M OU S SE R EN DE WIJ N E N W IT

WIT T E WIJN E N

Mionetto Prosecco, DOC Treviso Frizzante, Italië
Fris, zacht mousserend, fruitige neus vol karakter.

Chapell Hill, Pinot Grigio, Balaton, Hongarije
Licht van kleur. Fris, fruitig en kruidig karakter. Rijpe citrus en
groen appel gekoppeld aan fijne zuren. Rond en vol palet.

fles 25
BIO Cava Codorníu Classico DO Brut, Spanje
Fijne belletjes, verkwikkend vol aroma van citrus en
tropisch fruit, zachte, ronde afdronk.
glas 5 / fles 25
Anna de Codorníu Brut White, Spanje
Groen-gouden kleur, typische neus met delicate aroma’s van
brioche en toast. Volle, rijke smaak. Duurzaam geproduceerd.

Cesari Essere, Soave DOC, Veneto, Italië
Groengeel glazend van kleur. Soepel en fris met hinten van citrus
en meloen. Licht amandelbittertje. Intens van smaak met een
fluwelige afdronk.
Boyal, Sauvigon Blanc, Spanje, MAGNUM
Ananas en tropisch fruit. Tonen van witte bloemen en honing.
Eindigt in een lange afdronk. Het zuiden van Spanje in ‘t glas.

fles 35
magnum 69.5
Bottegga Gold Prosecco, Italië
Stuivend fris. Tonen van rijpe appel, peer en exotisch fruit.
Top cuvee. Gebotteld in een handbeschilderde gouden fles.
fles 42.5
piccolo 8.5
Deutz Classic Brut Champagne, Frankrijk
Warm gouden kleur, zachte mousse door de 36 maanden
flesrijping (sur Lie). Evenwichtige klasse, puur genieten.
glas 11 / fles 59.5

MOUSSERENDE WIJNEN R OSE
BIO Cava Codorníu DO Brut Pink, Spanje
Licht en elegant. Rosé Cava met aroma van klein rood fruit
en een vleugje van groene appel. Mooi in balans.
glas 5 / fles 25
Crémant d’Alsace Brut Rosé AOC, Dopff & Irion, Frankrijk
Gemaakt volgens de Méthode Traditionelle van 100% Pinot Noir.
Geur van aardbei en framboos. Prachtige mousse. Zachte,
rijpe smaak van rood fruit en een vleugje citrus.
fles 37.5
Deutz Classic Brut Rosé Champagne, Frankrijk
Zalmroze gouden kleur, Aanwezige mousse. Intense neus van
framboos en kersen. Delicaat!
fles 67.5

MOUSSERENDE WIJN 0 %
Sohnlein Brillant Sparkling, Duitsland
Lichtzoete, fijne mousserende alcoholvrije wijn.
Fruitige smaak, met volle afdronk.
fles 25
picollo 5.75

R OS E WIJN E N
Perle de Sud, Pays d’Oc IGP, Frankrijk
Fris en intens. Smaaktonen van aardbei, framboos, rozenbottel
en Mediterrane kruidigheid.

R OD E WIJN E N
BIO Tavernello Syrah, Sicilië, Italië
Robijn rood van kleur. Open, met de geur van rood fruit en de
stevige smaak van bessen en kersen. Lekker sappig en kruidig,
maar met een aangenaam stevige afdronk.
Meridia Primitivo Salento, Puglia, Italië
Een helder diepe kleur en een sappige smaak. Fruitig, zacht, maar
intens. Een zwoele charmeur.
Boyal, Cabernet Sauvignon, Spanje, MAGNUM
Kersenrood, met een paarse ondertoon. Zonrijp fruit vult de neus,
de smaak is vol en vettig. Gemaakt van druiven aan oude stokken.
Korte houtlagering, krachtige body, aanwezige tannine en tonen
van tabak.

glas 4
fles 20
magnum 40

WIT T E WIJ N E N

WIT T E WIJN E N

Bairrada Allianca, Portugal
Indrukken van bloemen, intense smaak van vers fruit en een
plezierige, droge afdronk. Intrigerende Portugees.

Château Saint-Roch, Grenache Blanc, Frankrijk
Verfrissend en verkwikkend glas wijn. Perzik en citrus.
Verse kruiden, mineraal, met aangename zuren. Vol en in balans.

Kiwi Cuvée Sauvignon Blanc, Frankrijk
Stuivend glas, passievrucht, buxus. Nieuw Zeelandse stijl uit
Europa. Sappig en verrassend!

Délas Viognier, Pays d’Oc IGP, Frankrijk
Bloemig, rijk bouquet. Abrikozen en perziken met een frisse tonen
van citrus. Kruidig in smaak en geur. Een zuiver glas wijn.

La Forge Estate, Chardonnay, Pays d’Oc, Frankrijk MAGNUM
Een rijp en romig glas, geurig bouquet in de neus. Met een vleugje
vanilla, kweepeer en hazelnoot. Op nieuw hout gelagerd.

Bellori Verdejo, Rueda, Spanje MAGNUM
Goudgeel, met aroma’s van witte bloemen. Fris én tropisch.
Stuivend en vol, maar mooi in balans.

R OS E WIJ N E N

R OS E WIJN E N

Octerra Syrah/Grenache, Frankrijk
Levendige, maar droge Provence rosé. Fruitig in neus. Fris en licht
kruidig in de mond.

Serras de Azeitao, Shiraz / Moscatel, Portugal
Levendige Portugese rosé. De kleur van kersen en de smaak van
rood fruit. Geurend naar rozen en bloemblaadjes. Frisje van anijs,
maar ook licht mineralig.

R OD E WIJ N E N
Cesari Jùsto, Corvina / Merlot, Italië
Donker fruit, amandelen, maar ook rozen en een lichte vanille toets.
Charmant met een lekkere lange afdronk.
Trois Grenache, Pays d’Oc IGP, Frankrijk
Zacht rood, bomvol fruit. Kruidig, met een aangenaam pepertje.
Stevig maar toch ook soepel.
El Mesón Rioja Crianza, Tempranillo, Spanje MAGNUM
Een stoere doch toegankelijke granaatrode Spanjaard. Geurt naar
kersen, specerijen en zwarte peper. Vol fruiting. Zwoele afdronk.

glas 5
fles 25
magnum 50

R OD E WIJN E N
Montagne Noir, Merlot Pays d’Oc IGP, Frankrijk
Dieprood van kleur. Zijdezacht in structuur en tannine. Rijk aan rood
fruit en zwarte bes, zoetige kruidigheid en een pepertje.
Jaffelin, Pinot Noir, Frankrijk
Elegante en zachte tannine. Met aroma’s van zoethout, geroosterde
koffiebonen, pure chocolade, zwarte bes en kersen.
Monte Velho, Portugal MAGNUM
Soepel en zacht, maar intens. Robijnrood, zachte tannine , veel fruit
in de neus en mond. Een pepertje in het pallet en een hint van
vanille en eikenhout.
glas 6
fles 30
magnum 57.5

WIT T E WIJ N E N

V E R ST E RKT E WIJN E N
NIEPOORT

BIO Crudo, Cattarrato Zibibbo, Italië
Verrassende blend, die resulteert in een dito wijn. Aromatisch fris,
maar vol geconcentreerd tropisch fruit. Lichtzoet tintje. Intens!
Mumm, Rheingau Riesling Trocken, Duitsland
In balans. Complex en mineraal. Kruidig en ziltig. Perzik en citrus
zorgen voor de frisheid.
d’A Chardonnay, Limoux, Frankrijk MAGNUM
Goudgeel van kleur. Complexe neus.Tonen van kweepeer, limoen
en ananas. Levendig, mineralig en rijk, maar toch fris.

R OS E WIJ N E N
CHATEAU SAINT-ROCH Rosé, Roussilon, Frankrijk MAGNUM
Geur van rijp rood fruit, met een smaak van bramen en iets kers.
Soepele tannines. Kruidige afdronk met iets laurier. Echte sensatie!

R OD E WIJ N E N
Aaldring Stellenbosch, Shiraz / Cabernet / Merlot, Zuid Afrika
Stoere, licht exotische wijn. Aroma’s van kersen en zwarte bes.
Hints van eucalyptus, ceder en chocola. Zachte tannines.
Alta Vista Classic, Malbec, Argentinië
Sappig, donker, rijp en vol. Gedroogd fruit, kersen en specerijen.
Een robuuste, ronde Argentijn, met een lange finish.
Marco Perello, Barbera d’Alba, Italië MAGNUM
Italië op z’n best: vol en krachtig, het fruit wordt goed ondersteund
door de invloed van het eikenhout. Vrij volwassen voor zijn jonge
leeftijd. Intens!

glas 7
fles 35
magnum 62.5

Dry White
Fluweelzacht, sappig, droog. Tonen van wit fruit en
eikenhout. Lange frisse afdronk.

4.75

White
Gedroogd fruit, karamel, amandelen. Bloemige tonen.
Complex, met een zijdezachte finish.

4.75

Ruby
Rood fruit, kersen en bramen. Zwoel en zacht. Met een
klein bittertje van chocolade in de afdronk.

4.75

Tawny
Amber van kleur, intens. Gedroogd fruit en rozijnen voeren
de boventoon.Karamel en gebrande noten.

4.75

Late Bottled Vintage
Verfijnde aroma’s van donkere pruimen en bramen.
Complex. Met een hint van espresso. Zeer rijk en fruitig.

7

Senior Tawny
Roodbruin, evenwichtig, frisfruitig en complex. Gerijpt op
kleine barriques. Tonen van krentjes, gekonfijt fruit en noten. 7
REY FERNANDO DE CASTILLA
Manzanilla
Droge sherry, strogeel, kruidig en ziltig. Met tonen van
ingelegd citrusfruit. Fris zuurtje in de finish.

4.5

Pedro Ximenez
Zoet, karamel, noten. Donker en intens. Stroperige structuur.
Koffie en chocolade tonen.
6.5

Vermouth de Jerez
Wit, Rood of Rood Speciaal. Zeer kruidig, tijm, koriander.
Met een hint van sinaasappelschil. Sappig, klein bittertje..
6

D E S SE RT WIJN E N
Lágrima, Douro, Portugal
Goudgeel fluweel, super verfijnd. Intense geur. Vleugje
camille en honing. Vier jaar op eiken gerijpt, fruitige zuren.
Hemels!

7.5

Boxo Moscatel de Setúbal DOC, Portugal
Oranje-goud van kleur. Zoet en fris. Rozijntjes, maar ook
Ceylon thee. Geconcentreerd en in balans. Zeer verfijnd

7.5

Rietvallei, Muscadel Red, Zuid-Afrika
Uitzonderlijk elegante, rode dessertwijn. De brandende zon
in het glas. De smaak is intens, maar evenwichtig.
6.5

WIT T E WIJ N E N

WIT T E WIJN E N

per fles

per fles

El Cayado, Martin Codax, Albariño Rias Baixas, Spanje
Deze klassieke Albariño bezit de juiste eigenschappen, goede body,
zachtaardig en gebalanceerd. Rijk en fris tegelijk. De afdronk is lang
en verfijnd.
35

Vinum Winery of Good Hope, Chenin Blanc Stellenbosch,
Zuid-Afrika
Intens fruit zoals perzik. Met een licht vleugje van kaneel en
honing, mooie mineraliteit in de afdronk.

MAD, Vermentino, Provence, Frankrijk
Een eigenwijze druif, van strak droog naar bombastisch fruit.
Deze wijn vindt de balans hierin. De fruitige, exotische druif op
een Zuid-Franse manier gevinifieerd. Elegant, knisperend en
kruidig. Zomers!

McManis, Viognier, California, USA
Strogeel, met rijp fruit als perzik en peer. De geur is aromatisch,
een krachtpatser! Niet alleen vol, maar deze Viognier heeft ook
minerale eigenschappen.

35

37.5
37.5
Soave Classico, Guerrieri Rizzardi, Garganega Veneto, Italië
Soave zoals deze bedoeld is. Fris, sappig en vettig. Met in de
afdronk iets kruidigs, dat doet denken aan nootmuskaat.
37.5

Castel Firmian, Pinot Grigio Trentino, Italië
Een zachte en verfijnde Pinot Grigio. Het glas biedt frisse zuren
van groene appeltjes en limoen. Het sap van de druif komt goed
tot zijn recht.
37.5
ST23, Weissburgunder, Mosel, Duitsland
Verfijnde mineralen. Veel fruit met fris limoen als boventoon. Een
spannende wijn! Ecologische wijnmaker.
37.5
Lunaria Civitas, Pecorino Abruzzen, Italië
In de neus voeren wit fruit en bloemen de boventoon. Het glas
geeft voornamelijk geel fruit. Mooi geconcentreerd sap, maar
verfijnd en zacht. Biodynamisch en verfrissend, doch exotisch!
37.5
Anselmann Classic, Riesling Pfalz, Duitsland
Geelgroen van kleur. Karakteristieke, droge Riesling. Delicaat
bouquet, aangename zuren, in balans. Groene appeltjes en
abrikozen in het palet.

Apostelhoeve, Müller Thrurgau,Nederland
Mooie neus, snoepjes en arabische gom. Verder appels,
citrusfruit, voorjaarsbloemetjes en een snufje kruiden. In de
mond zacht, beetje tintelend. Mild in de zuren. Een klein zoetje.
40
Weingut Eymann “Ménage à trois”
Spätlese Trocken/Chardonnay, Weissburgunder,
Grauburgunder Pfalz, Duitsland
Een trio? Neem dan deze! De druiven versterken elkaars
eigenschappen in het glas. Rijp exotisch fruit, zachtheid en
frisheid. Rode appeltjes, perziken. Een fijne, biodynamische
tafelgenoot.
40

37.5
Jean-Max Roger, Sancerre Blanc / Sauvignon Blanc
Loire, Frankrijk
Mineraal, droge stijl Sauvignon, maar fruitig met buxustonen,
rond met een lange, elegante afdronk.

La Chablisienne Chablis, Chardonnay Bourgogne, Frankrijk
Geraffineerd, complex met een ragfijne zuurgraad en een lange
afdronk. Aroma van geroosterde amandelen, meidoorn, acacia
en abrikoos. Exotisch!
42.5

40

Toques et Clocher “Autan”, Chardonnay Limoux, Frankrijk
Zuivere Chardonnay, krachtig, vol. Mooie houttonen, toast en
rijp geel fruit. Blijft lang in de mond.
42.5

Pinot Blanc AOC, Dopff & Irion, Frankrijk
Frisse, ronde en droge witte wijn. Lichtgeel van kleur,
intense neus met aroma's van gerijpt fruit en mooie afdronk.
37.5

Toques et Clocher “Oceanique”, Chardonnay Limoux, Frankrijk
Chardonnay met een Chablis-achtig karakter. Gedoseerd hout.
Hints van brioche en rabarber, Vol, rond en fris
42.5

WIT T E WIJ N E N
per fles
Graves Blanc, Chateau Saint Robert Sauvignon Blanc/Semillon
Bordeaux, Frankrijk
Frisheid en kruidigheid van de twee druiven zorgt voor een
harmonisch, maar bombastisch samenspel. Een neus en mond vol
smaak en geur van bloemen en honing.
40
Bernardus, Chardonnay Monterey Bay, USA
Houtgerijpte Chardonnay op z’n uitbundigst! Heerlijke boterachtige
smaak en vanillegeur. Kruidig, stevig en vol.
47.5
Les Planchottes, Chardonnay Bourgogne, Frankrijk
Een aangenaam frisse Chardonnay, zuiver, met citrus-tonen en
smaak van groene appel, maar vol in de mond.
45

WIT T E WIJN E N
K E L DE R RE ST AN T E N
per fles
Silverlake, Sauvignon Blanc Marlborough Valley, Nieuw-Zeeland
Fris, stuivend en aromatisch, indrukken van kruisbes,
passievrucht en honing, mooi droog, veel fruit!
37.5
Pouilly Fumé, Regis Minet, Sauvignon Blanc, Loire, Frankrijk
Strak droge en minerale Sauvignon. Pouilly Fúme zoals deze
bekend staat. Complex, ingetogen en elegant.
42.5
Quinta Apalonia “Belondrade”, Verdejo Rueda, Spanje
Rond en zacht, tonen van ananas, lychee en kruiden.
Houtrijping, waardoor de wijn nog meer karakter en stevigheid
krijgt. Romig!
37.5

BIO La Chapponnière Rully, Bourgogne, Frankrijk
Boterig en rond door houtrijping. Wel een fijne zuurgraad.
Tonen van gestoofde appel, brioche en exotische vruchten.
Delicaat doch levendig!
50

Meursault “Tête du Cuvée” Francois d’Allaines, Chardonnay
Bourgogne, Frankrijk
Top Bourgogne! Goudgeel van kleur. Rijk, maar verfrissend.
Aroma’s van honing, boter en hazelnoot. Vol, maar blijft zeer
elegant.
65

S E X YC OL OGIC WIN E S
C H AM P AGN E
K E L DE R RE ST AN T E N

JORDI GÓMEZ (fotograaf van de kunstwerken in Stuyvesant)
en SEÑORINÍO de VILLARRICA hebben hun krachten
gebundeld en zo Sexycologic “ART WINES” gecreëerd. De
erotische fotografie en de excellente wijnen uit de Rioja
vormen een plezier voor de zintuigen. ART MEETS WINE.

per fles

SEXYCOLOGIC wit, Rioja, Spanje
Viura/Malvasia/Chardonnay. Een frisse wijn met een
uitgebalanceerde zuurgraad, zachte aroma’s van peer en Fujiappels. Een afdronk van rijpe ananas en perziken op siroop.
45

Goulard Esprit Octavie, Prestige Brut
Klein Champagnehuis, een echt familiebedrijf. Klassieke blend van
drie champagne druiven, fruit van Chardonnay, de complexiteit en
body van de twee Pinots. Heerlijk droog, met fijne balans in de
zuren. Krachtig, maar blijft elegant, ook in textuur.
62.5
Goulard Rosé Orphise Brut
Zalmroze, helder en sprankelend. Een uitgesproken geur van rood
fruit, zeer elegant! Aardbei en gedroogd fruit in de mond.
Fluweelzacht en rijp.
62.5

D OM AIN E S OT T R OSE
De Zuid Franse familie Ott maakt al sinds 1896 de meest
fantastische rosé’s. De toewijding en de meest hoogwaardige
productiemethoden versterken het unieke karakter van de
wijnen van Domaines Ott, die wereldwijd befaamd zijn.
By Ott, Côtes De Provence, Frankrijk
Een wijn geboren uit liefde, passie en heel veel ervaring.
Harmonieuze blend met de Grenache druif in de hoofdrol.
Stuivend, sappig en verfijnd met geuren van limoen, perzik en
specerijen zoals kaneel.
fles 35
magnum 75

Ruinart Brut
Een rijpe Champagne, die tenminste 3 jaar in de kelders heeft
gerijpt. De tonen van Chardonnay zijn te herkennen in zijn frisheid,
Pinot Noir zorgt voor de stevige body, intens! Met een lang
aanhoudende finish.
85
Ruinart Blanc des Blancs
Fris en fruit voeren de boventoon, voornamelijk geel fruit. De
Chardonnay is hierin zeker te herkennen, afgemaakt met hints
van getoast brood. Enige romigheid, met een fijne mousse.
95

Domaine Ott Château de Selle, Coeur de grain AOC, Frankrijk
Een absolute icoonwijn, ultra biodynamisch gemaakt.
Liefde, passie en perfectie in de fles
fles 57.5
magnum 117.5

R OD E WIJ N E N

R OD E WIJN E N
K E L DE R RE ST AN T E N

per fles
Bodegas Tinedo Cala no.1 Bio, Cabernet
Sauvignon/Syrah/Tempranillo, La Mancha, Spanje
Soepel en sappig. Donker fruit, zoals bramen en cassis, dat het glas
uit spat. Zijdezacht. Prettige tannine.
35
The Stump Jump, Grenache/Shiraz/Mourvèdre McLaren Vale,
Australië
Verrassend vol, met tonen van drop en bosbessen, een pepertje in
de afdronk. Een Nieuwe Wereld wijn, die zeker niet onder doet aan
de Zuid-Franse blend.
37.5
Good Hope Vinum, Cabernet Sauvignon Stellenbosch,
Zuid-Afrika
Een kruidige en aardse toon in de neus. Een vlezige en rijpe body.
Afgemaakt met een houttoon in de soepele afdronk.
37.5
McManis, Petit Sirah California, USA
Ook al klinkt deze druif als het kleine broertje van... In geur en
smaak is hij dat zeker niet! Deze fruitige wijn, met zachte houttonen
heeft aangename tannine. Romig, zoet, warme kruiden. Rijp fruit,
met een vleugje bloemen.
40

per fles
Chateau de Camensac, Cabernet Sauvignon, Merlot Bordeaux,
Frankrijk
Een vol en krachtig glas wijn, maar fris. Elegant en robuust.
Met duidelijke aroma’s van cassis en donker fruit, ondersteund
door de kracht en kruidigheid van Cabernet Sauvignon.
57.5
Pago de Carraovejas Crianza, Cabernet Sauvignon/Merlot/
Tempranillo, Ribera del Duero, Spanje
Verfijnd en complex, krachtig en vol. Een beregoed trio, dat de
smaakpapillen wakker schudt. Cederhout, kruiden, bramen,
viooltjes. En dit alles in een evenwichtige compositie.
60
Sycamore Lane, Zinfandel California, USA
Robijnrood, geurend naar kersen en zwarte bessen. Vanille in de
neus. Romig, soepel en vol fruiting. Zachtaardige tannine.
37.5
Cumulus, Shiraz, Orange, Australië
De rijping op eikenhouten vaten geeft de wijn diepte. In de neus rijp
rood fruit en vanille. Klein pepertje. Een bommetje! Romige structuur
met voldoende lengte.
45

Zenato “Ripassa” Ripasso Valpolicella/Corvina/Rondinella
Veneto, Italië
Het kleine zusje van de grote Amarone. Gedroogde druiven maken
onderdeel uit van het vinificatieproces en dit geconcentreerde sap
is te proeven. Rozijnen, vijgen en een vleugje balsamico. Stoere
Italiaan! Om lang van te genieten.
45

Château de la Grave ‘Caractère’, Côtes de Bourg, Frankrijk
Elegante en toch complexe rode wijn met robuuste tannines.
Geconcentreerd in de mond waarbij de zoetheid van de Merlot zorgt
voor een zeer evenwichtige smaak. De afdronk is lang.
42.5

Bad Boy, Merlot, Cabernet Franc Bordeaux, Frankrijk
Een stoute jongen uit de Bordeaux, net even anders, niet zo
conservatief. Maar des te beter! Rijp fruit, koffiebonen en getoast
brood. Zijdezachte tannine in de afdronk.

Château Claire Abbaye, Sainte Foy Bordeaux, Frankrijk
Heerlijk fruitige, frisse rode Bordeaux, bouquet van viooltjes en een
bloemige afdronk. Tonen van eik en zwarte bes. Subtiel!
magnum 57.5
45

Domaine Moissenet Bonnard, Pinot Noir, Pommard, Frankrijk
12 maanden rijping ‘sur-lie’ en niet gefiltreerd. Dik, geconcentreerd
en aroma van rood- en zwart fruit. Finesse door specerijen, ceder.
Veel tannine. Intens, diep en krachtig. Spannend!
57.5
Zenato Amarone della Valpolicella, Corvina/Rondinella/Oseleta,
Valpolicella, Italië
Toewijding en liefde, waarbij een enorme drang tot kwaliteit.
Resultaat: een uitmuntende wijn met veel structuur, complexiteit,
elegantie en een fluwelige afdronk. Een klassieker!
60

S E X YC OL OGIC WIN E S
JORDI GÓMEZ (fotograaf van de kunstwerken in Stuyvesant)
en SEÑORINÍO de VILLARRICA hebben hun krachten
gebundeld en zo Sexycologic “ART WINES” gecreëerd.
De erotische fotografie en de excellente wijnen uit de Rioja
vormen een plezier voor de zintuigen. ART MEETS WINE.
SEXYCOLOGIC rood, Rioja, Spanje
Een moderne, plezierige, krachtige wijn van 100% Tempranillo,
met aroma’s van wild fruit en het karamel van het eikenhout.
47.5

W EST
I NDI SCH
HUI S
1614, Amsterdam barst uit haar voegen. Achter de dijk die de stad
beschermde tegen hoog water op het IJ (de Haarlemmerdijk) werd
de Brouwersgracht gegraven, waarna de aanleg van de drie
hoofdgrachten volgde. De nieuwe ruimte werd al snel volgebouwd,
echter één plek werd door het stadsbestuur vrijgehouden voor een
varkensmarkt met een vleeshal. Op de verdieping van het gebouw
kwam het wachtlokaal van de Schutterij, die waakte over de
veiligheid van Amsterdam.
1620, De West-Indische Compagnie kreeg de vleeshalruimte in huur
van het stadsbestuur. Deze Compagnie was het instrument in de
oorlog tegen Spanje en voor het behoud van de kolonies. De
bewindhebbers van de West-Indische Compagnie stonden bekend
als de “Heeren Negentien” en vergaderden in de huidige
Compagnieszaal van het West-Indisch Huis.
De eerste kolonie was Nieuw-Nederland, ook wel Nieuw Amsterdam
genoemd. Peter Stuyvesant, wiens standbeeld momenteel in de
fontein op de binnenplaats staat, werd benoemd tot GouverneurGeneraal van alle overzeese bezittingen. Zijn standplaats was fort
Nieuw Amsterdam op Manhattan. In 1664 capituleerde hij voor een
Engelse vloot. Sindsdien draagt Nieuw Amsterdam de naam New
York.
De Compagnie raakte langzaam in verval en vertrok uit het pand.
Daarna heeft het gebouw dienst gedaan als o.a. weeshuis, heren–
logement, wees- en ouderentehuis en textielopslag.
1975, Het West-Indisch Huis brandde af door een vuurpijl, waarna
een jarenlange restauratie plaatsvond en het pand weer in oude
luister werd hersteld.
1989, Event-cateraar ‘a matter of TASTE’ exploiteert dit prachtige,
prestigieuze gebouw. Het monumentale West-Indisch Huis biedt
naast STUYVESANT Wijnlokaal, ook ruime zalen en een unieke
binnenplaats voor diner, feest, huwelijk en congres.
2016, STUYVESANT geopend, in de voormalige Commandeurszaal
Iets te vieren of te organiseren? Aarzel dan niet om contact op te
nemen. Wij geven u graag eventadvies op maat.
www.taste.nl
www.hetwestindischhuis.nl
www.stuyvesant.amsterdam
of bel 020-6257528

