Wijnkaart
Huiswijnen
glas
Domaine Duffour Wit
Frankrijk - Côtes de Gascogne

€

karaf
4,25 €

fles

14,00 € 19,50

Colombard / Gros Manseng

Deze witte Gascogne is gemaakt op basis van 80% Colombard en 20% Gros-Manseng. Zijn licht citroengele kleur met groene
glans en zijn uit het glas springend explosief parfum van appel en limoen, bereiden u voor op zijn sappige, levendige, frisse
smaak met indrukken van limoen en pompelmoes!

Domaine Les Rochettes
Frankrijk - Côtes de Gascogne

€

4,25

€

14,00 € 19,50

Sauvignon Blanc

Een frisse witte wijn met aroma's van rijpe annas in combinatie met exotisch fruit. In de smaakaanzet heel rijk en aangenaam ,
explosief in de neus met fruit en bloemen , licht gerookte toets en zachte kruidigheid.

Domaine Lalaurie rose
Frankrijk - Languedoc

€

4,25 €

14,00 € 19,50

Cinsault / Grenache / Syrah

Het is een sobere, gereserveerde rosé met mooie fruittoetsen die mooi verwerkt zitten in het frisse geheel.

Irreverente Rood
Portugal - Dao

€

4,25 €

14,00 € 19,50

Touriga Nacional / Jaen / Tinta Roriz / Alfrocheiro Preto

De kleur is helderrood. De geur is rijk en aromatisch met rijpe rozijnen, bramen en kersen en wat lichte tonen van cacao en
kruiden. Complexe, fruitige en robuuste smaak, maar toch zeer verfijnt. Mooie rijke en aangename afdronk!

Schuimwijnen
Champagne Pommery Brut Royal 20 CL
Frankrijk - Champagne

€

16,00

pinot Noir / Chardonnay / Pinot Meunier

Smaken van witfruit, appel en peer, citrus en witte bloemen die worden gecombineerd met kleine rode vruchten. Een
opwekkende smaak, in de mond acht en open en wederom appel, peer en citrus. Frisheid in de afdronk.

Champagne Pommery Brut Royal 75cl
Frankrijk - Champagne

€ 59,00

pinot Noir / Chardonnay / Pinot Meunier

Smaken van witfruit, appel en peer, citrus en witte bloemen die worden gecombineerd met kleine rode vruchten. Een
opwekkende smaak, in de mond acht en open en wederom appel, peer en citrus. Frisheid in de afdronk.

Cava Gran Gesta Brut
Spanje - Penedes

€

6,00

€ 24,80

Maccabeo / Parellada / Xarel-Lo

Een heldere Cava met fijne bubbles. Intens aroma van bloemen en een hint van honing. Fris en fruitig en goed in balans.

Cava Pupitre Brut
Spanje - Penedes

€

6,00

€ 24,80

Parellada / Maccabeo / Xarrel-lo

Goudgele kleur, in de neus frise aroma's van groene appel en citrus . Het mondgevoel zet strak aan en is geljjkmatig omwille van de fijne parel .
Zachte afdronk .

Witte wijn

glas

karaf

Chablis Domaine de La Tour 2015
Frankrijk - Bourgogne

fles
€ 33,00

Chardonnay

Typische Chablis met rijpe appel en vers geplukte bloesem in de neus. Heeft kracht en finesse in de mond, mooie expressie van
dit terroir in de afdronk .

Rully Josef Drouhin 2015
Frankrijk - Bourgogne

€

39,00

Chardonnay

Rully heeft een stralende geelgouden kleur met groene reflecties. Een getoaste, fruitige neus, verfijnd en elegant met tonen van
kaneel en bloemen.

Domaine des Corbillières Sauvignon de Touraine 2016
Frankrijk - Loire

€

26,00

Sauvignon Blanc

Briljant licht gele kleur. Stuivend bouquet met tonen van citrus, grasland en honingmeloen. De verrukkelijke smaak is mooi rijp
maar bezit tevens een knisperende frisheid die je naar meer doet verlangen. Mooie mineraliteit in de afdronk.

Claude Michot Pouilly Fume 2016
Frankrijk- Loire

€

41,00

Sauvignon Blanc

Deze wijn is Zeer aromatisch en tegelijk fijn in de mond, kruidig, gele perzik en zelfs een tikje framboos. Het geheel is bijzonder
evenwichtig en erg representatief voor de bekende appellatie Pouilly Fumé.

LePlan Vermeersch Classic 2016
Frankrijk - Rhône

€

21,50

Marsanne / Rousanne

Het is een aangenaam verfrissende witte Rhône met een verleidelijke neus van witte bloemen en fruit. Mooi van smaak en
afdronk, heel goede prijs/kwaliteitsverhouding!

Luc Pirlet Chardonnay Barrique 2016 PALING WIJN !!
Frankrijk - Languedoc

€

4,95 €

16,50 €

24,95

Chardonnay

Deze Chardonnay 'Les Barriques' met zijn heldere briljante lichtgele kleur is daar een mooi voorbeeld van. Der 9 maanden
vatrijping op voor 50% nieuwe Franse eik uiten zich mooi in de neus, samen met impressies van citrus en rijp tropisch fruit
waaronder ananas. Ook bij het proeven vinden we dit tropische fruit terug, maar vooral de houttoets valt op.

Domaine Villa Chiopris Pinot Grigio 2016
Italië - friuli

€

23,90

€

25,90

Pinot Grigio

De 'Pinot Grigio' van Villa Chiopris is een fijne en delicate droge witte wijn met een zeer aangename neus.

Tenuta di Corte Giacobbe Soave 2016
Italië - Venetië

Garganega

De knappe Soave van Dal Cero is een 100% Garganega. Het resultaat is een frisse, kruidige witte wijn met een aroma van
bloemen en rijp fruit. De mineralige nuances geven de wijn een mooie fijnheid en elegantie. De smaak is rijk en sappig en
combineert heel mooi frisheid en zuren met rondheid en rijkdom.

Witte wijn
glas
Bodegas palacio de pimentel Verdejo 2016
Spanje - Rueda

karaf

fles
€ 21,00

Verdejo

Hij is gemaakt met 100% Verdejo, het resultaat is een enorm aangename, levendige, frisse en fruitige witte wijn met veel
finesse en toch heel wat body.

Adegas Rosalia de Castro Paco & Lola 2016
Spanje - Galicia

€ 34,00

Albariño

Deze prachtwijn heeft een stevige body en is zeer goed onderbouwd. De afdronk is lang en smakelijk, kortom een grote wijn.

Irreverente wit 2016
Portugal - Udeca

€ 19,50
Malvazia Fina / Encruzado / Bical

Dit is gemaakt met de voor ons vrij onbekende druiven Encruzado, Malavasia Fina en Bical, is dit een zeer verfrissende witte
wijn met hinten van limoen en licht tropisch fruit, heerlijk lekker.

Ventisquero Chardonnay Reserva 2015
Chili - Casablanca Valley

€ 23,50

Chardonnay

De wijn is helder licht geel en heeft een prachtige neus van tropisch fruit als papaya en ananas. De wijn heeft veel body en een
prachtige balans.

Delmheim Chenin Blanc 2015
Zuid-Afrika - Stellenbosch

€ 26,00
Chenin Blanc

Delheim Chenin Blanc is bleekgeel bijna wit. Elegant en een goede balans. Tropisch fruit en citrus in de smaak. Fruitige afdronk

Domaine de la Pisonnières Vouvrey 2014

€ 22,50

Frankrijk - Loire

Dit is een zeer mooie droge wijn, heeft veel fruit in de mond en in de afdronk . Mooie zuren die opspringen . Lichte bloemige
toetsen in de afdronk .

Rose wijn

Domaine La Croix Belle Le Champ des Grillons 2016
Frankrijk - Languedoc

€ 24,00

Grenache Noir / Cabernet sauvignon / Syrah

Het is een lichtkleurige rosé met een neus van bloemen en kruiden. De smaak is bijzonder subtiel en harmonieus en verrast
door zijn grote finesse!

Rode wijnen

Château Sainte- Eulalie 'plaisir d'Eulalie' 2015 WILDWIJN !!
Frankrijk - Minervois

glas
karaf
fles
€
4,95 € 16,50 € 24,95

Syrah / Grenache / Carignan

De mond wordt dadelijk gevuld met een palet van complexe aroma's van overrijpe blauwe vruchten zoals bramen en cassis;
bloemen en vooral verse kruiden en zoethout sluiten de rij.

LePlan Vermeersch GT-C 2014
Frankrijk - Rhône

€ 36,00
Carignan

De rode 'GTC' van `Domaine Le Plan' wordt gemaakt met 100% Carignan.Het is een zeer fruitige wijn die reeds in zijn jeugd
charmeert. Hij heeft veel rood fruit (kersen) in de neus en de mond en een aangename volle smaak.

Pierre Amadieu Vaqueyras ' La Grangelière' 2015
Frankrijk - Rhône

€ 34,00

Syrah / Grenache

Deze Vacqueyras `La Grangelière' van Pierre Amadieu is een volle, krachtige en mondvullende rode Rhône met wederom die
aangename zachtheid die hem zo onweerstaanbaar maakt.

Château Béard Saint - Emilion Grand Cru 2012
Frankrijk - Bordeaux

€ 39,00

Merlot Blend

Deze Grand Cru krijgt een vatrijping van 12 maanden op voor één derde nieuwe eiken vaten en er worden jaarlijks slechts 30 à
35.000 flessen gemaakt. Het is een zeer klassieke Saint-Emilion met een aangename, zachte smaak, wat vanille, niet storende
tannines en een goede mondvulling.

La Réserve D'Angludet Margaux 2014
Frankrijk - Bordeaux

€ 44,00

Cabernet Sauvignon / Merlot / Petit Verdot

Dit is de 2de wijn van Château d'Angludet . Deze 2014 geeft nu al veel drinkplezier. De zachte smaak van zwart fruit en de
verfijnde afdronk zijn de kenmerken van deze zalige Margaux die al heel volwassen smaakt.

Michel Guignier Morgon Vieilles Vignes 2016
Frankrijk - Beaujolais

€ 31,00

Gamay

Deze 'Vieilles Vignes' is gemaakt van de oudere wijnstokken op zijn domein en niet gefermenteerd volgens de 'macération
carbonique' methode. Door de lage rendementen en de vatrijping van enkele maanden is dit een wat robuustere Morgon, heel
knap gemaakt. Vol van smaak , soepel om te drinken. in de neus rokerige toetsen , licht rood fruit .

Collina Serragrilli Barbera D'Alba 2015
Italie - Piemonte

€ 27,00

Barbera

Deze Barbera d'Alba is een mooie, levendige rode wijn met een zacht karakter en een zeer aangename fruittoets die hem ook
jong al toegankelijk maakt.

Rode wijnen
glas
Poggio Bonelli Chianti Classico 2014
Italië - Toscane

karaf

fles
€ 34,00

Sangiovese / Canaiolo

Het resultaat is een rode Italiaan met een onvervalste, karakteristieke uitdrukking van de Sangiovese. In de neus nemen we
wilde bessen, zwarte kersen en tijm waar. De smaak is stevig en rechtdoor maar de kruidigheid en delicate houttoets
verzachten het geheel, lekker!

Castello Banfi Brunello di Montalcino 2011
Italië - Toscane

€ 59,00

Sangiovese

Scharlaken rood en licht bruine tinten, vanille en etherische aroma's verraden al wat er komt en dat is alleen maar puur genot:
volle, zachte, zijdeachtige nectar met smaaksensaties die doen denken aan zoethout, kruiden en wat teer.

Finca La Estacada 2015
Spanje - La Mancha

€ 21,00
Tempranillo

Deze 100% Tempranillo '6 Meses' verbleef, zoals zijn naam al aangeeft, 6 maanden op de Amerikaanse variant. Deze 'Roble'
wordt gekenmerkt door een dieprode kersenkleur,dikke tranen en aroma's van zwarte bessen. In de mond is hij vol en vlezig
maar voldoende fris dankzij de zachte tannines en een finish van rijp rood fruit.

Viña Guira Reserva 2011
Spanje - Rioja

€ 29,00
Tempranillo

Het is een typische `Tempranillo' die fluweelzacht en mooi rond smaakt. De vatrijping overheerst niet, is mooi samen gesmolten
en niet overdreven en geeft een fraaie vanillesmaak. Ook de afdronk is lang en zeer aangenaam.

Ventisquero Gran Reserva Queulat Carmenère
Chili - Maipo Valley

€ 28,00

Carmenère / Syrah

deze `Queulat Carménère Gran Reserva' is gemaakt met 85% Carménère en 15% Syrah. Het is een dieppaarse wijn met aroma's
van rood en zwart fruit, chocolade, tabak en eik. Hij is stevig en toch zacht door zijn fluwelige tannines en aangenaam fruit

Allée Bleue Starlette Pinotage 2014
Zuid-Afrika - Franschoek

€ 27,50

Pinotage

Deze 'Starlette Pinotage' is gemaakt met druiven afkomstig uit `Hermon' en `Piekenierskloof'. Het is een wijn met een dieprode
kleur met purperen randen. We ruiken gedroogd fruit zoals vijgen en dadels en merken een licht geroosterde toets op. Bij
walsen geeft de wijn eerst zwart fruit vrij (zwarte bosbes, cassis, braambessen) onmiddellijk gevolgd door een grote portie
kruidigheid. In de mond vinden we zeer uitgesproken rijp zwart fruit. Ook het geroosterd toetsje dat we in de neus opmerkten,
vinden we terug in de mond. Het is een fruitige krachtpatser die toch zijn finesse heeft kunnen bewaren, een mooie lange
afdronk bezit en zeer fris blijft.

