
Bubbels
          
   
Cava Monasteriolo   9,99
Penedes - Spanje - 33% Macabéo, 33% Xarel-Lo en 33% Parellada
Een lichte zeer moderne Cava, die erg gewaardeerd wordt vanwege de verfrissende stijl en fijne parel.
Door de speciale mix van drie traditionele witte druivensoorten die eigen zijn aan de Penedes streek. 
Aangename zachte aroma’s van getoaste appel en peer. Een hint van Mediterraans fruit 
zoals perzik en ananas maken dat deze Catalaanse schuimwijn makkelijk drinkbaar is voor iedereen.

   

Le Couchon Brut   37,5cl   10,09

Le Couchon Brut   75cl                                           14,49        
Treviso - Italië - 100% Glera - Prosecco DOC 
Helder bleekgele kleur met een opvallend fijne en lang aanhoudende pareling.
Heerlijk open, expressieve en echte ‘prosecco-neus’. Aromatisch, uitgesproken floraal (vlierbloesem, 
jasmijn) en voorzien van het rijpste wit fruit en gelei van kweepeer.
Bekoorlijke smaakintensieteit met een opvallend bitterzoete toets van roze pompelmoes als finale.
Geschikt als aperitief maar samen met appetizers als salumi en een  ciabata met olijfolie heb je niet veel 
meer nodig voor een geslaagde avond!  
     

Le Couchon Rosé 37,5cl   11,99  

Le Couchon Rosé 75cl   18,99 
Treviso - Italië - Extra Dry - Glera, Pinot Nero, Rabioso
Bleekroze kleur, subtiel geurend naar bosaardbeitjes en frambozen. Niet al te speels in de neus. 
Dit is een aardig ‘volwassen’ prosecco met een frisse aanzet en een mooie zachte bubbel,
geen agressieve prikkels. ‘Gewoon’ heel plezierig! Als feestelijke aperitief met enkele 
eenvoudige hapjes binnen bereik bent u al een heel eind! 

Le Couchon Cuvée Milésimato Brut   21,99   
Veneto - Italië - Valdobbiadene DOCG 
Zacht geel met een frisgroene gloed. Een verrassend open expressie in de neus met tonen van gist en 
brioche-brood, maar ook zacht geel fruit, citrus en weidebloemen.
De vrij ‘vaste’ mousse valt direct op, de wijn neemt gemakkelijk bezit van de gehele mond en hier blijkt 
hoe verfijnd de parels zijn. Geen speldeprikken, maar een zacht, haast kietelend gevoel in de mond. 
Delicaat en verfrissend. Dit is hét aperitief op een lome zondagmiddag. Maar wacht niet op een fees-
telijk moment, creëer er een. Met enkele lekkere antipasti binnen handbereik kan er weinig mis gaan. 
Dit is zeker een aanrader voor de feestdagen!

01/12/2020 Deze prijslijst is op to date en vervangt alle voorgaande .



Champagne
          

Champagne J. De Telmont Brut 37,5cl   20,35 
 
Champagne J. De Telmont Brut 75cl   32,19 
Champagne (Vallée de la Marne) – Frankrijk - 1/3 Chardonnay, 1/3 Pinot Noir, 1/3 Pinot Meunier
Meermaals gelauwerd om zijn perfecte prijs/kwaliteitverhouding. In de neus heb je speelse toetsen van 
peer. Na walsen duidelijke aroma’s van wit fruit, appel, peer en perzik afgerond met een hintje minera-
liteit. Heel fris in de aanzet en in de afdronk het fruitige van (kwee)peer.
Lekker als aperitief en lichte gerechten
 

Champagne J. De Telmont Brut Rosé 75cl   40,29
Champagne (Côtes des Blancs) – Frankrijk - 85% Chardonnay, 15% Pinot Noir & Pinot Meunier
Decanter: 92 pt. In de neus ontdekken we eerst citrus, framboos en aardbeien, daarna komen wat 
nootaroma’s en vooral kersen de kop op steken. Een zachte parel geeft een streling op de tong met 
een heel frisse aanzet en een uitzonderlijk lange afdronk.

Champagne J. De Telmont Brut Blanc de Blancs 2010   44,99       
Champagne (Damery) – Frankrijk - 100% Chardonnay
De typische boterige Chardonnayneus word aangevuld met de geur van witte bloemetjes en brioche-
brood. De fijne en lange afdronk wordt getypeerd door de geroosterde aroma’s.
Voor de feestdagen als aperitief, met kleine hapjes en fingerfood maar het is ook de ideale partner 
voor zeevruchten en visschotels. De fijnste champagne van dit familiale wijnhuis! 

Champagne Perrier-Jouët Grand brut        
 Champagne AOC • Frankrijk • Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier 
 91/100 Wine Spectator, 87/100 Robert Parker
Een helder goudgele champagne. In de neus vrij mineraal, citrus, frisse boter, vanille, geel fruit
Met een mooie aanzet proef je witte pompelmoes met een zekere rondheid, elegant en lang, aange-
naam droog met veel structuur

Champagne Perrier-Jouët Blason Rosé           
Champagne AOC - Frankrijk -Champagne 50% Pinot Noir, 25% Chardonnay, 25% Pinot Meunier
Rondborstige, sensueel verfrissende, levendige zalmrose champagne met volle aroma’s van granaat-
appel, bloedsinaasappel en rood fruit, gevolgd door hints van florale tonen zoals kamperfoelie. De 
afdronk is lang, complex en met harmonieuze boter- en briochetonen.
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Witte wijn           
Leplan Vermeersch “Sauvignon”    6,83 
Vin de France – Frankrijk - 100% Sauvignon 
In de neus heeft de wijn aroma’s van witte perzik, acacia, linde en wat citrus. In de mond is de wijn evenwichtig 
met een frisse finale.

Cantine Povero -Il Sendallo “Chardonnay”       7,20  
Piëmonte - Italië - 100% Chardonnay
Deze wijn heeft een strogele kleur, in de neus verfijnd en fris met een droge doch aangenaam harmonische 
smaak. Frisse en persistente aroma’s met exotische hints van tropisch fruit zoals banaan en mango. Kan een 
beetje omschreven worden als een ‘Italiaanse’ Chablis.
Lekker met visschotels, sushi of salades maar past ook zeker bij een fijne vleesschotel of kipgerechten.

El Castilla Viura “Chardonnay”     7,36 
 Castilla y Leon -Spanje- Chardonnay, Viura
Met haar mooie goudgele kleur met groene reflecties is dit een rijke en ronde witte wijn. 
Expressieve geuren met tonen van rijp geel fruit verspreiden zich zodra je de fles uitschenkt. Denk aan perzik, 
ananas en tonen van vanille. In de smaak vind je een mooie combinatie van aroma’s. 
Deze Spanjaard is mooi in balans, heeft een lange afdronk en bevat lichte tonen van hout. In de kelders van El 
Castilla wordt een deel van de wijn op eik gerijpt wat resulteert tot meer diepgang en rijkdom van de wijn.

Connoisseur “La Beauté du Lac” Sauvignon     7,63 
Côtes de Gascogne - Frankrijk - 100% Sauvignon Blanc
Verleidelijke klassieke neus met citroenzeste, Granny smith, vers gemaaid gras en wat kruidigs. In de mond veel 
sap met voldoende structuur, lekker droog en fris met rijpe limoen en kruidigheid in de afdronk. 
Perfect als aperitief of met zeevruchten

Domaine de Pellehaut “Chardonnay”     8,28 
Gascogne - Frankrijk - 100% Chardonnay
Een bleekgele Gascogne met een elegant en intrigerend boeket van meloen, citrus, abrikoos, witte perzik, witte 
bloemen en een beetje vanille.Een elegante wijn met sappige zoetigheid en een frisse finale, waar evenwicht 
centraal staat. Deze nobele wijn genoot een meer doorgedreven houtlagering, gedurende 6 maanden. 
Uitstekend als aperitief, maar ideale metgezel van vis, geitenkaas, kruidige gerechten of langoustines met as-
perges. 

Momentos “Chardonnay Reserva”     8,57 
Valle Central - Chili - 100% Chardonnay
Een heerlijke rijke Chardonnay. In de neus een aromatische wijn met tonen van groene appels, rijpe peren en 
exotische vruchten zoals perzik en rijpe ananas. Lekker balancerende smaken met perfecte zuren en aange-
name afdronk .
Ook weer lekker als aperitief of met witte vis, romige schotels, kip en zelfs bij Thai’s eten.

Pinot Grigio delle Venezie IGT - Dal Cero     9,23 
Veneto – Italië - 100% Pinot Grigio 
Deze Pinot Grigio heeft een briljante strogele kleur met een groene schijn en fijne tranen. Een fruitige neus van 
citrus, peer en banaan. Supersappige droge witte wijn met karakter. Finesserijk met uitzonderlijk veel frisheid in de 
lange afdronk en toch een lekker bittertje. Zijn smaak is mooi in evenwicht, fris en levendig. 
Heerlijk als aperitief of bij rauwe of gekookte schelpvruchten (oesters, mosselen) en een geiten kaasje.

Pradorey Verdejo 2019    8,73 
Rueda - Spanje - 100% Verdejo
Deze Verdejo wordt ’s-nachts geplukt (koelste deel van de dag) om een maximum aan fruit aroma’s te behou-
den. De wijnen worden volgens het Boreal systeem gevinifieerd. (Hele druiven worden zeer snel gekoeld met 
vloeibare koolstofdioxide in gesloten tank, met als resultaat meer aroma afgifte en een betere resistentie tegen 
oxidatie). Na de fermentatie rust de wijn 3 maanden op zijn Lie (fijne bezinksel) alvorens gebotteld te worden.
De wijn is strogeel met mooie groene reflecties. In de neus bloemengeuren met snoeperige fruit aroma’s als 
grapefruit en ananas. In de mond fris met voldoende vulling en mooie speelse zuren.
Heerlijke dorstlesser, combineert uitstekend met witte vissoorten, schaal en schelpdieren, frisse salades en lichte 
pasta gerechten.
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Meer witte wijn
    
  
Groot Phesantekraal Chenin Blanc 2019    9,37  
Durbanville - Zuid Afrika - 100% Chenin Blanc
Met z’n heldere lichtgele kleur en aromatische neus van rijpe steenvruchten en citrusfruit verrast deze verfris-
sende Chenin Blanc in z’n frivole aanzet. Op het pallet krijgen we heel veel fruit, minerale toetsen en prachtige 
zuren. De afdronk is zuiver, lekker crispy en toont een goede lengte.
Deze wijn past goed als aperitief, bij geiten kazen, gepocheerde vis, mosselen, licht pikante gerechten en zee-
vruchten.

François Lurton Piedra Negra “Torrontes” bio    9,55 
Mendoza - Argentinië - 100% Torrontes
Een lichtgele kleur met groen schakeringen. Deze wijn geeft een frisse impressie van ananas en wilde rozen in de 
neus en als witte Argentijnse trots zal hij u zeker niet ontgoochelen.Een goed uitgebalanceerde zuurgraad, fris en 
een aangename, ronde aanzet. Een wijn met een zeer bloemige finish. Heel rijk in de mond.
Deze wijn past goed bij asperges, empanades, gegrilde vis, vette vissoorten.

Tuerce Botas “Tempranilo Blanco”     10,35 
Rioja Alto - Spanje - 100% Tempranillo  blanco
Een lichte matgele kleur met lichte schittering. Mooi geëvolueerde aroma’s van wit steenfruit, bloemen en rijpe 
appel met op de achtergrond hints van ananas en banaan. Rijk gevuld van smaak met zachte zuren en kruidige 
accenten in een lange afdronk.Over deze wijn hebben we een leuk weetje: slechts 7 wijnhuizen in Spanje wer-
ken met deze uitzonderlijke cepage wat deze heerlijke wijn nog unieker maakt.
Past als aperitief, bij tapas en fingerfood, maar ook bij alle grill en bbq gerechten.

Berton Vineyards Metal Label Viognier 2017    10,71 
Eden Valley - Australië - 100% Viognier
Een fles met een stoer metalen plaatje en daarop de naam van de wijn. Een supertof idee! Gelukkig dat de wijn 
ook heel lekker is! Een heerlijke volle witte wijn met hints van rijpe perzik. Oranjebloesem en abrikoostoetsen zijn 
in perfecte harmonie met een mooie aciditeit. Fantastisch alternatief voor wie iets anders wil dan de klassieke 
Chardonnay. De wijnmakers wachten net iets langer dan nodig is met het plukken van deze Viognier druiven. 
Hiermee beginnen ze pas eind februari, net nadat de eerste regenbuien van het regenseizoen zijn gevallen. En 
dat doen ze ‘s nachts om de lekkere frisheid te bewaren en om te zorgen dat de druiven niet gaan oxideren. 
Een wijn voor de stoere druivenplukkers dus…
Lekker bij geroosterde kip, rivierkreeftjes, visgerechten in saus, gegrild wit vlees, verfijnde visgerechten, zeekreeft, 
en pastagerechten.

Domein Kluisberg - “Müller Thurgau”     11,01  
Hageland - België - 100% Müller Thurgau
Frisse en fruitige wijn met schitterende strogele kleur. In de neus een explosie van een bloemig boeket met zeer 
zacht teer fruit en zelfs een vleugje exotisch fruit. Vlot en speels in de mond met rijpe aroma’s van perzik en abri-
koos flirtend met een licht zoete afdronk.Vlot drinkbare, speelse wijn van eigen bodem die velen zal bekoren.
Als aperitief of bij visgerechten, kreeft en schelpdieren maar kan ook perfect bij kruidige gerechten.

Weingut J. Ehmoser “Grüner Veltliner”     11,31  
Wagram - Oostenrijk - 100% Grüner Veltliner
Een ware ambassadeur van de beroemde Wagram regio. Afkomstig van grüner veltliner aangeplant op wijn-
gaarden met veel löss in de bodem rond en in Grossweikersdorf. Heerlijk fris en kruidig met tonen van peer, me-
loen en abrikoos. Mooie citrustoets, sappige grapefruit en de typische, levendige noot van witte peper. Elegant 
verfijnd, met typische geuren en smaken voor het ras. Een echte Oostenrijkse Grüner Veltliner van de hoogste 
kwaliteit! Ook heerlijk als aperitief maar ook bij zowel een bordje gedroogde ham als bij versgepelde garnalen.
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Nog meer witte wijn
             

Diemersdal “Sauvignon Blanc”     12,19 
Durbanville - Zuid Afrika - 100% Sauvignon Blanc 
Klassieke stijl sauvignon met licht geel/groene kleur, in de geur tropisch fruit, rijpe vijgen en een hint mineraliteit 
welke weer terug komt in de smaak. Veel verfijning met veel drinkplezier. In de finish frisse knisperende zuren en 
toetsen van kruisbes, passievrucht en honing. 
Als aperitief, lichte visgerechten, schelpdieren, salades met vis, groentegerechten, bij jonge geitenkaas.

Bishop’s Leap “Sauvignon”     12,19  
Marlborough – Nieuw - Zeeland - 100% Sauvignon Blanc  
Deze ‘Bishop’s Leap’ is een bijzonder fruitige Sauvignon Blanc met een expressief en kruidig aroma met impressies 
van kruisbes, passievruchten en honing. In de mond is de smaak stuivend en knisperend fris! Een heerlijke wijnbe-
leving van formaat.
Schenk hem bij allerlei soorten vis, schaal- en schelpdieren, wit vlees of perfect als aperitief natuurlijk.

Claudia’s White Reserve Quevedo    13,55  
Douro - Portugal - 33% Viosinho, 33% Gouveio, 27% Códega do Larinho en 8% Fernão Pires.
De neus van deze wijn is eerder aan de florale kant. Mooie toetsen van witte bloemen, rijpe perzik en zachte brio-
che. De aanzet is rijk en verfijnd, ook op het pallet zit vol prachtige impressies van tropisch fruit en citrus. De afdronk 
is complex, verfijnd en lang.

Quinta do Pinto - Estate Collection    14,04  
Lisboa - Portugal - Arinto (29%), Fernão Pires (13%), Antão Vaz (17%), Rousanne (17%), 
Chardonnay (16%) en Semillon (8%),
Deze blend heeft een mooie citroengele kleur met een prachtige schittering. Geurende witte vruchten samen 
met een aroma van citroen, perzik en wat hazelnoot,gevormd in een harmonieus geheel. Intens en direct frui-
tig. een volle smaak maar met een intense frisheid die zich uitspreekt  in een mooie onherhaalbare match met 
een lange afdronk. Nog even deze vertaling van de  tekst in ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER (90/100): Deze 
maaltijdblend is goed gemaakt, crispy, rechtlijnig en to the point, met een droog gevoel in de mond.
Dit is en mooie combinatie van intensiteit en elegante frisheid die heel mooi zal combineren bij allerlei visgerech-
ten met romige sauzen. 

Domaine de Tourelles    12,60 
Bekaa valei - Libanon - 78%Viognier, 18% Chardonnay,  4% Muscat d’Alexandrie 
Deze witte wijn heeft een prachtige helderheid en een uitzonderlijke gouden kleur met lichtgroene reflectie. 
Een frisse wijn die je verleid met aroma’s van ananas, wit fruit, jasmijn en wilde bloemen. De sappige smaak van 
lychee zorgt voor een heerlijke frisse afdronk. 
Heerlijk bij mediteraanse tapas, alle fingerfood  en zeker niet te versmaden bij verse of gerookte zalm, schaaldie-
ren en romige visgerechten. Een toppertje bij uw eindejaarsdagen!

GT-V Viognier - LePlan Vermeersch “BIO”   15,23 
Rhône – Frankrijk - 100% Viognier  
Deze GT-V is een witte wijn met heel wat frisheid en elegantie maar ook enige rijpheid in de neus. Aromatische 
en lichtjes gekruide wijn heeft een spetterende finale van tropisch fruit als papaya en een vleugje limoen met 
een lichte eiktoets.
Deze wijn past zeer goed bij Oosterse gerechten met wat kruidigheid maar ook bij verse charcuterieschotels of  
visgerechten en schaaldieren.

Collina Serragrilli - Grillobianco   15,73 
Piëmonte - Italië - 97% Chardonnay, 3% Sauvignon
Dit veelzijdige glas wijn verwent ons met meidoorn, lychee en wat honing in de neus. 
Vol aromatisch mondgevoel overtuigt ons dat we deze Langhe als aperitief kunnen gebruiken maar zeker ook 
het gezelschap kunnen toevertrouwen van een vissoepje, een kipgerechtje met saffraan of een tagliatelli met 
porcini. Dit is een beetje dié andere chardonnay...
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En nòg meer witte wijn!
               
Stanley Estate  “Albariño”  16,58 
MarlBorough - Nieuw Zeeland - 100% Albariño
Deze heerlijke wijn heeft een bleekgele kleur met een lichtgroene schijn. Hij geeft in de neus een frisse impressie 
van limoen en gele pompelmoes typisch voor een albariño. Ook met de typerende smaak van Granny Smith en  
de vlezige smaak van nectarines voldoet deze wijn aan alle eisen.
Heerlijk om zo maar te drinken of bij kipgerechtjes.  

Paco&Lola “Albariño” - Rias Baixas  17,11  
Adegas Rosalia de Castro - Galicië – Spanje - 100% Albariño
Deze 100% Albariño heeft een diep goudgele kleur. Expressief in de neus en veel intensiteit in smaak. Tonen van 
groene appel en peer, gecombineerd met een kruidigheid als van basilicum en tijm. In de mond mooie fruitba-
lans met verfrissende citrus tonen en exotisch fruit als mango. Frisheid en complexiteit worden gecombineerd in 
een lange afdronk.
Deze topper kan gewoon altijd en met alle soorten vis, sushi of gevogelte. Mis ‘m niet! Dat zou echt zonde zijn!

Diemersdal Citrouille “Chardannay Wooded”  20,53  
Durbanville - Zuid Afrika - 100% Chardonnay
Citrouille is een ware limited edition wijn, van deze nectar werden er precies 1300 flessen gebotteld. Het eerste 
wat opvalt in het glas is zijn prachtige goudgele kleur. De neus staat bol van botertoetsen, vanille, amandel en 
roomboter. Op de tong krijgen we een volle stijl met een dito structuur. 
Deze wijn is de perfecte begeleider van nobele gerechten op basis van kreeft, krab, kalf, parelhoen of visge-
rechten in roomsaus.

Diemersdal Winter Ferment “Sauvignon Blanc”                   20,52                  
Durbanville - Zuid Afrika - 100% Sauvignon
Een schoolvoorbeeld van een moderne Sauvignon Blanc met nadruk op fruit en complexiteit. Heeft een licht-
gele kleur met een lichtgroene reflectie. De rijke aromas verraden toetesen van kruisbes, tropisch fruit en rijp 
citrusfruit. Voor de smaak is de aanzet complex en verfijnt. Ook het pallet is een zeer gesoffistikeerde waaier van 
impressies en smaken. Alles prachtig verweven tot één homogeen geheel. De finale kent een enorme lengte, 
niet voor niets behoort deze wijn tot de 10 beste Sauvignon Blanc met jaartal 2017 uit heel Zuid-Afrika.
Deze wijn past goed bij: zeevruchten, gegrilde kreeft, heilbot gegrild, lichte pikante gerechten, gegratineerde 
mosselen maar is ook gewoon zonder eten een absolute aanrader voor een luie avond!

Eagle’s Nest Estate “Viognier”  24,29 
Constantia - Zuid Afrika - 100% VIognier
Deze goudgele Viognier doet ons zonder meer denken aan de grote wijnen uit de Rhône-streek op basis van 
deze druif. Stevig onderbouwd met wit fruit zoals abrikoos, perzik maar ook jasmijn vinden we hier terug. Qua 
smaak is dit zonder twijfel een zeer grote wijn, schitterend in balans met een hele lange afdronk. Een romige tex-
tuur, met zachte kruidigheid en rijp steenfruit. Dankzij de voorzichtige houtlagering krijgen we een structuur die 
perfect ondersteund word door zachte vanilletoetsen.
Deze Viognier is een perfecte tafeldame. Van zeevruchten tot gevogelte en van varkensvlees (bijvoorbeeld een 
knapperige schnitzel) tot Thais. Het allerlekkerste is viognier bij gerechten die met room worden bereid of gerech-
ten  met een knapperige korst (gebakken of gefrituurd). Een andere goddelijke combinatie is met Indiase curries.

Domaine Thibert - Saint-Véran   26,67  
Bourgogne – Frankrijk - 100% Chardonnay
Aroma’s van appel. Expressief en  charmante  rijpe neus met tonen van citrusvruchten en bloemen. De wijn 
heeft alle rijkdom en elegantie die men verwacht van een Saint-Véran, op een achtergrond van verse citrus-
vruchten en fijne mineraliteit.
Deze wijn is een ideale partner  bij allerlei visgerechten.

Château Carbonnieux Grand Cru Classé   36,64 
Pessac-Leognan - Bordeaux - Frankrijk - 80% Sauvignon Blanc, 20% Sémillon 
Deze exquise engelendrank heeft een lichtgele kleur met mooie groene schijn en randen van goud.
Je ruikt een zo zuivere geur van exotisch fruit, citrus & perzik met een beschaafde eikentoetsje.
Je proeft een volle rijke smaak met iets fris van limoen, iets van toast & mooie ronde zuren. Zuivere smaak, even-
wichtig met een goede balans van tannines.
Hierbij zak je weg in de sofa en hoef je niks anders meer...
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Zoete witte wijn
   Fles              

Haut Païs Moelleux   7,29  
Bergerac - Frankrijk - 100% Sémillon 
Bleekgeel getinte wijn met frisse, fruitige en kruidige aroma’s, een hint van honing en een zekere rondheid. 
Korte omschrijving: Uitbundig, lichtzoet en tintelfris. Zijn uitbundige, lichtzoete en frisse karakter maakt hem tot een 
perfect aperitief maar ook een goede combinatie met verse kaas en zoete nagerechten.

Theuniskraal - Muscat Ottonel  8,80  
Tulbagh - Zuid-Afrika - 100% Muscat 
Weelderige speelse lichtzoete witte wijn. Kristalheldere lichtgouden kleur met groene schijn. Frivool licht aroma 
van witte rozen, muskaatdruiven en lychee. Sappige aanzet, heel licht en fijn met dezelfde duidelijke mondaro-
ma’s, speels en soepel. Is een heerlijk namiddagwijntje voor bij kleine rode besjes, aardbeien of romige taart. 
Ook lekker bij verse kaas of exotische salades en oosterse spicy gerechten. 
Deze licht tintelende, halfzoete witte wijn moet zeer zeker heel fris geschonken worden!

Leplan Vermeersch GP Muscat  8,89  
Vin de France – Frankrijk -  100%Muscat
De kleur van deze LePlan-Vermeersch GP-Muscat 2019 is als blank ivoor. Puur witgoud op de tong met een puur 
witgouden fonkeling in de rand. Kraakhelder en loepzuiver. Mooie pure kleur. In de neus laat deze Muskaatwijn 
natuurlijk muskaat zien. Maar er is meer, specerijen zoals witte peper dat stuivend je neus induikt. Ook wat witte 
perzik en door de rijpheid ook lichtjes aan de zoete kant. Op de tong proef je het fruit van de neus ook weer 
terug. Muskaat met duidelijk witte peper. Maar ook lekker zacht en vriendelijk en ook wat zoetig door de rijpheid 
van het fruit. Ook wat witte perzik.  Zachte zuren, die het nog net fris weten te houden. Redelijk op breedte en 
diepte. De afdronk is goed, smoothy en vooral prettig. 
Geniet van Le Plan Muscat als verfrissend aperitief, bij geitenkaas, gekruide gerechten, gerookte vis (makreel!) 
en natuurlijk….. Vlaamse asperges!

Riesling ‘Hochgewächs’ - Weingut G.F. Von Nell  9,69   
Trierer Thiergarten unterm Kreuz - Duitsland - 100% Riesling 
De specifieke terroir van de `Trierer Thiergarten unterm Kreuz’ bepaalt de smaak van deze wijn: 
rasvol, evenwichtig en breed met een intense geur en smaak van zeer rijpe druiven 
en aangenaam zoet. Door het mineraalgehalte van de verweringsleisteen krijgt deze wijn zijn rasvolle smaak. 
Deze Trierse wijn is heerlijk bij paté’s blauwe kazen en fruidesserts.

Riesling Spätlese - Weingut G.F. Von Nell  11,98                  
Trierer Thiergarten unterm Kreuz - Duitsland - 100% Riesling 
Deze Spätlese is een mooi voorbeeld hoe fris en zoet heerlijk op elkaar inwerkt. De neus is gedomineerd door fris 
wit fruit, in de mond krijg je een fijne Spätlese. Zeer rijpe druiven en restzoet is mooi discreet, perfect verweven in  
een zachtdroog palet met de fijne zuren en bepaalt zo de smaak van deze wijn. 
Zo’n Muscat  is door het frisse karakter een heerlijk aperitief: je ruikt veel druif en waant je in mediterrane sferen. 
Doet het ook goed bij gegrilde vis of kaas.

 

 01/12/2020 Deze prijslijst is op to date en vervangt alle voorgaande . 



Rosé wijn
                 

Domaine Haute Marin - Gulf Stream n°3. 2019     6,69 
Côtes de Gascogne - Frankrijk - 40% Carbernet Sauvignon, 60% Merlot
Een bijna fluorecerende kleur heeft deze zeer fruitige en vrolijke rosé, wel met de nodige zuren 
en frisheid waardoor deze blend allesbehalve saai of voorspelbaar is. 
Heel lekker bij lichte vleesgerechten, de barbecue, gegrilde vis of gewoon 
als aperitief.

LePlan Vermeersch “Grenache rosé”     6,83  
Rhône – Frankrijk - 100% Grenache 
Gemaakt met uitsluitend Grenache heeft deze rosé een intens aroma met indrukken van rood fruit. 
Ook in de smaak vindt men datzelfde rood fruit en een hele lading zomerse frisheid en een zachte afdronk
Serveer bij lichte gerechten, koude schotels en genieten maar!

Diemersdal Estate “Mathys Pinotage rosé”     6,87   
Durbanville - Zuid Afrika - Pinotage
Deze speelse rosé is de uitgelezen kandidaat om uw zonnige wintermomenten mee op te vrolijken.
Een helder zalmroze kleur. Licht en droog van stijl. Fijn fruit in de mond, vooral aardbei. Een droge aanzet 
en dito finale.  Ook in de neus vinden we toetsen van aardbei, alsook witte bloemen en citrus terug. 
Deze wijn is een lekker aperitief maar past ook bij charcuterie, croque monsieur en salades

Pinot Grigio delle Venezie IGT ‘Ramato’ - Dal Cero     9,23  
Veneto – Italië - 100% Pinot Grigio 
Deze Pinot Grigio Ramato is een mooie, pittige droge rosé met in de neus wat exotisch fruit 
en een zeer elegante, volle smaak met een goed evenwicht!
Serveren bij de bbq, vlees of visgerechten met een Aziatische toets. Frisse salades met kip in koriander.

El Rosé de Aresan BIO 2019          10,08  
 Vino de la Tierra de Castilla I.G.P. -Spanje - Cabernet Sauvignon, Grenache – Garnacha
Een delicate en verfijnde aanzet met rijp, rood zomer’s fruit zoals aardbei en framboos. 
Deze wijn bespeelt onze smaakpapillen met een schitterend evenwicht tussen frisse zuren en 
florale toetsen. Ook de finale bezit deze zelfde accenten en biedt een zeer goede lengte.
Deze lekkere wijn is top als aperitief, bij de bbq, salades  én met veel gerechten uit de oosterse keuken.

Weingut Josef Ehmoser “Blauer Zweigelt”          11,31  
Wagram – Oostenrijk - 100% Blauer Zweigelt 
De geur geeft fruitige aroma’s van aardbei en framboos.  
Een charmante elegante rosé.
Past uitermate bij bbq, visgerechten, salades.

Domein Kluisberg - Merlot Rosé          12,28  
Hageland - België - 100% Merlot
Karaktervolle rosé op basis van Merlot. Deze druif zorg met zijn niet al te dikke schil voor een soepele rosé met een 
speelse toetsen van rood fruit en heel wat fraicheur. 
Ideale zomerwijn om van te genieten op het terras of met een fris slaatje.

01/12/2020 Deze prijslijst is op to date en vervangt alle voorgaande . 



Meer rosé wijn

Domaine de Tourelles Rosé 2019                          12,60  
Bekaavalei - Libanon - Cinsault, Syrah, Tempranillo
Deze levendig roze wijn met warm oranje gloed geeft je aroma’s van kers, aardbei, framboos, 
limoen en roze pompelmoes. Je proeft de intens rijpe toetsen van het kleine, rijpe, rode fruit.
Het pallet is fris en levendig. Perfect om van te genieten tijdens mooie zomeravonden. 
Deze wijn past goed bij: aperitief, BBQ, desserten op basis van rood fruit, kippenslaatje

Domaine Lafage - Miraflor           13,70  
Languedoc - Frankrijk - 70% Mourvèdre - 30% Grenache Gris 
Het is een lichtgekleurde rosé met een florale en kruidige neus. De smaak is harmonieus en verrassend door zijn 
grote finesse!
Deze rosé is heerlijk als aperietief en niet te versmaden bij witvisgerechtjes maar past ook perfect bij Italiaanse klassie-
kers zoals spaghetti Bolognaise of pizza.

Ultimate Provence 2019                 19,07  
Côtes de Provence  - Frankrijk - 30 % Grenache Noir, 30 % Cinsault, 30 % Syrah en10 % Rolle Alexis Cornu.
De UP Utimate Provence Rosé is een elegante en zéér lichte rosé. Abrikoos in een hoofdrol qua aroma met een licht 
fruitig-krokante mond en een finale van sinaasappelzeste met florale hints .
Niet enkel de fles is super, ook de inhoud kan tellen! Een top rosé die ook in winterse temperaturen smaakt!
Combineer met gamba’s of kreeft, gerechten met rauwe tomaten, rode curryschotels, pasta en goed gezelschap.
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Rode wijn 
                                                                                                    
LePlan Vermeersch “Merlot”                    6,83
Vin de France – Frankrijk - 100% Merlot
De kleur van deze Merlot is redelijk vol, met purperrode tonen. In de neus hoofdzakelijk zwart fruit, kersen, bessen 
en een beetje terroir. Het is een heel vlot drinkbare rode wijn met aangenaam palet van kers en een beetje cho-
colade. De fruitigheid is mooi rond en met veel souplesse. 
Heel lekker bij allerlei vleesgerechten, barbecue, charcuterie, wit vlees en pasta!

Cantine Povero Contrada Maestra “Barbera d’Asti”                   7,20
Piëmonte - Italië - 100% Barbera
Warm donkerrood met diepe kern. Lekkere geur van vol rijp rood fruit, pruimen, Piemontese aardsheid, ceder en 
cacao. Smaken van vol sappige vleeskersen, chocolade, specerijen met een ontluikend truffeltje. 6 maanden 
gerijpt in eiken vaten. 
Lekker bij kip, Italiaanse charcuterie, risotto met champignons, pasta bolognese en rijpe harde kazen. 

KWV Vinecrafter “Merlot”                    8,08
Western Cape - Zuid Afrika - 100% Merlot
Deze Merlot heeft een levendige robijnrode tint. Deze Zuid Afrikaanse Merlot heeft lekkere aroma’s van blauwe 
pruimen, rood fruit, cassis, tijm, vanille en zoethout. De smaak staat bol van het fruit, impressies van kers, pruim en 
zoete cassis krijgen een prima finish met een vleugje eik en gedroogde kruiden.
Deze wijn kan je gaan serveren bij bv. gegrild gevogelte, kalfsvlees en spareribs

Château Sainte-Eulalie “Plaisir d’Eulalie”                   8,21
Minervois – Frankrijk - 40% Syrah, 30% Carignan, 30% Grenache 
Plaisir d’Eulalie’ doet zijn naam eer aan. In de neus stijgen de frisse geuren van verse vruchten en milde kruidige to-
nen op, om uit te nodigen tot de eerste slok. De eerste aanzet in de mond is fris en fruitig waarna elegante tannine 
de mond vult. De wijn is écht een plezier om te drinken en past bij alle informele momenten. 
Een wijn die een prettig gezelschap zal zijn bij pasta’s, vlees, kipgerechten of zomaar met de vrienden.

 
Momentos “Carménière Reserva”                  9,07
Vallé Central - Chilli - 100% Carménière
Een prachtig diep rode kleur met een blauwe gloed. Deze Carménière heeft de typische aromatische accenten 
van zwart fruit, zoals wilde bramen en cassis verder ook impressies van rode paprika en zwarte chocolade.
Het smakenpallet brengt ons vooral zwart fruit met bramen in de hoofdrol, zachte toetsen van fondant chocolade 
brengen een schitterende diepgang in deze wijn. De afdronk is complex met een goede lengte en rijpe taninne.
Deze mooie Chileense wijn kan je gaan serveren bij: BBQ, chateaubriand, everzwijn, gegrild rood vlees, en pluim-
wild.

Hob Nob “Pinot Noir”                    9,30
Languedoc-Roussillon – Frankrijk - 100% Pinot Noir 
Hij is lichtvoetig, geen dikke wijn die je bij het inschenken moet afknippen, maar rank en speels.met een zachte ro-
bijnrode kleur met een violetkleurige rand. Hij geeft frisse geuren van rood fruit en kers. Deze pinot noir heeft eerder 
een zachte smaak van sappig fruit met kersen en specerijen erin.
Lekker als aperitief. Waarmee niet gezegd is dat hij geen biefstukje aankan. Of een varkenshaas. Maar gebraden 
kippetjes, uit de oven of van de barbecue, die smaken er het best bij. 
Leuk om te weten: In het Engels is “to Hob and Nob een gezegde wat zoveel betekent als “ samen klinken en drin-
ken en verscheen al in een script van Shakespeare’s “Twelft Night” tussen 1599 en 1601. 
Drink deze lekkere wijn dus  met vrienden of althans in goed gezelschap! 

François Lurton Piedra Negra “ Malbec” Bio                    10,49
Mendoza - Argentinië - 100% Malbec
Helder robijnrode wijn met in de neus dominerende aroma’s van zomers, rood fruit en een vleugje zwarte peper. 
De concentratie in de aanzet is aangenaam, het rode fruit brengt vooral volume bij aan dit Cuvée. Een goede 
structuur zorgt voor een mooie overgang naar een intense finale met een goede lengte.
Deze wijn past goed bij: gegrild rood vlees, gevogelte, pasta met vlees of bechamelsaus, gegrild wit vlees en kip 
jagerswijze
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Meer rode wijn                                            

Feudi Salentini 125 Primitivo del Salento 2017  10,67
Taranto Puglia - Italie - 100% Primitivo
De 125 Primitivio is een elegante donkerrode volle wijn met intens aroma van rijpe pruimen en kersenjam. Licht krui-
dig met in de finale hints van vanille en cacao. Prachtige structuur met rijpe, volle tannines. Het is een volle, fruitige 
en zachte wijn met een pittige afdronk.
Een uitstekende begeleider van een steak of bij stoofschotels en heerlijke bij  hachee.
 

Berton vineyards Metal Label “Durif”    10,71
Riverina - Australië - 100% Durif
Een fles met een stoer metalen plaatje en daarop de naam van de wijn. Een supertof idee! Gelukkig dat de wijn 
ook heel lekker is! Heeft een  levendige paarse kleur en expressieve aroma’s van braambes, chocolade, anijs 
en likeur. Deze Durif is een ware sensatie voor uw smaakpappillen. Een vlezige aanzet met warme fruitaccenten, 
chocolade en viooltjes vormen de voorbode van een rijk pallet. De textuur die deze wijn ten toon spreidt is feno-
menaal en dit van start tot ver in de lange finale.
Past perfect bij een lekkere entrecote, wild of zelfs bij het stevige vlees van een duif.

Château des Adouzes ‘Le Tigre’    12,58
 Faugères - Languedoc - Frankrijk - 35% Carignan, 35% Grenache Noir en 30% Syrah
Robijnrode tinten, mooie tranen en een neus met framboos, bosbes, zuiderse kruiden en een pepertoets. Deze 
krachtpatser heeft voldoende zuren, een zwoele fruitigheid en nog wat tannines.
Bij een lekker stukje rundvlees of hertenkalf, hun jus en licht gekarameliseerde groentjes uit de oven.

Domaine de Tourelles    12,60
Bekaavalei - Libanon - 40% Syrah, 40%Cabernet-Sauvignon, 15%Cinsault,  5% Carignan
Mooie robijnrode kleur. Verfijnde aroma’s van cassis, kersen, bramen, ceder en kruidnagel.
De aanzet van deze evenwichtige wijn is eerder subtiel gestructureerd. Een brede waaier van vers, rijp fruit dient 
zich eerst aan gevolgd door een rijpe taninne structuur, een vlezige afdronk die ten allen tijde zijn elegantie be-
waard.
Deze wijn past goed bij stoofpotjes, entrecote, everzwijn, ossenstraat en pluimwild

Diemersdal Estate Pinotage    12,93
Durbanville - Zuid Afrika - 100% Pinotage
Fonkelende robijnrode kleur. Zeer complexe neus van zwarte chocolade, rood fruit, vanille en geroosterde ba-
naan. Het smakenpallet is uiterst zacht met zeer nadrukkelijke essenties van opnieuw chocolade, vanille, rood fruit 
en geroosterde bananen.
Goed gezelschap voor een gegrilde entrecote, lamsvlees, ossenstaart en tomatensalade.

Bodegas Montebaco Semele    13,04
Ribera del Duero D.O. - Spanje- Merlot - Tinto Fino
Een mooie kersenrode kleur. De neus is elegant en rijk, toetsen van gerijpt fruit, minerale invloeden en nuances van 
gebrand hout. In de mond geeft hij expressieve, ronde toetsen van zwart en rood gekonfijt fruit. Hints van peper en 
kruiden worden verzorgd afgerond door de nuances van hout en de aanwezige tanninestructuur
Deze wijn past goed bij fazant, patrijs, varkenshaas, krokante romige zwezeriken.
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Nog meer rode wijn
                                             
Pujanza Hado                    13,53
Rioja - Spanje - 100% Tempranillo
Levendig robijnrood.Aromatisch pallet van vanille, kers, bosaardbei, framboos en veenbes. Een zachte en fruitige 
aanzet is de voorbode voor een wijn met een uiterst aangenaam pallet. Klein, rijp, rood fruit is mooi verweven 
met toetsen van vanille en zoethout. De afdronk kent een goede lengte en mooie, rijpe taninne geven een 
prima structuur.  
Deze wijn past goed bij kalfsoester, fazant, gegrild gevogelte, patrijs en zachte kazen

Claudia’s Reserve Queveda                     13,55
Douro DOC - Portugal - blend
Een mooie donkerrode kleur met in de neus rijke aanwezigheid van rijp donker fruit, braambessen met zachte 
hints van viooltjes gecombineerd met enige kruidigheid
Een rijpe aanzet met zachte kruiden en een stevige structuur. Op het pallet vinden we toetsen van blauwe prui-
men, en rijpe bessen. De volle finale krijgt een mooie ondersteuning van het mooi geïntegreerde hout.
Een mooie combinatie met belegen kazen, everzwijn, haas, hertenvlees en ossenhaas .

Bodegas Escorihuela 1884 “Malbec”                      13,83
Mendoza - Argentinië - 100% Malbec
Intens donkerrood van kleur. Rijp rood en zwart fruit in de geur, zoals rijpe pruimen. Zeer geconcentreerde, krach-
tige wijn met zachte en volle tannines, elegant met een warme lang aanhoudende afdronk.
Een heel geschikte tafelgenoot bij rood (gegrilde) vleesgerechten, wildgerechten en stoofschotels. 

Weingut Josef Ehmoser “Zweigelt”                              13,83
Wagram - Oostenrijk - 100% Zweigelt
Krachtige overvloed van geuren van gedroogd fruit, met een subtiele bosrijke onderlaag. Met zijn ronde smaak 
van rood fruit en een beetje kruiden heeft hij mooie makkelijke afdronk 
Deze lekkere Oostenrijker paart heel goed met rood vlees en in de zomer ook met frisse zomerse gerechten.

Pellegrino Gazzerotta Nero d’Avola                   14,10
Sicil ië - Italiê - 100% Nero d’Avola 
Een Siciliaanse druif die mooie, donkere wijnen produceert die robuust en toch zacht zijn. Het is een fijne en deli-
cate wijn met diepgang en een heerlijke fruittoets. Nero d’avola is sappig, kruidig met een aards accentje. 
Zo’n wijn is bij veel gerechten inzetbaar. Denk aan pasta met aubergine, pasta met spinazie en walnoten, lams-
curry, gehaktbrood met parmaham of pasta bolognese.

Cuvée Nicolas Domaine Lafage                                                     14,19 
Roussil lon - Frankrijk - 100% Grenache noir
In het glas is deze wijn mooi donkerpaars van kleur.Heerlijke aroma’s van rijp en zacht fruit, violet, zwarte bes-
sen, tabak en een beetje pruimen. Sappig en mondvullend met een mooie lange afdronk. Elegant, zacht maar 
vooral gewoonweg lekker!
Barbecuegerechten, stoofpotjes, groot pelswild, gevogelte én pittige kazen.

La Pruina “Primitivo”                                                                        14,35
Puglia -  Italie - 100% primitivo
Stevig vitaal zwartrood van kleur. Rijke geur van zwarte kersen, pruimen en bessen met Italiaanse kruiden,  en een 
vleug vanille. Sappig, rond en breed van smaak vol zoete donkere kersen, bosbes en blauwe pruimen met subtiel 
getoast eiken. Goed geconcentreerd met kracht, grip en frisheid. Een echte allemansvriend in de goeie zin van 
het woord.
De perfecte match bij ossobucco, Gegrild rood vlees en harde kazen
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En nog méér rode wijn   
Domaine Bessa Valley  Enira                    14,72
Thracian Lowlands - Bulgarije  -  45% Merlot, 49% Syrah,  6% Grenache
Achttien maanden rijping op nieuwe vaten. De aangename fruitgeuren en kruidigheid in 
de neus keren terug bij een volle aanzet. Het is zeker dat er sinds 4 000 v.Chr. wijnbouw op Bulgaarse grond be-
staat. De vallei werd bewoond door de oude Thracische stam Bessi - woeste strijders en bekwame priesters van 
Dionysus.
Goed te combineren met kruidige vleesgerechten of harde kazen.

Château de Maison Neuve - Montagne St. Emilion                   15,09
Bordeaux - Frankrijk - 90% Merlot 10% Cabernet Sauvignon 
Het is een zeer klassieke Bordeaux met een aangename, zachte smaak, wat vanille, niet storende tannines en 
een goede mondvulling.
Lekker bij parelhoen, fazant en gevogelte in roomsaus.

Berton Reserve “Shiraz” Barossa Valey                   15,48
Barossa valey - Australië - 100% Shiraz
Donkerrood van kleur met levendige paarse tinten. De aroma’s zijn krachtig en complex, met een weelde
aan fruit. De koelere rijpingsperiode maakte de ontwikkeling mogelijk van de meer subtiele witte peper- en 
kruidenkarakters, die door de diepe vruchten van zwarte kersen en bramen schijnen. De smaak is rijk en 
harmonieus en toont pruimen en kersen met geroosterd eikenhout en fluweelzachte chocolade met zijdezachte 
tannines die leiden tot een lange en aanhoudende afdronk.
Gaat goed bij rood vlees, pluimwild, rosbief, stoofpotjes van wild.

Ventisquero “Carmenère” Gran Reserva                    16,90
Maipo Valley -  Chili - 100% Carmenère 
Deze volroodkleurige Carmenere heeft in de geur een mooie aanzet van zwart fruit, kruiden zoals peper en 
kaneel maar ook tonen van vanille en rook. De smaak is complex en erg rijp met diepe gaande tonen van vanille, 
pruimen, zwarte peper, toast, eiken hout en zwarte drop. Fluwelen tannines, aangename fruitigheid, stevig in de 
mond, erg aangenaam en zacht van afdronk.
Van hamburger tot steak, van rood vlees tot stoofpotjes, van harde kaas tot pasta met een rijke tomatensaus.
Alles is mogelijk  met deze schitterende wijn.

Collina Serragrilli - GrilloRosso                           19,51 
Piëmonte - Italië - 85% Nebbiolo, 10% Barbera, 5% Cabernet Sauvignon
We zien een zeer intens granaatrode kleur en een neus met uitstekende diepte van fruitige en kruidige aroma’s. 
Balsamico- en kersentonen dragen bij aan de tonen van vanille en geroosterde hazelnoten. De combinatie van 
Nebbiolo en Barbera maakt deze wijn rijk, vol, fruitig en kruidig, met frisse tonen van vanille. Zeer uitgebreid en 
lang, complex en aantrekkelijk.
Ideaal  om te serveren bij typische mediterrane gerechten zoals rundvlees of kalfsvlees in tomatensaus.

Château Los Boldos Vieilles Vignes Merlot                    20,27  
Valle Central - Chili - 100% Merlot
Deze wijn wordt zoals het etiket zegt gemaakt van oude wijnstokken. Deze wijnstokken produceren minder fruit, 
maar alle smaken en aroma’s zijn zoveel sterker ontwikkeld. Een rijping van 12 maanden op Franse Eik, zorgt 
ervoor dat alles harmonieus in elkaar vloeit. Deze Merlot heeft een dieprode kleur met een paarse gloed. Fram-
boos, zwarte kersen, aardbei, bramen, cassis het zijn maar enkele van de impressies die deze wijn bezit in zijn aro-
matisch pallet, de rest laten we u graag zelf ontdekken. Je proeft een zachte aanzet van gekonfijt fruit, zachte 
specerijen en rijpe taninne. Het pallet is complex en verfijnd evenals de finale die een mooie lengte bezit.
Geef deze lekkere wijn bij  gebraad, grillades, kwartel en milde kazen en uw avond kan niet meer stuk.
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En nog veel méér rode wijn 
.

Domein Hagegoud - “Regent”                   20,32         
Hageland - België - 100% Regent
Rijp rood fruit met een donker kantje. 
Deze  Regent is een volle donkerrode wijn  met intens gekleurde tranen. Hij heeft een krachtige neus van vlierbes-
sen, pruimen, cassis en cederhout, die na walsen plaats maken voor volle aroma’s van kruiden, vruchtensiroop, 
noten en chocolade. Wat zich ook verhaalt in het smakenpallet. Houtgerijpt in een klein Schwarzwald houten vat 
geeft extra structuur en body.
Wordt zeker gesmaakt bij alle rood vlees bereidingen en afsmakende kazen.

Stanley Estate “Pinot Noir”                    20,69  
Marlborugh - Nieuw Zeeland - 100% Pinot Noir 
Een mooi violet achtige rode kleur. Je ruikt kersen en zwart fruit  deze zijn mooi geïntegreerd met zachte rokerige 
en kruidige accenten.Je proeft subtiele toetsen van pruimen, kersen met in de finale een vleugje kruidigheid
Smaakt heerlijk bij geroosterde kip, eend, lamsvlees, paté en salades.  

Diemersdal Estate Private Collection                    20,85  
Zuid Afrika -  66% Cabernet Sauvignon, 23% Merlot, 4% Cabernet franc, 4% Petit Verdon, 3% Malbec 
Donkere robijnrode kleur. In de neus vinden we toetsen van zwarte chocolade, cassis, cederhout en vanille.
Stevige aanzet met de nodige rijpe taninne, die een voorbode zijn voor een zeer breed pallet met impressies van 
rood fruit, kersen, vanille en zwarte bessen confituur.
Deze wijn past goed bij duif, goulash, rundsvlees Stroganoff en tournedos Rossini.

Bodegas Montebaco “Parcela Cara Norte” 2016 BIO                     20,87
Ribera del Duero D.O.   Spanje-100% Tempranillo - BIO
Een warme donkerrode kleur met een donker paarse schijn. Zeer evenwichtige geur en vol fruitige aroma’s die 
typisch zijn voor rode bessen, aardbeien en bosbessen,  je ruikt en proeft ook wilde zwarte bramen. Deze mooie 
wijn heeft een goede zuur-alcoholbalans. Het is lang in de mond en goed samengesteld door de veroudering op 
edel hout. 
Deze Tempranillo gaat uitstekend bij dry aged steak, grillades, harde kazen, klein wild en ossenhaas 

GT-S Syrah - LePlan Vermeersch BIO                   21,15
Rhône – Frankrijk - 100% Syrah - BIO 
De LePlan-Vermeersch GT-Syrah wijn is een wijn met een prachtige, zeer intense bijna zwarte kleur, doorschij-
nend, met violet reflecties. Karakteristiek bouquet met aroma’s van vanille, vermengd met compote van rood 
fruit, aardbeien en kersen. Zeer vol smaakpalet met een grote zoetigheid, een mooie concentratie, gedrongen 
tannines.
Heerlijk bij vele gerechten zoals gegrilde of gestoofde vleesschotels of kruidige pasta’s.
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En nog véél méér rode wijn 
.

Bodega Piedra Negra Gran Lurton “Tinto”                    20,93
Mendoza – Argentinië - 85% Cabernet Sauvignon - 15% Malbec 
Een mooi diep robijnrode kleur . Een complexe neus van mooi rood fruit en munt.De taninne is vanaf de aanzet 
aanwezig, prachtig gerijpt. Wat opvalt is de frisheid die deze wijn biedt ondanks zijn volle en krachtige palet. 
Toetsen van kruiden, vanille, leder en zoethout zijn ten allen tijde aanwezig. 
Drink deze fantastische wijn bij stoofpotjes, entrecote, grillades, hertenvlees of ossenhaas.

Domaine Clos des Cazaux - “Tour Sarrazine”- Gigondas                21,68
Côtés du Rhône - Frankrijk - 15% Syrah, 75% Grenache, 10% Mourvèdre 
Zijn  diepdonkere robijnrode kleur is de voorbode van een rijke, geconcentreerde neus met krachtige geuren van 
zwarte kers en gekonfijt rood fruit. Weelderig in de mond vol zwarte vruchten, cacao, witte peper en zoethout, 
gedragen door zachte tannines in een vlezige structuur. Stevige body zonder hard te zijn!
Bij deze heerlijke volle past enorm veel . Chili con carne, Confit de canard, een Iers stoofpotje, provenciaals 
gebakken lam, een kruidige jachtschotel, schapenvlees, varkensvlees met een volle bordelaise saus, noem maar 
op! Het kan! Stilton of andere sterke kaas, heerlijk!

Eagle’s Nest Esdtate “Merlot”  23,29
Constantia - Zuid Afrika - 100% Merlot 
Robijnrode kleur met blauwe schittering. Rijpe neus van bosvruchten, peper en zwarte chocolade. De smaken 
van zwart fruit en zachte impressies van pure fondant chocolade gaan hand in hand met vers gemalen peper, 
sappige rijpe taninnes doen de rest. Een wijn die jong kan gedronken worden maar ook makelijk bewaard.
Deze wijn past goed bij kalfsoester, gebraden eend , entrecote, lamskroon en rosbief

Allée Bleue Pinotage ‘L’Amour Toujours’ Stellenbosch    25,14
Western Cape - Zuid-Afrika - 100% Pinotage
De liefde voor deze fles is eeuwig...tot ze leeg is natuurlijk! Deze mooie dieprode wijn geeft  aroma’s van ce-
derhout, van rijp rood en zwart fruit met wat zwarte chocolade en vanille.De tannines zijn fluweelzacht en van 
sublieme kwaliteit. De afdronk is lang, krachtig en zonder enige vorm van agressie. 
Wat past er beter bij dan een barbeque, of zoals ze daar zeggen, een Braai. Ook doet hij het goed bij pittige 
gerechten. En smaakt hij heerlijk bij Cape Malay lamscurry en Bobotie. De pinotage Zuid-Afrika wijn werkt meestal 
prima bij harde kazen zoals Gouda, Cheddar en Gruyere. Voor de zoetekauwen onder ons, je kunt het ook com-
bineren met veel desserts, vooral desserts met rood fruit erin.

Borgogno “No Name” Nebbiolo Langhe doc   29,79                
Piemonte - Italie-100% Nebbiolo – 24 maanden gerijpt in eiken vaten
Om de kwaliteit van de wijn te garanderen, worden de wijnen uitvoerig gecontroleerd door de autoriteiten. Dat 
dit tot bureaucratie kan leiden, ontdekten ze bij Borgogno toen ze hun Barolo enkele jaren geleden inzonden om 
de vermelding “Barolo DOCG” te mogen dragen.
De oogst werd gebotteld in etappes en elke keer werd er een fles ter controle ingezonden. De eerste twee 
flessen werden goedgekeurd, de derde fles werd afgekeurd. Omdat alle drie de flessen exact dezelfde inhoud 
bevatten, werd er besloten de wijnen te bottelen onder de naam “No Name”. De toevoeging “Etichetta di Pro-
testa” is een verwijzing naar de bureaucratie. Na deze oogst zijn ze doorgegaan met het maken van deze wijn. 
Borgogno “No Name” voldoet aan de vereiste rijping van een Barolo van minimaal drie jaar waarvan twee jaar 
op houten vaten. 
Deze No Name ( no barolo) past verrassend goed bij sommige gerechten uit de Aziatische keuken. Dat heeft te 
maken met het bijzonder aromatische karakter van de wijn en de frisse zuren. Probeer bijvoorbeeld buikspek met 
sojasaus en Aziatische specerijen. Maar met gegrild rundvlees , pasta met porcini of fazant...
Er zijn 100de verschillende gerechten waarbij deze wijn zich heel goed laat bekoren.    
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Bestel 6 flessen wijn en kri jg 5% korting

Geniet nu ook thuis van onze...

Italiaanse frisdranken “PAOLETTI “    
   
Soda water    1,50
Gassosa (witte citroenlimonade)   1,80
Spuma Bionda (ginger ale)   1,80 
Tonica (tonic)   1,80 
Bitter Rosso (Rode bitter l imonade)   1,80 
Cedrata (groene zoete citroenlimonade)   1,80 
Limonata (l imoenlimonade)   1,80 
Aranciata (sinaasappellimonade)   1,80 
Pompelmo (bitter lemon-grapefruit)   1,80 
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