GLAS

75cl

Cava Brut Spanje

8

35

Champagne Taittinger

11

60

SPRANKELEND GENOT

Xarel-lo,Maccabeo en Parellada. Geuren van citrus en groene
appel,
Met toetsen van rijp wit fruit.
Rijping van 18 maand op fles.

Een dynamische champagne waarbij kracht en karakter
samenvloeien met elegantie en finesse.
Prachtig aromapakket van citrus en gebrande impressies.

HUISWIJN

La Combe d’or WIT Vin de Pays d’oc

GLAS 0,50cl

75cl

6

18

25

La Combe d’or ROOD Vin de Pays d’oc

6

18

25

La Combe d’or Rosé vin de Pays d’oc

6

18

25

100% Sauvignon Blanc Monocépage
Geuren van citrus en pompelmoes in combinatie met tropisch
wit fruit en witte bloemen.
De smaak is elegant met een mooie balans tussen de structuur
en de zuurtegraad.
100%Cabernet Sauvignon Monocépage
Geuren van kersen en pruimen op een sappig en romerig
pallet barstensvol donker, rood fruit aangevuld met wat
aardse complexiteit en een lichte kruidigheid.
100%Grenache Monocépage
Lichtroze rosé wijn met vrolijk geurenpallet: aroma’s van
witte bloemen,perziek,rode bessenen aardbei

Suggestie en licht zoete wijn zijn ook verkrijgbaar per glas

WITTE WIJNEN
Pouilly fumé Loire

37cl

75cl

26€

41€

25€

40€

100% Sauvignon
is een wijn met een complex aroma van perzik met exotisch fruit.
Zeer fris in de mond met lange afdronk en in de finale mineraal met
vuursteen.

Sancerre Loire
Druivenras: Sauvignon
Is 6 maanden gerijpt sur lie wat de diepgang van deze wijn ten goede komt.
De klei-kalkachtige bodem geeft aan de Sancerre een zachte, droge en fruitige
smaak

Epicuro ‘Pinot Grigio’ Sicilië

35€

Grüner Veltliner ‘Dolle’ Oostenrijk

37€

De wijn is voor 100% Pinot Grigio.
Mooie citroengele/strogele kleur
Intense aroma’s van appel, perzik en ananas.
Fruitige en frisse smaak met veel mineralen

Top witte wijn uit 100 % Grüner Veltliner.
Deze wijn blinkt uit in mineraliteit en fijne zuren, aroma’s van groene appels
en ananas in de neus.
Veel fraïcheur in de mond. Subtiele en complexe afdronk.

Eerste hoop Zuid-Afrika
Lekkere Chardonnay met lichte houttoets. Van smaak is hij vol en rond ,maar
ook aangenaam fris en levendig. Deze wijn heeft 7 maanden op Franse eik
gelegen.
Hij vormt een ideale combinatie met vis, schaaldieren en gevogelte.

Chablis Bourgogne

Glas
10

40€

29€

49€

Sterk type met meer concentratie in fruitaroma’s, impressies van honing en
gebrand.
Verdraagt alle visgerechten, ook wit vlees.

Macon Villages Bourgogne

100% chardonnay
Briljante lichtgele kleur met groenachtige tinten
In de neus ruik je witte bloemen, muscat, vanille en citronella.
In de mond vind je de vettigheid en uitstekende ronding, een lichte
houtachtige en goede afdronk.

37€

Fontanafredda Gavi di Gavi Piemonte Italie glas 8 38
Ondanks hy “gavi di gavi”genoemd wordt is hij ook genaamd Cortese.
Dit is een droge,meddium-bodied,ongekookte witte druif met tonen
Van gele peer,kamille,veldgras en vanille.
Het is verfrissend zonder licht en textuur zonder zwaar te zijn.

Montes Carlos Reserva Branco Portugal

37

Fiumeseccu domain Alzipratu Corsica

37

Elegante witte wijn met intense aroma’s en een complex karakter
Met tonen van tropisch fruit,ananas en lichte vanille in de neus.
Evenwichtig en zacht in de mond met een fris zuurtje en lange afdronk
van citus

De neus onthult bloemege en fruitige tonen.
Van kleur bleek met groene reflecties.
In de mond lachend en rond opent de aanhoudende afdronk zich
Op minerale tonen

LICHT ZOETE WITTE WIJN

per glas 75cl

Château Les Fontenelles Côte De Bergerac

7

Mooi goud gele kleur.
Heel aromatische geur van gekonfijt citrus
Wit fruit zoals peren en rijp exotisch fruit.
Fruitig in de mond met een aangename textuur.
Levendig en vlot karakter als aperitief,dessert of kaas
Evenwichtige licht zoete afdronk

ROSE WIJN

75cl

Eerste Hoop Zuid Afrika Blushing Bride Pinot Noir

32

Een frisse en fruitige roséwijn met een mooie roze kleur en
typisch florale aroma’s.

8

Insolence rose Côtes De Provence
Zeer karakteristiek voor de Provence. Het gewaad is een
mooi, lichtgevend, zalmroze met gouden tinten. Het boeket is
verrukkelijk met tonen van rood fruit. In de mond is het erg
glad en aangenaam levendige afdronk met vleugjes van het
beste witte fruit OOK VERKRIJGBAAR IN MAGNUM 72

RODE WIJNEN

37,50cl

Château Les Chapelles Saint-Emilion

50% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot, 3% Verdot,
2% Cabernet franc. Soepele en eligante wijn met intense
kleur en toetsen van rijpe rode vruchten, geript op houten
vaten.

36

75cl
35

66% merlot, 23% Cabarnet Franc, 11% Sauvignon.
Deze wijn is gevineerd in 100% in cuves en wordt na 18
maanden gebotteld. Door het gebruik van 3 traditionele
cépages geeft deze wijn een zeer aromatische voldoening. In
het ouder worden uiten zich de tannines van de cabernet
druivensoorten.

Château Dutruch medoc

34

29

47

Eerste hoop shiraz Zuid-Afrika

41

Château de La Commanderie
Lalande de Pomerol

45

Deze wijn heeft een levendige, donkerrode kleur. Witte peper
en rode bessen geven de karakteristieke geur. De vanille van
eik is subtiel vermengd. Nog meer peper en kruiden komen
tot recht in de mond en blijven hangen tot op de nasmaak.

55%Merlot, 27%Cabernet franc en 18% Cabernet Sauvignon.
Traditionele vinifikatie met vatlagering gedurende 18
maand.
Een Merlot dominante wijn van het stevige, fruitige type met
elegante tannines. Verkrijgbaar in 150cl aan 85

28

Marques de Murrieta reserva Spanje

45

Krachtige en kruidige aanzet. Aroma’s van specerijen
Romig hout,rijpe rode en zwarte vruchten met kruidige en
geroosterde toetsen.
Deze tempranillo,Mazuelo,Graciano,Garnacha is ideaal bij
vlees,Wildgerechten,mature kazen;…

Glas 10

Quinta de Passadouro (eekhoorn) Portugal

39

Touriga Franca,Tinta Roriz,Touriga Nacional
Aromas van rijpe rode bramen,kruiden en mineraliteit.
De smaak zit in balans met zijdezachte tannines.
Heeft een zeer dieprode kleur.

Glas 8

Beaune recolte du domaine Bouchard
Bourgogne

59

Terra Romana millenium Roemenie

34

Deze pinot noire met lichtrode kleur.
Aangename zachte wijn met rode fruit aroma’s van bessen

Cabernet Sauvignon, Feteasca Neagra, Merlot
Aromatische noten: zwart fruit, kersen, bramen donkere
chocolade, kaneel, vanille.

RODE WIJNEN

37,50cl

75cl

Pirineos Spanje

35

Epicuro Primitivo “Puglia” Italië

36

Epicuro Susumaniello “Puglia”98/100Wijnbeurs Italie

49

Chateau Croque Michotte Saint Emilion Grand Cru

56

Château Haut Claribès Bordeaux Supérieur

34

Robijnrood met paarse schakeringen wat zwarte reflecties. Boeket:
Geuren van rood en zwart fruit, zwarte kers en confituur van perzik,
koffie en vanillegeuren Donkerrode en zwarte bessen –zwarte kers en
zoethout. Smaak: Fruitige wijn met klein zwart fruit, lichte botertoetsen,
Fijne romige en aromatische afdronk samenstelling van tempranillo,
cabernet en Moristel
100%primitivo
Volle,zwoele violet rode wijn
In de neus zijn er licht en verfijnde aroma’s van vooral rood rijp
fruit,vanille en kruiden .
In de mond een heerlijke,krachtige,volle en rijke primitivo van hoog
niveau.In de aanzet lekker krachtig en vol,de smaak die naar voor
komt ..

100% Susumaniello
Deze druif stond op het uitsterven nabij en is lang weg geweest.
Deze top wijn van Masca Del Tacco komt van de streek van Salento.
De rode vulkanische heuvels bieden een vruchtbare en poreuze grond.
De donker robijnrode kleur met diep paarse reflecties.
Geuren van rijp zwart rood fruit,bosbessen,bramen,kreupelhout&tabak
Zacht maar erg rijk van smaak.Veel terug kerend zwart fruit met tonen
van pruimen,chocolade,vanille en kersenconfituur.
Cabernet Sauvignon,Merlot,Cabernet Franc
Zeer intens purpere kleur ,Rijp fruit maar ook tabak en kruidentoets.
Een heel mooie fruitimprissies en zeer fijne,edele tannines.
De Chateau is 1 van de enigste die biologisch en gecertificeerd is en
zonder sulfieten.
100% Merlot
De zeer intense kleur onthult een diep kardinaal rode kleur.
De neus is fruitig,aromatiche,enigszins elegante en relatief
geconcentreerd
In de mond spreekt deze wijn noties van verse blackberry,rijpe
aardbeien en vleugje verse kersen,zwarte bessen,zoethout een discrete
hint van geroosterd eikenhout.

Chateau Pomys Saint Estèphe

Cabernet sauvignon-merlot-cabernet franc
Robijnrode keur met fijne geuren van gebrande koffie en rode
vruchten,vanille,tabaksbladerenen wat ceder.
Een zeer soepele aanzet,zachte en elegante tannines.
Elegante wijn die veel duurdere cru’s moeiteloos klopt.
Aangeraden bij stevige vis,rood vlees en kaas

27

45

