
W ijnen

Ook voor de wijnkaart kiezen wij 
heel bewust voor een topleverancier, 
Wijnkoperij Okhuysen uit Haarlem – 
door het internationale wijntijdschrift 
Wine Business International 
uitgeroepen tot beste importeur van 
Nederland!

Samen met Okhuysen selecteerden 
wij ook dit jaar weer een grote 
verscheidenheid aan heerlijke wijnen, 
perfect afgestemd op de gerechten uit 
onze keuken. 
Genieten doe je bij Bries met een glas 
wijn in de hand!

Het Bries team

Wijnkoperij Okhuysen
sinds 1867

‘Best Dutch importer’
Meininger’s Wine Business International

Bries is dé plek aan het 
Noordzeestrand om lekker te 
genieten. Niet alleen van de 
heerlijke omgeving, maar ook van 
onze gastvrijheid, de keuken én 
de wijnen. Bries werkt daarom 
enkel met de beste leveranciers als 
het gaat om vis, vlees en andere 
versproducten.



PROSECCO frizzante Nera Spago, Colli Trevigiani,  glas  6.50

VENETO De Faveri fles 37.50

De kleur is bleekwit. De mousse verfijnd. De wijn geurt naar witte bloemen, bloesem, suikermeloen 
en iets peer. Een heerlijk frisse smaakaanzet met fijne bitters en fijne zuren in de afdronk.

HUERTA DEL REY ESPUMOSO, RUEDA glas  6.50

palacio de bornos fles 37.50

Een schoonheid van een mousserende rosé, met een elegante frisse smaak, barstensvol verrukkelijk 
fruit dat doet denken aan frambozen en kersen, en een sappige afdronk.

Champagne brut glas 12.50

Veuve Clicquot ponsardin fles 79.50

Mooi goudgeel met talrijke dynamische snoertjes van speelse koolzuurbelletjes. Aangename neus 
met wit fruit, rozijntjes, briochecake en vanille. Champagne met een fijne, romige mousse en een 
fijne balans.

Champagne brut Rosé fles 89.50

Veuve Clicquot ponsardin
In 1775 lanceerde Veuve Clicquot al een rosé champagne en was daarmee het allereerste  
champagnehuis ooit! Sublieme fruitexpressie, behorend bij een topklasse champagne rosé.  
Heerlijk fris en zuiver, klein rood fruit – kersen en vooral het verfijnde van frambozen.

champagne brut impérial fles 72.50

Moët & Chandon
Open, toegankelijk, sprankelend, harmonieus, rijk en vol. De Impérial Brut is bij uitstek de verper-
soonlijking van de huisstijl van Moët & Chandon. Constant van hoge kwaliteit, open en toegankelijk 
in stijl, verfijnd en exclusief in uitstraling. Het ultieme aperitief.

champagne ice impérial fles 89.50

Moët & Chandon
‘s Werelds eerste champagne ‘on the rocks’. Slechts op enkele strandlocaties in de wereld te  
bestellen. Geserveerd met vers rood fruit, verse mint en limoen.

Champagne Blanc de Blancs         37,5 CL   55.00 

Ruinart  fles 110.00 
Verfijnde, lichtvoetige champagne met veel fruit. Geheel op dronk en uitermate verleidelijk door zijn 
frisheid en zijn fruit. Een uitstekend aperitief. Tevens een prima begeleider van fijne gerechten.

Champagne Vintage 2006 fles 195.00

Dom Pérignon 
Schitterend helder geelgoud en opvallend diep van kleur. Dynamische mousse met ontelbaar veel, 
persistente en krachtige, kleine belletjes. Geraffineerd en super elegant met verrukkelijk fruit. Veel 
kracht en opvallende lengte. Vol spanning en met een superbe balans.

MOUSSERENDE WIJNEN EN CHAMPAGNEs



2016 COLAGóN, Rueda (licht en fris) glas 4.25

palacio de bornos fles  23.50
Verrukkelijke witte Spaanse wijn gemaakt van de druiven verdejo en viura. Prachtige tonen van fruit 
en bloemen in zowel geur als smaak. Heerlijk als aperitief en bij lichtere voorgerechten.

2016 CHARDONNAY, Pays d’Oc glas 4.25

Domaine Terres Noires fles 23.50

Een wijn, gemaakt van pure chardonnay, zonder houtrijping of andere toevoeging, met een zachte, 
zuivere smaak. Een stuivende neus van geel fruit en bloemen. De smaak is rijk, iets vettig met tonen 
van zuidvruchten, meloen en zachte zuren. Een schitterende Chardonnay met een prachtige balans 
tussen rijpheid en frisheid.

2016 Pinot Grigio, Venezia-Giulia glas  6.50

Tenuta viscone fles 33.50

De wijn heeft een aangename geur van wit fruit als meloen en peer, ook wat honing en kruiden. In 
de mond is de wijn mooi gevuld, met een vrij brede structuur, rijpe, zwoele fruittonen en een  
uitstekende lengte.       
                                       TIP: Topper voor bij de Fishmarket

2015 Sauvignon pure, Marlborough glas  8.00

Staete Landt Vineyards fles 38.50

Een heerlijke, expressieve geur van citrusfruit, impressies van tropisch fruit, buxus en gemaaid gras. 
De wijn bezit een mooie structuur, met een uitstekende concentratie, frisse fruittonen en een  
levendige lange afdronk, met voortreffelijke harmonieuze zuren.

WITTE HUISWIJNen

frisse WITTE WIJNen
2015/16 Getariako Txakolina Blanco, Euskadi   fles  32.50

Inazio Urruzola
De wijn geurt uitbundig naar rijp wit en geel fruit, met iets ziltigs. In de smaakaanzet een lichte 
tinteling van het natuurlijke koolzuur dat in de wijn behouden is, gevolgd door een sappig fruit, 
verkwikkende zuren en een fijne, droge, lange afdronk.   
                                       

2016 Alvarinho, Vinho Verde fles 38.50

Quinta do Soalheiro
De wijn heeft een heerlijke frisse geur van mineralen, citrusvruchten en iets van tropisch fruit. De 
smaak is mooi geconcentreerd, heeft een vettige structuur, rijpe fruittonen, mineralen, fijne zuren, 
veel lengte en is prachtig zuiver.      
                                       TIP: Topper voor bij de Fishmarket

2015/16 SANCERRE, loire fles  42.50

Domaine de la Garenne
Het parfum is kenmerkend voor de sauvignon-druif, met dat buxus-achtig frisse fruit. De smaak is 
mooi droog en mineraal. Een prima begeleider van veel lichte voorgerechten en diverse vis-creaties.



 

2015 Chenin Blanc Barrel Selection   fles  42.50

Stellenbosch, Sterhuis 
Complexe neus met tonen van amandel, venkel, bloesem en vuursteen. De smaak biedt rijp fruit en 
geroosterde noten, en eindigt in een verfijnde, zuivere finale.
          
                                       

2014 Chardonnay, Penedès fles  47.50

Bodegas Can Feixes
Het parfum is zeer indrukwekkend met rijpe fruittonen van perziken en abrikozen, mineralen en een 
mooie toets van hout. De smaak is al even imponerend en spannend. De aanzet is rijk en vettig, met 
sappige, frisse zuren in de finale.

2014/15 POUILLY FUISSÉ ‘Vieilles Vignes’ fles  52.50

Domaine Collovray & Terrier
De kleur is prachtig wit-geel. Het parfum is heel floraal door de rijpe chardonnay en heeft een klein 
botertje. De aanzet van de smaak is rijk en complex, mooi fris en prachtig zuiver met fijne zuren en 
een heerlijk lange afdronk.

 
 
 
 

2014 Chassagne-Montrachet blanc, Bourgogne  

Domaine Philippe Colin 
De Bachelets maakten naam met hun Puligny’s, maar maken eveneens een geweldige chassagne 
village. Breed en mooi gevuld, mineraal en zuiver, met geconcentreerd wit fruit en witte bloemen.

2014 Puligny-Montrachet 1er Cru les Folatières, Bourgogne 

Domaine Bachelet-Monnot
De neus combineert rijpe tonen van suikermeloen en honing met frisse tonen van groene appel en 
mineralen. De mond biedt veel sap, rijpe fruittonen, elegante zuren en een schitterende, zuivere 
afdronk.

2009 criots Batard-Montrachet Grand Cru, bourgogne 

Maison verget
Criots Batard-Montrachet is gelegen in het dorp Chassagne-Montrachet. Het is een van de kleinste 
appelaties in Frankrijk met maar 1,6 hectare. Jean-Marie Guffens, eigenaar van Verget, wist hier in 
2009 een vat jonge wijn te kopen en zelf op te voeden. Een schitterend rijke wijn, met een mooie 
complexiteit en veel lengte.

volle ronde witte wijnen

witte bourgognes exceptionnels
‘Prestigieuze cru’s voor de liefhebber’, vraag onze wijnkenner voor 

meer informatie & prijzen. Wij lichten ze graag persoonlijk toe. 



2016 peché des vignes rosé, Pays d’oc glas  4.25

collovray & terrier fles  23.50

De cinsault-druif geeft een prachtig elegante wijn vol delicaat fruit. Een wijn met  
een mooie zalmroze kleur. De neus is mooi bloemig en bezit bessige fruittonen. 

2016 HUERTA DEL REY ROSADO, RUEDA (vol en fruitig) glas  4.25

palacio de bornos fles  23.50

Het is een wijn om intens veel van te gaan houden. Hij is geurig en met een  
pittige kern, frisse zuren en een zachte afdronk.

2015/16 Rosé d’Une Nuit - Coteaux Varois en Provence glas  6.50

Domaine du Deffends fles 35.00

De kleur is bleekroze. In de neus heerlijke aroma’s van bosaardbei, veldbloemen  
en framboos. De smaak is sappig, elegant en heeft een aangename frisheid.
                       TIP: Heerlijke zomerse terras rosé

ROSÉ huisWIJNen

ROSÉ wijnen

2015/16 Clos Beylesse, Côtes de Provence fles 45.00

Domaine de l’Abbay                                              1,5L magnum       90.00

Deze rosé wordt gemaakt van de typische Zuid-Franse druivenrassen grenache,  
cinsault en syrah. Het resultaat is een rosé die zeer puur en fruitig is. 

2015/16 Bandol rosé, Provence fles 55.00

Château de Pibarnon
Een schitterende rosé die even sensueel is als krachtig, even levendig als ingetogen.  
Het parfum is heel delicaat met verfijnde tonen van rood fruit. 
                       TIP: Karaktervolle rosé voor bij uw lunch of diner

2016 Merlot, Pays d’Oc (elegant en fruitvol) glas 4.25

Domaine Terres Noires  fles 23.50

Prachtig elegante wijn. De neus is heerlijk floraal, met rijpe fruittonen van rode en  
zwarte bessen. In de smaak is de wijn fris en elegant.

2016 Nero d’Avola, Terre Siciliane glas 4.25

Molino a Vento fles  23.50

In de neus rijp rood fruit als kersen en aardbeien, verse kruiden en bloemen. De smaak is 
mooi geconcentreerd en sappig, met opnieuw rijp rood fruit, licht aardse aroma’s en een 
pittige, kruidige finale.

2014 MATISSES CARMENÈR,  SAN ANTONIO  glas 6.00

Viña Casa Marin fles 29.50

De geur is complex en intens met tonen van rood (bos)fruit, gedroogde pruimen, een lichte toast en 
een klein pepertje. De smaak is vol en rond met gul rijp donker fruit, iets zoete tanninen, een hint 
van cacao en kent een heerlijke kruidigheid in de finale.

2009 RIOJA Rincon Navas Crianza, La rioja glas  8.00

Bodegas Valgrande fles  38.50

Heerlijk is het parfum van fruit en lichte tonen van hout. De smaak is heel rijp en rijk met een  
harmonische structuur en een fluweelzachte afdronk.

RODE HUISWIJNen



2014/15 Spätburgunder trocken  fles 32.50

Rheingau, Weingut Altenkirch
Heerlijk sappige en stijlvolle pinot noir met frisse aroma’s van framboos en kersfruit.  
Iets gekoeld het lekkerst!       
                                            TIP: Topper voor bij de Steakmarket

2013 Tandem, Syrah du Maroc 

Domaine des Ouled Thaleb en Alain Graillot fles  39.50

Mooie syrah-geuren als drop, kruiden en bessig fruit. De smaakaanzet is levendig, de 
smaak zeer rijk met fris, zwart fruit en tonen van kruidkoek en specerijen. 

2014 La Consulta Select Blend fles 45.00

Altocedro
Lavendel, zwarte bes en zwarte frambozen op de neus. Heerlijk vol in de mond, wel toegankelijk, 
met subtiele, zoete tanninen, terugkerend donker fruit, leertonen en een goede frisheid.

2013 pomerol, bordeaux fles 69.50

Château plince
De stijl van deze Pomerol zal velen aanspreken vanwege de heerlijke tonen van fruit en de gulle, 
elegante afdronk. De tanninen zijn licht aanwezig en proeven zacht en harmonisch.

 

2007 Saint-Julien - 2me Grand Cru Classé  

Château Ducru-Beaucaillou
Verfijnde elegante klasse met kracht en fluwelige tanninen.

2007 premier grand cru classé, margaux 

château margaux
Complexiteit en finesse maken Margaux een unieke premier cru.

2002 Pomerol 

Château Pétrus
De meest beroemde en gezochte wijn ter wereld, bij ons voor een ‘vriendenprijs’ op de kaart  
(alleen voor consumptie bij Bries).

rode wijn gekoeld

krachtige rode wijnen

rode bordeaux exceptionnels
‘Prestigieuze cru’s voor de liefhebber’, vraag onze wijnkenner voor 

meer informatie & prijzen. Wij lichten ze graag persoonlijk toe. 



2015/16 MUSCAT DE RIVESALTES, ROUSSILLON glas 5.00

Château Champ des Soeurs
Gemaakt door de zeer getalenteerde Jérôme Malet. Verrukkelijke dessertwijn gemaakt van de  
muscat-druif. De geur is intens met tonen van rijp exotisch fruit en jasmijn. De smaak is elegant  
zoet met een enorme fruitigheid.

Pedro Ximénez ‘ Monteagudo’, Jerez glas 5.00

Delgado Zuleita
De geur is fantastisch met aroma’s van rozijnen, gedroogd fruit, karamel, iets van appelstroop en 
chocolade. De smaak is voluptueus en filmend met een karakteristieke romige structuur en  
fluwelige afdronk.

DESSERTWIJN


