EUROPESE
URBAN
WINERY
Chateau is een Europese urban winery
gevestigd in Amsterdam Noord. Opgericht door
vader en zoon in 2017. Elk jaar arriveren druiven
uit heel Europa in onze stadse wijnmakerij,
waar ze worden ze omgetoverd tot wijn. Elke
wijn heeft zijn eigen filosofie en artistiek
uitgangspunt. Onze wijnen zijn onderverdeeld
in drie lijnen, met elk een eigen karakter. Deze
lijnen hebben we omgedoopt tot onze Vaders,
Zonen en Kleinzonen.

www.chateau.amsterdam
@chateauamsterdam

EUROPESE DRUIVEN
KOMEN SAMEN IN
AMSTERDAMSE WIJN
Wij werken alleen met zorgvuldig
geselecteerd fruit van partners uit
heel Europa. Boeren, families en
ondernemers die zorg dragen voor
hun land, de planten, de oogst en
hun mensen.
Daarnaast werken we samen met
onze partners in de Pfalz en BG om
onze nieuwe toegankelijke tafelwijn te
bottelen.
Innoveren en experimenteren met
nieuwe smaken, gecreëerd door
onze wijnmaker Juan, geblend in
een Europese wijn.

KLEINZONEN
EASY-GOING

Onze toegankelijke kleinzonen zijn
blends van druiven uit verschillende
Europese landen. Traditioneel worden
wijnen geproduceerd en gebotteld
waar de druiven groeien. Dit maakt het
gemakkelijk om de regio, de druif
en dus het type wijn te definiëren.
Maar omdat wij een Europees urban
winery zijn, maken wij wijnen op
neutraal terrein.
Onze druiven groeien van SL tot ES,
van DE tot IT. Dus, hoe definieer je
een wijn met zoveel diversiteit in
herkomst? Juist: je claimt een nieuwe

JA, JA! & ZO, ZO...

MAN, MAN… & HOI, HOI…

HO, HO… & NOU NOU…

term. Een term die vrij is van regels of

Pinot Blanc (SI) & Verdejo (ES)
2021

Dornfelder (DE)
2021

Tempranillo (ES), Cinsault (FR)
2021

Zo, zo... opwindend! Crispy citrus,
sappige watermeloen en een
lovebite van groene appel.

Zeer elegante en diepgaande
rosé, vermomd als roze limonade.
Framboos, citroen, en rode appel,
gewoon onweerstaanbaar!

Bosvruchtenfeest! Deze blauwe
& zwarte bessen zijn er om je
gezelschap te houden, tijdens
het eten of wanneer je maar
in de stemming bent.

12% vol.

11% vol.

13% vol.

voorschriften, een term die Europa in
één fles verbindt: een
Vin de l’Europe.

CHATEAU AMSTERDAM VERDEJO

CHATEAU AMSTERDAM ROSÉ

CHATEAU AMSTERDAM TEMPRANILLO

Verdejo (SP) & Sauvignon
Blanc (BG) & Pinot Blanc (SL)

Dornfelder (DE)

Tempranillo (SP) & Cinsault (FR)
& Rubin (BG)

Al je favoriete druivensoorten in
1 fles. Onbezorgd wit, gemaakt
voor optimaal drinkplezier. Verdejo
neemt het voortouw met pittige
groene appel, sauvignon volgt
met energieke citrusfrisjes en de
zwoele pinot blanc maakt het ideale
glouglou profiel compleet.
12% vol.

Open ‘m op eigen risico, want deze rosé
is gevaarlijk lekker. Een erg elegant en
diepgaand exemplaar, vermomd als een
roze limonade. Laat je neus je niet voor
de gek houden; deze dornfelder verrast
op meerdere lagen en door complexiteit.
Rijke fruitige rode appel, rijpe citrus,
bloesem en een o-zo lange finish.

11% vol.

Deze complexe rode gaat geweldig
bij veel verschillende gerechten.
Trakteert op soepele aardbei, rozengeur
en kruidigheid aan tafel. Het geheime
ingrediënt: de rubin druif - liefdeskind
van nebbiolo en syrah. Wij overwegen
inmiddels een rubin tattoo…

12,5% vol.

zonen

VINTAGE 2020

EXPERIMENTEEL
Wijn maken is een eeuwenoude
traditie, een wereld die vol staat van
regels, dogma’s en wetten. Onze
Zonen lijn breekt daarmee. Hier doen
we het anders dan anders. Het zijn
wijnen die zich onderscheiding in
smaak op basis van het maakproces:
spontane vergisting, orange wines,
blends van verschillende landen,
gebruik van amforae en andere
onconventionele technieken.

THE LOST SON

PEPITO’S TALE

DR. MANKINI

Merlot (ES)
2020

Trollinger (DE)
2020

Garnacha (ES)
2020

Een creamy, dreamy merlot
met een onverwachte
suckerpunch. Vol met blauwe
en zwarte bessen, kersen en
cola extracten.

Coolest red in town.
Een klein zuur kersje samen
met een aarbei.
Lekkerst gekoeld.

Jong, speels en rood. Een
uitbundige parade van rozen
en rood fruit, gevolgd door
een vleugje chilli.

14% vol.

10,5% vol.

13,5% vol.

VINTAGE 2021 WIT & ORANJE

SERENADE BY DAWN

DIVING DAISY

MOONLIGHT MONKEY

INSPECTOR PALM

ORANGE IS THE NEW WHITE

VENTURA

Macabeo,
Priorat (ES)
2021

Garganega,
Veneto (IT)
2021

Riesling/Muscatel, Pfalz (DE)
& Valencia (ES)
2021

Furmint/Muscatel,
Podravje (SL) & Valencia (ES)
2021

Macabeo,
Priorat (ES)
2021

Chardonnay,
Pfalz (DE)
2021

Oh such peachy creaminess.
Pure and innocent like
a baby’s cheeks.

The golden one from Italy.
Yellow fruit, fragrant flowers
and bundles of juicy joy.

The brightest white blossoms.
Green apple, passion fruit
and lime. Sunshine in a bottle.

Suave lime and passion
fruits. Like a soothing breeze
on a hot summer’s day.

Orange wine full of sunshine
and crispy naranja zest.
Likes it chilled.

Luscious yellow fruit and
wild flowers galore. Golden
glowy delicious.

13% vol.

12,5% vol.

11,5% vol.

12,5% vol.

12% vol.

11,5% vol.

VINTAGE 2021 ROOD

A FLOWER’S SALUTE

MARIO CORVINA

LULU PARDON

MISS GSM

Spätburgunder,
Pfalz (DE)
2021

Corvina,
Veneto (IT)
2021

Mourvedre,
Montbrun-des-Corbières (FR)
2021

Garnacha, Syrah, Malbec, Priorat (ES)
& Montbrun-des-Corbières (FR)
2021

All the berries say yay! Bont en
blauw, rijp en pittig. Frivool, met
Italiaanse sprezzatura.

Happy-go-lucky blackberries.
Light and cheerful as can be.

Juicy red cherries, with nice
tannic grip and fabulous French
souplesse.

Cheery cherries.
And some oranges and vanilla
for fun..

12% vol.

12,5% vol.

10,5% vol.

13,5% vol.

VINTAGE 2019 & 2020

Vaders
KLASSIEK

Onze Vaders worden gemaakt
van het mooiste fruit uit heel
Europa en brengen een ode aan
het terroir. Het zijn de klassiekers
van de wijnwereld, gemaakt
volgens eeuwenoude methodes,
opgevoed met aandacht, liefde
en geduld met een onverwachte
Chateau knipoog.

LUCKY LUCY

LUCKY LUCY 2

FANTASTIC MR. FOX

Syrah/ Cabernet Sauvignon, Ventoux
(FR), 12 maanden gerijpt op gebruikte
houten vaten
2020

Syrah, Ventoux (FR),
24 maanden gerijpt op gebruikte
houten vaten
2019

Pinot Noir, Pfalz (DE),
24 maanden gerijpt op gebruikt
Frans hout
2020

Que Syrah, Syrah. De favoriet van onze
wijn-maker Jos, onze Lucky Lucy. Een
Syrah in optima forma met zwart fruit,
pruim, zoethout en drop.

Een klassieke Syrah van donker
bramenfruit met mooie zuren.
Verleidelijk vol en soepel en krachtig
tegelijk. Bevat enkele lichte tonen van
tabaksblad en umami, afgewisseld met
hartige cacaobitters.

Stevige Pinot Noir met hints van zwart
fruit, wilde aardbeien en ceder. Ga
lekker zitten en schenk bij voorkeur
in een groot glas. Een beetje zuurstof
doet hem goed.
Geniet!

13,5% vol.

14% vol.

12,5% vol.

BUBBELS
Iets te vieren, een warme
zomerse dag of als aperitief.
Hiervoor hebben we 3 heerlijke
bubbels, met elk een eigen
verhaal. Zo hebben we onze
funky Pet Nat, kort voor pétillant
naturel, een van de oudste
methodes om sparkling wijn te
maken. Of stap in de wereld van
Piquette: onze speciale, volledig
circulaire bubbel met slechts
5% alcohol. Verkrijgbaar in 2
varianten.

PRETTY PET NAT

PIQUETTE D’AMSTERDAM

PIQUETTE EXCLUSIF

Trollinger/Muscatel
Württemberg (DE) + Valencia (ES)
2021

Blend
2021

Blend
2021


Pet
what? Pét Nat! Or ‘pétillant naturel’,
the oldest method to bless wine with
a natural sparkle. Her raspberry looks
are accompanied by aromas of funky
flowers of buckthorn, and even notes of
tobacco. Natty wine for fatty food!

Verfrissend, laag in alcohol, met een
lekker bubbeltje en volledig circulair
gemaakt van de druivenschillen uit
onze wijnproductie.

Gemaakt van de geperste
druivenschillen die overblijven na de
wijnproductie. Verfrissend, laag in
alcohol en met een lekker bubbeltje.

11,5% vol

5% vol.

5% vol.

een
bijzonder
cadeau

BOX ZONEN
Onze zonenlijn gaan per
twee in een leuke, speelse
cadeauverpakking. En de
wijnen die erin gaan, kies
je natuurlijk zelf uit.

Als een hart onder de riem
voor het personeel, voor het
warmhouden van relaties
of als onderdeel van een
kerstpakket; onze wijnen
komen nog beter tot hun
recht in een feestelijk jasje.
VADERS KOKER
Onze Classique
lijn in een stijlvolle
koker.

GIFTPACK KLEINZONEN
De kleinzonen komen in
drievoud in een urban
cadeaubox. Meerdere
combinaties wijnen mogelijk.

Wat mag
het zijn?

Voor vragen, tips of gewoon even een gezellig praatje kun je altijd
bellen of mailen naar:
sales@chateau.amsterdam
020-8950615

