
 

 

Wijnhuis Ten Bilt  
Wijnhuis Ten Bilt is inmiddels ruim 15 jaar een begrip in Haarlem en Santpoort. In onze 
winkel bij Bart en Tom vindt u wijnen uit alle uithoeken van de wereld, van de klassieke 
wijnlanden tot aan de minder bekende wijn producerende landen. Voor alle wijnen geldt 
dat we een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding hebben. 
Bij ons vindt u wijnen die niet in iedere wijnwinkel/slijter te verkrijgen zijn. Alle wijnen die 
wij verkopen zijn door ons persoonlijk geselecteerd en goed genoeg bevonden om door 
een groter publiek ontdekt te worden. Tegenwoordig verkopen we bij Wijnhuis Ten Bilt ook 
een mooie selectie Biologische en Alcoholvrije wijnen. 
Ook kunt u bij ons terecht voor proeverijen op uw eigen locatie of in de nieuwe ruimte 
naast de winkel in Santpoort. Ook wij dragen op onze manier graag bij aan jullie 
verbeterde clubhuis 
 
WIJNEN TE BESTELLEN PER DOOS 
 
Onze wijnen: 

 
 
 
 
Puigmolto Cava Brut Nature 
Smaaksensatie Een lichtgekleurde Cava met een groene zweem 
zonder toevoeging van suiker (Brut Nature). In de geur komen 
bloemetjes en citrusfuit naar voren en een vleugje toast. De smaak is 
fris, fruitig en droog met een geconcentreerde verfijnde bubbel. 
Soort druif Xarel lo, Macabeo, Parellada  
Gelegenheid Een heerlijke bubbel als aperitief of voor in de tuin.  
Herkomst Penedes, Catalonië, Spanje 
Per 2 flessen € 19 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aldea sparkling 0% 
Smaaksensatie Bij deze 0.0-lijn is de smaakzuiverheid van wijn 
behouden door een selectie van de beste druiven en een zorgvuldig de-
alcoholisatieproces met de spinning cone techniek.  
Een droge mousserende wijn: helder, licht stro-gele kleur met een intens 
aroma en een nasmaak van rijpe druiven en rozen. Aangename mousse 
met een krachtige en fruitige smaak en een lange afdronk. 
Soort druif Airén  
Gelegenheid Zeer geschikt als feestelijk alcoholvrij aperitief of bij 
speciale gelegenheden. Past bij een diversiteit aan hapjes. 
Herkomst Spanje 
Per 2 flessen € 19 
 



 

 

 
 
 
Quinta hinojal verdejo 
Smaaksensatie Een heerlijke Verdejo gemaakt van druiven uit het Rueda 
gebied. 
Soort druif Verdejo  
Gelegenheid Multi inzetbaar als aperitief, bij middagborrels of informele 
feestjes. Een heerlijke zomerwijn, ook lekker bij salades, tapas etc.  
Herkomst Noord Spanje 
Per 6 flessen € 39 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Quinta hinojal rosado 
Smaaksensatie Een superfruitige stuivende rosé uit het wijngebied Cigales 
net boven Valladolid. Aardbeien, frambozen, bosbessen je proeft ze allemaal! 
Soort druif Tempranillo  
Gelegenheid Tapas en salades  
Herkomst Cigales, Spanje 
Per 6 flessen € 39 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Purato Cataratto Pinot grigio 
Smaaksensatie Een verrassende biologische witte wijn uit Sicilië 
gemaakt van twee druivensoorten die niet vaak gecombineerd 
worden. Een heerlijk fruitige ronde witte wijn waar je de zon in proeft, 
met heerlijk citrus en tropisch fruit. 
Soort druif Pinot grigio, Cataratto 
Gelegenheid BBQ, Salades, vegetarische gerechten. 
Herkomst Sicilië, Italië 
Per 6 flessen € 49 



 

 

 
 
 
 
 
Purato nero d’avola 
Smaaksensatie Een biologische rode wijn uit Sicilië met een zwoele 
geur van zwart fruit en kruiden, de smaak is rond en compleet met rijp 
rood fruit in de hoofdrol. 
Soort druif Nero d’avola  
Gelegenheid Pasta’s en pizza’s met tomaten, varkenskoteletten of 
vegetarische gerechten. 
Herkomst Sicilië, Italië 
Per 6 flessen € 49 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ramozeiros Douro 
Smaaksensatie Een geconcentreerde fruitige en krachtige wijn die een uur 
voor schenken dient te ademen. Een prachtige wijn die typisch Portugees 
en heel verteerbaar is. 
Soort druif Inheemse druivenrassen zoals Touriga Franca/ Nacional, Tinta 
Roriz/ Barroca. 
Gelegenheid Combineert uitstekend met smaakrijke gerechten zoals wild 
zwijn, haas met portsaus, een lamsgerecht, geroosterd vlees. 
En ook met zachte kaas of een rijk vegetarisch gerecht zoals erwtensoep.  
Herkomst Douro gebied, Portugal. 
Per 6 flessen € 59 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
MixDoos 6 flessen Domaine Gayda flying solo 2x wit/ 2x rosé/ 2x rood 
 
Smaaksensatie Deze witte wijn is een aromatische wijn, met heerlijke vruchten, peer, 
bloemen en citrus, mooi rijp en rijk, rond en fruitig, met een heerlijke levendigheid. 
Soort druif Grenache blanc en Viognier  
Gelegenheid Lichte zachte kazen, vegetarische gerechten en gevulde salades. 
Herkomst Domaine Gayda ligt aan de uitlopers van de Pyreneeën, op de grens van de 
Côtes de Malepère en Limoux, Frankrijk. 
 
Smaaksensatie Mooie lichtgekleurde rosé, met een geur van bosaardbeitjes en 
frambozen; in de smaak sap en frisheid, met mooi levendige zuren, rond en fijn droog van 
stijl. 
Soort druif Cinsault en Grenache  
Gelegenheid Salades, dim sum, varkensvlees, salades met eend.  
Herkomst Domaine Gayda ligt aan de uitlopers van de Pyreneeën, op de grens van de 
Côtes de Malepère en Limoux, Frankrijk. 
 
Smaaksensatie Deze rode wijn heeft zachte tannines en een lichte kruidigheid met een 
medium body en een frisfruitige finale. 
Soort druif Grenache en Syrah  
Gelegenheid Lekker bij een gebraden kippetje of andere gerechten met gevogelte, pasta’s 
of een lekkere pizza  
Herkomst Domaine Gayda ligt aan de uitlopers van de Pyreneeën, op de grens van de 
Côtes de Malepère en Limoux in Frankrijk. 
Per 6 flessen € 49 
 

   
 


