante karakter krijgt hij van Tempranillo-druiven. Die groeien op de heuvels van Navarra, langs de
oostgrens van de Rioja. Het is een perfecte begeleider van rood vlees en kaas. Iets koeler geserveerd, ‘zwemt’
er ook graag een gebakken visje in.
Fles € 24,50

El Niño | Rioja | Tempranillo
Heldere robijnrode kleur, geurend als rijp rood fruit (kersen, blauwe bessen) en een zachte en fruitige afdronk
met fijne tannines. Een Rioja van de Tempranillo-druif, die door zijn korte rijping in eiken vaten een wijn geeft
met een zacht en fruitig karakter. Zeer geschikt als begeleider van geroosterd vlees, lamsgerechten of
bijvoorbeeld een stukje manchego.
Fles € 27,50

Louis Latour Domaine de Valmoissine | Coteaux du Verdon | Pinot Noir
Louis Latour maakt hier een donkerdere wijn dan de oorspronkelijk wijn van de Pinot Beurot. De Valmoissine
is soepeler en zachter van smaak en geur dan de rode Bourgogne. Serveert U hem licht gekoeld als begeleider
van een mooi visgerecht of op circa 18°C bij een mooi vleesgerecht of een stukje Nederlandse kaas.
Fles € 29,50

Valpolicella Volpare | Rondinella, Corvina en Molinara
De Valpolicella Volpare is een zacht smakende, frisse, granaatrode wijn, die geurt als verse rode kersen. Deze
wijn combineert uitstekend met allerlei pasta’s, pizza’s, witvlees en zachte rijpe kazen.
Fles € 32,50

Château Cartier 2015 | Saint-Emilion Grand Cru | Merlot en Cabernet Franc
Een diepdonker gekleurde en zeer krachtig smakende Saint Emilion van Merlot- en Cabernet Franc-druiven.
Met deze geurrijke wijn bewijst de jongste telg van de familie Moueix, Alain, zijn grote capaciteiten als
oenoloog. Het is de tweede wijn van het Château Fonroque. Doordat hij nog jong is, heeft hij zeer krachtige
geuren en smaken die hem ideaal geschikt maken om sterk smakende vleesgerechten met zeer krachtige en
eventueel zelfs vettige sauzen te begeleiden.
Fles € 72,50

