
Posthouse Wijnbar, oorsprong van de naam

Ronald, de eigenaar van deze wijnbar, kwam in 2009 tijdens een vakantie in Zuid-Afrika bij toeval

bij Post House in Stellenbosch en was gelijk onder de indruk van de wijnen van dit wijnhuis.

In 2011 is Ronald nog een keer bij Post House langs gegaan en hij is sindsdien 'verkocht'

Hij hoefde dan ook niet lang na te denken over de naam van de wijnbar toen hij begin 2013

besloot om deze in Naaldwijk te openen.

Zijn persoonlijke favorieten zijn de Stamp of Chenin, de Penny Black en de Missing Virgin.

Wij hopen dat u na het drinken van een van de wijnen van Post House ook 'verkocht' bent……..

Historie wijngaard Post House te Stellenbosch Zuid Afrika

Hermann Gebers kocht de boerderij gelegen tussen Stellenbosch en Somerset West in 1981.

Vanaf de ligging op de bergkam heeft u prachtig panoramisch uitzicht op Cape Point, False Bay en 

de omliggende Helderberg Mountains. Dit gebied is een van de prominente wijngebieden van

Zuid-Afrika en valt onder het gebied Stellenbosch.

Na de aankoop werd er druivenstokken geplant en in 1996 werd er door de zoon van Hermann (Nick)

een paar experimentele wijnvaten gevuld. 

Twee jaar later, nadat Nick (de huidige eigenaar) ervaring op had gedaan in de Bourgogne, 

werden de eerste wijnen op de markt gebracht. 

Omdat de boerderij in het verleden dienst heeft gedaan als Post Office werd de wijn Post House genoemd.

De vertaling van Post Office is niet zoals u wellicht denkt, postkantoor maar het betekent posthalte. 

Dit was een plaats waar de postkoetsen stopten en waar de paarden, bemanning en reizigers konden eten, 

drinken en rusten en waar reizigers konden uit- of instappen en waar lading en paarden gewisseld konden worden.

Het thema post werd verder doorgevoerd door de wijnen te vernoemen naar beroemde postzegels 

of andere filatelistische termen. Op elke fles wijn van Post House treft u een postzegel of afbeelding 

die gerelateerd is aan de naam van de wijn.

Voor meer informatie over Post House kijk dan op www.posthousewines.co.za

Graag willen wij u verrassen met lekkere en (h)eerlijke wijnen die, niet alleen van smaak, maar ook van prijs 

oprecht en aantrekkelijk zijn. Daarom biedt wijnbar Posthouse u de wijnen aan  

met een vaste opslag per fles. 

De getoonde jaartallen zijn onder voorbehoud.
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Post House Wijnen 

per glas per fles

2012 Blueish White 3,75€              18,75€           

Een blend van Sauvignon Blanc (80%) en Chenin Blanc (20%).

In de neus rode appel, appelbloesem en hints van ananas en peer.

Mondvullende wijn met een mineralige ondertoon.

2012 Stamp of Chenin 6,00€              29,50€           

Mooie houtgelagerde wijn van 100% Chenin Blanc, de favoriete witte wijn van Ronald.

Perzik, citrus en wat zoethout in de neus. Volle en rijke smaak met tropisch fruit, 

sinaasappel en mineraliteit. Een klein zoetje maar goed in balans met de aanwezige zuren. 

2012 Blueish Black 3,75€              18,75€           

Blend van Shiraz (34%), Pinotage (29%), Cabernet Sauvignon (18%) en Merlot (19%).

Volle, rijke,donkerrode wijn met zachte tannines. Mooi rood fruit fruit in de neus, zoals (aal)bessen en

rijpe aardbeien.

2009 Merlot 6,00€              28,50€           

Deze wijn is gemaakt van de Merlot druif,  aangevuld met 10% Cabernet Sauvignon en 5% Petit Verdot 

In de neus framboos, fijnbos en hints van mint en violen. Elegante wijn met stevige maar ronde tannines en 

een structuur van kersen maakt dit een sappige wijn met een volle 'finish'.

2010 Cabernet Sauvignon 6,00€              28,50€           

Naast de Cabernet Sauvignon zit er Merlot (10%) en Petit Verdot Verdot (5%) in deze wijn.

Typische Cabernet Sauvignon wijn met in de geur framboos, sigarenkist en chocolade. 

Stevige smaak waar de 26 maanden vatrijping de wijn een eikig karakter geven,  

gecombineerd met het rijpe fruit resulteert dit in een lange finale.

2010 Penny Black 6,00€              30,00€           

Deze blend van Shiraz, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot en Chenin Blanc dankt zijn

naam aan de eerste postzegel die ooit gedrukt is en aan de inktzwarte kleur van de wijn.

Een egelante wijn die licht begint en een stevige finish heeft. In de neus bloemen,  rozijnen, rood fruit, 

witte peper en andere kruiden.

2011 Missing Virgin 6,00€              30,00€           

Combinatie van Pinotage en Petit Verdot wat resulteert in een donker blauwachtige kleur.

Volle stevige wijn met in de neus wat kaneel, blauwe bessen en wilde heide.

Het hogere alcoholpercentage (15,5%) proef je niet terug in de wijn.
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Mousserend

per glas per fles

Prosecco Vino Spumante 'Fili', Sacchetto, Veneto 5,75€              28,75€           

Dit is een klassiek voorbeeld van een Prosecco, mooi bloemig en geurig, met groene appel, peer, 

citrusfruit, heerlijk fris en open, met een fijne mousse, met goede zuren. Mild-droge mousserende wijn.

Champagne, Pommery Brut Royal, Champagne 65,00€           

De Brut Royal is een mix van de drie klassieke druivenrassen van de streek: pinot noir, pinot meunier

en chardonnay, elk voor ongeveer een derde. Deze Champagne rijpt maar liefst drie jaar op de

gistcellen in de fles. Dit levert een mooie brede, levendige en complexe champagne op, met aangenaam

wit fruit, peer, vleugje grapefruit, geurig. 

In de mond opwekkend, zacht en open, appel en peer, frisheid en lengte.

Witte wijnen

Frankrijk

2011 Pouilly-Fumé ‘Domaine de Riaux’ Bertrand Jeannot et Fils, Loire 32,50€           

Deze wijn heeft een fris en zuiver strak droog karakter. De geur is stuivend en grasachtig, met 

duidelijk iets van appel en citrus. De smaak is verfijnd, met vuursteen en kenmerkende aroma's als 

acacia en mint. De afdronk is mooi sappig en goed in evenwicht. 

2010 Chablis Premier Cru ‘Beauroy’ Thierry Hamelin, Bourgogne 8,00€              36,75€           

Bleekgouden wijn met een lichtgroene weerschijn. Wit fruit en mineralen in het bouquet en een 

heerlijke, krachtige en droge smaak. De Premier Cru wijngaard "Beauroy" van Hamelin is een perceel 

met relatief oude stokken. 

2011 Saint-Véran, Domaine Simonin, Bourgogne 6,00€              29,75€           

Iets geel van kleur, in de neus wat rijpe tonen van bloemen, honig en vanille. Frisse zuivere inzet

met veel sap, goede combinatie vna beschaafd eiken en sappig fruit, iets toast en vanille, 

omspoeld door een aangename frisheid.

2012 Chardonnay 'Saint Seine', Badet Clement & Co, Languedoc-Roussillon 4,50€              22,50€           

Heerlijke soepele Chardonnay, volgens het boekje, fris en opwekkend, aangenaam tropisch fruit, 

heerlijk droog en sappig wit, maar geen moment te streng.

Zwitserland

2009 Fendant ‘Les Coteaux de Sierre’ Claudy Clavien, Valais 7,50€              35,75€           

Groengeel van kleur. Lekkere bloemige geur waarin ook wat wilde kruiden. De smaakinzet is fris met 

een fraaie mineraliteit en milde zuren. 

Duitsland

2012 Grauer Burgunder Trocken,  Weingut Manz, Rheinhessen 5,50€              26,50€           

Heldere, intense kleur. Levendige en rijpe geur. Zachte, notige smaak met wat overrijpe appel en 

bloemenhoning. Brede en zwoele afdronk. 

Oostenrijk

2012 Gruner Veltliner 'G', Weingut Ewald Gruber, Weinviertel 5,00€              24,75€           

Grüner Veltliner gemaakt op een fruitige manier, om heerlijk jong te drinken. Heerlijke geur van bloemen, 

appel, rijpe peer, perzik wat citrus en een hint van groene peper. Exotische smaak, met perzik en citrus. 

Toegankelijk, soepel en sappig van smaak. 
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Italië

per glas per fles

2012 Verdicchio Clasicco Superiore 'Ca' Ruptea', Casa Vinicola Terre Cortesi, Marche 27,75€           

Open geur, aangenaam geparfumeerd, wit fruit, witte bloemen, peer, citrus, heerlijk geurig,

met in de mond een lekkere mollige en volle aanzet, met een licht zoetje, een rijke stijl, sap, 

rinsheid, smaakvol, helemaal op het fruit.

Zuid-Afrika

Buitenverwachting chardonnay

2012 Rijke Chardonnay met sterk aanwezige aroma’s van citrusvruchten gecombineerd € 7,50 € 37,50

met tonen van ‘butterscotch’, mineralen en toast.

In de smaak is het fruit mooi in balans met het hout van de lagering.

Spanje

2012 Rueda Verdejo ‘Tres Olmos Lias’, Bodegas Garciarevalo, Rueda 25,50€           

Lichtgeel in kleur. Zeer stuivende neus met meloen en een frisse kruidigheid. Extractrijke verfijnde 

smaak met tonen wit fruit, citrus, anijs en kruiden. Zeer zacht en verfijnd in de afdronk. 

Veel smaak met een lange afdronk. 

Australië

2011 Chardonnay Founders Block, Katnook, Coonawarra 6,00€              29,50€           

Mooie krachtige geur, tropisch fruit, meloen en perzik, aangenaam karamel en een vleugje getoast hout.

Volle en brede smaak, peer en perzik, breed, boetrig, een vleugje grapefruit, mooi ondersteund door wat hout

en met een levendige frishid in de afdronk.

Nieuw-Zeeland

2011 Woodthorpe Chardonnay, Te Mata Estate, Hawkes Bay 6,00€              29,50€           

Fijne geur van fruit, iets eiken. Droge, minerale inzet, zachte zuren, complexe smaak waarin lichte fruittonen,

zoals verse vijgen en nectarine, die een mooie balans vormen met de subtiele smaak van hazelnoot en eiken.

Prachtig samenspel van elegantie, kracht, houtlagering en fruit. 

2012 Sauvignon Blanc 'Cellar Selection' Sileni Estates, Marlborough 6,00€              28,75€           

Dit is een typische Nieuw Zeelandse Sauvignon uit Marlborough. 

In de neus tropisch fruit en kruisbes, wat de wijn het stuivende karakter geeft.

De smaak is aromatisch, fris en mondvullend met een lange finale.

Verenigde Staten

2010 Chardonnay, Bernardus, Carmel Valley 8,00€              39,50€           

Aromatisch, witte bloemen, acacia en exotisch fruit in de geur. In de smaak zeer kenmerkende

aromtaische, kruidige en mollige wijn. Weelderig en welhaast stoer van smaak met een prachtige lengte

in de afdronk.

Argentinië

2012 Chardonnay Reserve, Bodegas Salentein, Mendoza 6,00€              29,50€           

Een zonnige, stralende en goudgele Chardonnay. Elegant en romig. Vol, rijk en zwoel aroma van

vanille , honing, caramel, banaan, rijpe ananas en ander tropisch fruit. Ook in de smaak komt dit goed 

terug in combinatie met fijne vanille en een lichte 'toast' sensatie.

Chili

2012 Viognier, Gran Hacienda, Vina Santa Rita, Central Valley

Mooie volle en frisse witte wijn met tonen van rijpe abrikoos, perzik en citrus bloesem. 23,50€           

Harmonieus en volle afdronk.
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Rosé wijnen

per glas per fles

2012 Blanc de Noir, Lynx, Franschhoek, Zuid-Afrika 3,75€              18,75€           

Florale droge rosé wijn. Een geur van abrikoos, peer, lyche en bloesem.

Een monvullende wijn met een crispy afronk.

2012 Aix Rose 6,00€              29,50€           

Een frisse, drogeen qua kleur een bijna bleke zalmachtige rosé met een uiterst plezierige afdronk.

In de rosé proef je de Provence, bessenfruit, pruimen, karamel en een tikkeltje kruidig.

Rode wijnen

Frankrijk

2010 Bourgogne ‘Emotion’, Vincent Girardin, Bourgogne 32,50€           

Heerlijk aangenaam pinot noir; kersen en aardbeien, moderne, soepele stijl, geurig, zoet fruit, heerlijk rijp 

en breed, zacht en open in de smaak, confituur, geen tannines, lekker soepel en toegankelijk, barst van het fruit.

2009 Côtes du Rhone Villages ‘Plan de Dieu’, Ferraton Père et Fils, Rhône 26,50€           

Deze Zuidelijke Rhône heeft die heerlijke combinatie tussen intens fruit en een heerlijk pepertje,

met in de smaak een heerlijk soepel karakter, omlijst door zachte tannines en een lichte stevigheid na

2009 Châteauneuf-du-Pape ‘Les Clefs d’Or’, Jean Deydier et Fils, Rhône 39,50€           

Dieprood van kleur. Klassieke en gespierde Châteauneuf-du-Pape, 

gemaakt volgens de traditionele vinificatiemethode.

Diep en intens van structuur, een zacht gekruide geur en een brede, warme smaak van gestoofd, rijp fruit.

Oostenrijk

2011 Blaufränkisch Bio, Weingut Feiler-Artringer, Burgenland 26,75€           

Donkerrood van kleur. Geprononceerd en fris aroma van bosbes en kersen. 

De smaak is karaktervol met gerijpte tannines, donker fruit en een elegante afdronk. 

Italië

2011 Valpolicella Classico Superiore, Azienda Agricola Fratelli Tedeschi, Veneto 27,50€           

Aangenaam kersenfruit in de geur, met een vleugje kruidigheid, lichtvoetig en fris in de smaak,

elegant en open, met een bittertje en ietsje stevigheid na.

2010 Brolio Classico, Barone Ricasoli, Toscane

Heerlijke geur, met het accent op het fruit, kersen,frambozen, rozen, met een lichte vanilletoon op de 7,00€              34,75€           

achtergrond, de smaak is elegant, gekenmerkt door de nodige levendigheid en frisheid, met kersen

en aangename zuren in de afdronk een lichte stevigheid van wat tannines.

Spanje per glas per fles

2008 Rioja ‘Inspiración Valdemar’, Bodegas Valdemar, Rioja 6,00€              28,50€           

Pure ‘inspiratie’, deze moderne en zachte wijn van Valdemar, met rijp zwart fruit in geur en smaak, 

heerlijke verleiding, door tannines die prachtig afgerond zijn, op en top een moderne Rioja.

Australië

2010 Shiraz , Deakin Estate, Victoria, Red Cliffs 23,75€           

Een mooie rijpe geur, met pruimen, kruiden, drop, een mooie peperigheid, ondersteund door

wat aangenaam eikenhout. Heerlijk rijk en rijp fruit in de smaak, pruimen, confituur, weer een lekker 

vleugje peperigheid in combinatie met fraai in de smaak verweven hout, de tannines zijn mooi zacht.

Argentinië

2012 Malbec, Finca Sophenia, Tupungato Valley 24,75€           

Prettige, open geur, zwarte kersen en cassis, aangenaam peperigheid en wat zoet, heel verleidelijk

met een sappige smaak, een elegante en soepele stijl malbec, zacht, prettig en open, 

ook een mooie intensiteit en romige tannines.
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