
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

EUROPEAN 
URBAN 
WINERY





We werken met druivenboeren uit heel 

Europa die het beste zijn in wat ze doen: 

kwaliteit druiven produceren. Boeren, 

families en ondernemers die zorg dragen 

voor hun land, de planten, de oogst en 

hun mensen. Dat geeft ons meer tijd ons 

te richten op wat wij het beste kunnen; 

kwaliteitswijn en wijn experiences maken. 

Wij transporteren druiven in plaats van 

flessen. Dit biedt ons een unieke kans; we 

zijn vrij van bepaalde regels & voorschriften 

van wijnlanden en hebben de vrijheid om  

te innoveren en te experimenteren met 

nieuwe smaken en wijn ervaringen. 

We verbinden onze community met de 

wondere wereld van wijn, midden in de stad 

– maar met een ode aan de Europese natuur.

AMSTERDAMSE  
WIJN, EUROPESE 
DRUIVEN 



KLEINZONEN 

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 Slovenië  

tot Spanje en van Duitsland tot Italië.  

Dus, hoe definieer je een wijn met 

zoveel diversiteit in herkomst? Juist:  

je claimt een nieuwe term. Een term 

die vrij is van regels of voorschriften, 

een term die Europa in één fles 

verbindt: een Vin de l’Europe.

EASY-GOING

MAN, MAN… & HOI, HOI…

Dornfelder (DE) 
2021

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

11% vol.

HO, HO… & NOU NOU… & KOM, KOM

Tempranillo (ES), cinsault (FR) 
2021

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

13% vol.

JA, JA! & ZO, ZO...

Pinot blanc (SL) & verdejo (ES) 
2021

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

12% vol.



CHATEAU AMSTERDAM VERDEJO

Verdejo (SP) & sauvignon  
blanc (BG) & pinot blanc (SL)
2021 

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.

CHATEAU AMSTERDAM ROSÉ

Dornfelder (DE)
2021

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.

CHATEAU AMSTERDAM TEMPRANILLO 

Tempranillo (SP) & cinsault (FR) & rubin (BG) 
2021 

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.



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 

en kleuren we buiten de lijntjes. Het is 

ook op basis van deze wijnen dat men 

een ‘Chateau Amsterdam’ wijn herkent 

en onthoudt.

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    

Merlot,  
Valencia, (ES) 
2020

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

14% vol.

PEPITO’S TALE

Trollinger,  
Baden-Württemberg (DE) 
2020

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

10,5 % vol.

ZONEN 
EXPERIMENTEEL

VINTAGE 2020



SERENADE BY DAWN

Macabeo,  
Priorat (ES)  
2021

Hoor je de melodie van 
perziken en rode appels? Door 
het verfijnde karakter is deze 
wijn perfect om zo te drinken, 
of vergezeld door subtiele 
kleine gerechten.

13% vol.

MOONLIGHT MONKEY

Riesling, Pfalz (DE) & moscatel 
Valencia (ES)
2021

Ons knappe exemplaar! De 
riesling is spot on, met sappige 
passievrucht en limoen. De 
moscatel topt ‘m af met een 
romantisch bouquet van 
wildbloemen.

11,5% vol.

DIVING DAISY

Garganega, 
Veneto (IT) 
2021

Het gouden exemplaar uit 
Italië. Geel fruit, geurende 
bloemen en bundeltjes juicy 
perfectie. Met een solide basis, 
natuurlijke hoge zuurgraad en 
het verfijnde kruidige karakter.

12,5% vol.

VINTAGE 2021 WIT & ORANJE

INSPECTOR PALM

Furmint, Podravje (SL)  
& moscatel, Valencia (ES)  
2021

Fris en subtiel als ‘ie is, werkt 
Inspector Palm rustgevend 
voor geest én lichaam, met 
dank aan de suave grapefruit, 
limoen en passievrucht. 

12,5% vol.

ORANGE IS THE NEW WHITE

Macabeo, 
Priorat (ES) 
2021

Ready to go orange? Begin dan 
met dit exemplaar. Een wereld 
gevuld met sinaasappelschillen, 
mandarijnbomen én verrassen-
de aroma’s van tijm en mint.

12% vol. 

VENTURA

Chardonnay, 
Pfalz (DE) 
2021

Laat je trakteren op een 
verleidende parfum van 
wildbloemen, rijpe appels 
en peren: een opvallend 
gebalanceerd palet. Puur, 
zuiver én ongelooflijk  
smakelijk.

11,5% vol. 



A FLOWER’S SALUTE

Spätburgunder, 
Pfalz (DE) 
2021

Een spätburgunder die graag 
pronkt met z’n spicy skills én met 
hints van citrus en rood fruit. 
Gelaagd en complex. Let vooral op 
de geniale zuurgraad die je een 
heel eind brengt.

12% vol.

MARIO CORVINA

Corvina, 
Veneto (IT) 
2021

Viooltjes, zwart fruit, subtiele 
aardse tonen. Gemaakt om 
van te genieten, zonder enige 
verplichtingen. Dé lichtrode die je 
steevast in je koelkast wilt hebben.

12,5% vol.

LULU PARDON

Mourvedre, 
Montbrun-des-Corbières (FR)  
2021

Gemaakt van een zonnige sappige 
mourvèdre uit Zuid-Frankrijk, 
exact op het goede moment 
geplukt. Eentje die laat zien dat 
balans alles uitmaakt.

10,5% vol.

MISS GSM 

Garnacha, Priorat (ES) & syrah, malbec, 
Montbrun-des-Corbières (FR)
2021

We noemen haar liefkozend 
‘Chica Cherry’: ze trakteert ons 
op bloedsinaasappel, rood fruit 
besprenkeld met vanille, eindigend 
met spicy chocolate chips.

13,5% vol.

VINTAGE 2021 ROOD



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.  

Maar, zoals je inmiddels van ons 

gewend bent, spelen we ook in 

deze Vaders-lijn met conventies 

en zoeken we altijd naar een 

onverwachte knipoog.
FANTASTIC MR. FOX

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

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!

12,5% vol.

LUCKY LUCY

Syrah & cabernet sauvignon, Ventoux 
(FR), 12 maanden gerijpt op gebruikte 
houten vaten
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.

13,5% vol.

KLASSIEK

VINTAGE 2019 & 2020

VADERS 



THE FAT LADY SINGS

Chardonnay, Pfalz (DE),  
8 maanden gerijpt in nieuwe vaten  
van drie type hout (RO, AT, DE) 
2021

Een avond om te koesteren vraagt om
een wijn om te onthouden. Een rijke 
chardonnay met tonen van boter, vanille  
en perzik. Deze witte wijn is vol en romig  
en heeft een zachte afdronk.

13% vol.

GUINEVERE’S CROWN

Furmint, Podravje (SL),
gerijpt voor 3 maanden in Frans  
houten vaten
2021

Een crown die elegantie toevoegt aan elk
moment, zoals alleen crowns dat kunnen.
Een easy going furmint en toch vol expres-
sie met haar tonen citrus- en amandelen.
Verslavend verfrissend.

14% vol.

THE MOST BEAUTIFUL GIRL

Riesling, Pfalz (DE),
6 maanden gerijpt in Franse vaten
2021  
 
Niet zomaar een ‘girl next door’. Drips  
van honing over peer op toast. Dat
is wat we ons voorstellen als goden ontbijt
eten. Met daarnaast een glas van deze
schoonheid.

13% vol.

VINTAGE 2021: BESCHIKBAAR VANAF EIND NOVEMBER. PRE-ORDER NU



VINTAGE 2021: BESCHIKBAAR VANAF EIND NOVEMBER. PRE-ORDER NU

MAYOR’S CHOICE

Garnacha, Priorat (ES)  
gerijpt in Franse vaten voor 6 maanden 
2021

Deze rode wijn zorgt ervoor dat je avond 
smoking hot wordt. De Mayor’s Choice  
is een volle garnacha met tonen van 
pruimen, kersen en kruiden.
 

13,5% vol.

MATHILDA’S MOOD

Malbec, Montbrun-des-Corbières (FR), 
gerijpt in Franse vaten voor 6 maanden
2021

De mood swing die je wel wenst, deze
medium-bodied malbec geeft eindeloos
plezier. Juicy, jammy en perfect in balans.

 

13,5% vol.

LUCKY LUCY UNFILTERED

Syrah, Montbrun-des-Corbières (FR), 
gerijpt in Franse vaten voor 6 maanden
Unfiltered. 2021  
 
Onze ongefilterde Lucky Lucy is een volle 
syrah met tonen van bosvruchten (vooral 
bosbessen en bramen), koffie, zwarte 
peper en een vleugje chocolade.

 

14% vol.

LUCKY LUCY

Syrah, Montbrun-des-Corbières (FR),  
voor 6 maanden gerijpt in Franse vaten
2021

Een zeer Lucky blend, en een Chateau
klassieker. Volle smaak en alles wat je wilt
in een syrah. Dit is een volle syrah met 
tonen van bosvruchten, koffie en zwarte 
peper.

13% vol.



TRIBUTE WINE: GEMAAKT DOOR ONZE ‘FOUNDING WIJNMAKER.

GARNACHA + TEMPRANILLO ‘19

Garnacha, Priorat (ES) & tempranillo, Valencia, (ES), 
gerijpt voor 16 maanden op stalen tanks, daarna  
6 maanden houten vaten, om te eindigen in stalen 
tanks voor de laatste 6 maanden
2019

Een ongefilterde, mysterieuze rode wijn, die 
normaal zorgt voor al het broodnodige avontuur  
in het leven. Ongefilterd en gehuld in mysterie.  
Dit is er een voor de late avond – je zou zomaar  
de antwoorden kunnen vinden die je zoekt op  
de bodem van de fles.

13,5% vol. 

CABERNET SAUVIGNON + TEMPRANILLO ‘20

Cabernet Sauvignon, Carpentras (FR) & 
Tempranillo, Valencia (ES), gerijpt in Franse vaten 
voor 20 maanden 
2020

Een rode wijn die weet hoe je een avond 
interessant kunt houden; geruisloos en vermomd 
aan tafel gaan en het gesprek tot in de kleine 
uurtjes gaande houden. Dit is er een om van te 
genieten, vandaag, morgen, nu.

13% vol. 

GARNACHA ‘19 PORT-STYLED

Garnacha, Priorat (ES), gerijpt in Franse  
vaten voor 6 maanden
2019

Onze zoetste tot nu toe, perfect voor die zoete 
momenten in het leven. Een dessertwijn die zelfs  
het kleinste tamme diner kan omtoveren tot het 
vaak herhaalde Weet je nog die ene avond tijdens 
het dessert...’.

18% vol.



PIQUETTE D’AMSTERDAM ‘21
Blend
2021 

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

5% vol.

PRETTY PET NAT 
Trollinger, Württemberg (DE)
& moscatel, Valencia (ES)
2021

Pet wat? Pét Nat! Of ‘pétillant naturel’: 
de oudste methode om wijn te 
zegenen met een natuurlijke bubbel. 
Haar indrukwekkend frambozenlooks 
worden vergezeld door aroma’s van 
funky bloemen van de duindoorn, en 
zelfs een subtiele toon van tabak
 

11,5% vol

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.

PIQUETTE D’AMSTERDAM ‘20
Blend
2020 

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

5% vol.

BUBBELS





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. 

EEN 
BIJZONDER 
CADEAU

VADERS KOKER: 1 FLES

Onze Klassieke lijn geef je natuurlijk 

in een stijlvolle Chateau Amsterdam 

koker. De wijn die erin gaat bepaal 

jij zelf.

BOX ZONEN: 2 FLESSEN

Onze zonenlijn gaan per twee in een 

leuke, speelse cadeauverpakking. En de 

wijnen die erin gaan, kies je natuurlijk 

zelf uit.

GIFTPACK KLEINZONEN: 3 FLESSEN

De kleinzonen komen in drievoud 

in een urban cadeaubox. Meerdere 

combinaties wijnen mogelijk. Wij 

hebben de perfecte combinatie al 

voor je gemaakt. 

EEN URBAN WINE TASTING CADEAU  

Een Urban Wine Tasting bij Chateau Amsterdam  

is het perfecte extraatje bij het geven van een mooie 

fles wijn, of als aanvulling op het kerstpakket.  

Koop de gift card via chateau.amsterdam



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




