Cava & Champagnes
Methode traditionelle

Glas

Fles

Cava (NU) Reserva – brut

6,80

30,00

10,50

55,00
125,00

Champagne Blanc de blancs
Comte Remy de Vallicourt – blanc de blancs
Ruinart – blanc de blancs
Champagne brut
Moët & Chandon – brut
Veuve Clicqout – brut

79,00
89,00

Champagne rosé
Moët & Chandon – rosé

99,00

Champagne prestige
Dom Pérignon 2006 – brut

225,00

‘Wijnselectie van het huis’
WIT

Spanje, Castillo las Veras
100% Sauvignon blanc

ROOD Italië, Campoterra ‘Natale Verga
100% Sangiovese

ROSE Frankrijk, Pay d’ Oc, La Petite Source
Cinsault & Grenache

Glas: 5,20

1/4: 9,00

1/2: 17,40

fles: 23,00

‘Suggestie per glas’
WIT

glas

¼

½

fles

Languedoc, Le Grand Noir ‘Viognier

6,00 # 9,50 # 19,00 # 28,00

85 % Viognier / 15% Chardonnay
Aroma's van witte bloempjes en perzik met een subtiele houttoets,
zodat het hout blijft primeren. In de mond een pittig pepertoetsje.

Veneto, Villa Rasina ‘SOAVE CLASSICO’ DOC

7,00 # 11,00 # 22,00 # 33,00

50% Garganega / 50% Trebbiano
Strogele kleur. Eenvoudigweg: heel fruitige neus! Een wijn
met intense aroma's en parfums,heel fruitig, smaakvol en heel aangenaam.

Saint-Véran, Domaine Sangouard

8,00 # 13,00 # 25,00 # 38,00

100 % Chardonnay
Een rijke neus met veel structuur, in de mond levendig en fris met
prachtige aroma’s van citrusvruchten en wilde rozen.

ROOD

glas

¼

½

fles

Bordeaux, Marquis de Bordeaux

6,00 # 9,50 # 19,00 # 28,00

95% Merlot / 5% Cabernet Franc
Robijnrood met purperen reflecties. Aroma’s van kersen en rozen.
Evenwichtige wijn, uitgesproken gefruit.

Puglia, Zensa Primitivo ‘BIO

7,00 # 11,00 # 22,00 # 33,00

100% Primitivo
Intense robijnrode kleur. In de mond is het vol, maar toch soepel en
elegant met een zijdeachtige textuur. De afdronk is lang en aanhoudend,
met een uitbarsting van gekruide kersen en fel fruit en aardse aan het einde.

Bourgogne, Rully, Domaine Buissonnier

100 % Pinot Noir
We proeven aroma's van rode vruchten in combinatie met hinten
van tabak en leer. Zeer goed gebalanceerd met zeer zachte tannins
die het genieten alleen maar verstevigen.

8,00 # 13,00 # 25,00 # 38,00

WIT – Fruitige speelse vlotte wijnen
Italië, Emilia Romagna, Villa Harmonia Blanco BIO

27,00

Italië, Abruzzo, Talamonti Tribi, Trebbiano d’Abruzzo DOC

29,00

Portugal, Douro, “Adega de Vila Real” Reserva branco DOC

30,00

Nieuw-Zeeland, Marlborough, Babich ‘Sauvignon Blanc’

39,00

Médaille d’or au concours international Gilbert & Gailard
Villa Harmonia is een prachtige en rijke wijn. Intense aroma’s van acacia, perzik, abrikoos, exotisch f
ruit en gegrilde noten. Een rijke, volle en complexe smaak. Ronde, evenwichtige en intense afdronk,
die mooi blijft hangen.

100% Trebbiano
Veel geel fruit, rijp en weelderig. Toetsen van mineraliteit. Mooie gele kleur met in de mond veel
geel fruit van peer en appel. Rijk en rijp mondgevoel met goede aciditeit. Middellange afdronk.

Viosinho, Fernao Pires, Malvasia Fina
Silver Medal Decanter Wine Awards 2015 / Bronze Medal IWC 2015
Frisse en complexe aroma’s van citrusvruchten met tonen van toast. Het is een frisse en mollige wijn,
met minerale tonen en een lange, zachte afdronk.

100% Sauvignon Blanc
Babich Sauvignon blanc is een prachtige en rijke wijn. Intense aroma’s van acacia, perzik,
abrikoos, exotisch fruit en gegrilde noten. Een rijke, volle en complexe smaak. Ronde,
evenwichtige en intense afdronk, die mooi blijft hangen.

Frankrijk, Loire, Sancerre ‘Les Fontenelles
100% Sauvignon Blanc
Mooie zeer bleek, duidelijk, helder geel -witte kleur met groene tinten. Aangename geur,
geeft aroma’s van zomers fruit en exotisch fruit in combinatie met tonen van bloemen en buxus.

37,5cl
75cl

24,00
39,00

WIT – Volle wijnen met aangename afdronk
Chili, Colchaqua Valley, Bisquertt Petirrojo Reserva Chardonnay

29,00

Frankrijk, Bourgogne, Pouilly Fuissé ‘Danie Pollier

42,50

California, Francis Coppola << Diamond Collection>> Chardonnay

48,00

100% Chardonnay
Alle wijnen worden zeer licht gefilterd. Deze wijn behoort zonder meer tot de top van deze appellatie.
De kleur is goudgeel, neus van vanille, brioche, boter en amandel. In de mond geroosterde amandel en hazelnoot, accacahoning.

100% Sauvignon Blanc
Onze pouilly-fuissé is een sappige en frisse wijn. Deze volle en krachtige wijn met een mooie goudgele kleur
schittert in het glas, de lichte geur van noten en mineralen van de kalksteen komen nadrukkelijk naar boven.

100% Chardonnay
Smaken van ananas, peer, guave, tangarine (kleine sinaasappel) met romige creme brulée afdronk.

WIT – Halfzoet met lange afdronk
Frankrijk, Bordeaux, Bergerac, Château La Moulière

100% Gewurztraminer
Strogele kleur met goudtinten. Neus met aroma’s van exotisch fruit (lychee, mango) met hinten van peper.
Rijke, lange en volle afdronk. Heerlijk als dessertwijn. Past bij exotische gerechten en kaas.

27,00

ROOD – Zachte fruitige ‘easy to drink’ wijnen
Spanje, Rioja, Valcortes Cosecha ‘Tempranillo’

28,00

Frankrijk, Rhône, Paul Jaboulet Aîne – “Syrah” 2013

32,00

Frankrijk, Bordeaux Supérieur, Château Recougne

33,00

Italië, Piemonte, Barbaresco ‘Natale Verga

36,50

Frankrijk, Montagne-Saint-Emilion, Domaines Baron de Rothschild ‘Les Lauriers’

38,00

100% Tempranillo
Bekende streek uit Spanje, uitsluitend gemaakt met de Tempranillo. Aangenaam fruitige wijn,
om de maaltijd mee te starten.

100% Syrah
Elegante en aromatische wijn uit Vallée du Rhône met noten van rode vruchten en kruiden.
Mooie fruitige structuur met ronde tannines en een gekruide afdronk.

Merlot 77%, Cabarnet Franc 14%, Cabarnet Sauvignon 9%
Een zeer degelijke kwaliteitswijn voor elke dag, want voor de grote gelegenheden maakt
Luc Thienpont nog andere wijnen van groot kaliber.

100% Nebbiolo
Prachtig granaatrood. In de geur aromatisch, viooltjes & rode kers. In de smaak lekker stevig, pruimen, rode kersen,
elegant & karaktervol. Heerlijke zuren, niet heel krachtig, maar mooi op het fruit gemaakt. Rijpe tannines, verfijnd & fris.

70% Merlot, 20% Cabarnet Franc, 10% Cabarnet Sauvignon
Met een mooie dieprode kleur verleidt deze wijn u meteen met een aroma van rijp zwart en rood fruit zoals
kersen en bessen. Een fijne houttoets rondt dit geheel mooi af. In de mond is het een levendige wijn
met een aangename rondheid.

ROOD – Kruidig intens, speelse vlotte wijnen
Frankrijk, Côtes du Rhône, “Grand Bouigard”

28,00

Italië, Barbera d’Alba ‘Natale Verga’

33,00

Frankrijk, Côtes du Rhône, Croses Hermitage “Chaubayou” – Dom. Rocher

38,50

Frankrijk, Côtes du Rhône, Châteauneuf-du-Pape, Château Porte Rouge

53,00

Grenache, Syrah, Cinsault
Het domein wordt sinds 50 jaar beheerd door de familie Arône. De AOC Côtes du Rhône oppervlakte is
ongeveer 20 hectaren. Intens granaat rood. Aroma’s van leer en bosvruchten. Vlezig met een mooie afgeronde smaak.

100% Barbera
Gemaakt door een topwijnbouwer. Levendige, robijnrode kleur. Intense geur diverse aroma’s van donker
fruit en bloemen. Volle en harmonieuze smaak. Een heerlijke, ongecompliceerde zachte wijn met een fruitig karakter.

100% Syrah
Volle en intense geur van zwarte bessen, kersen met kruidige nuances (drop, laurier, vanille). De smaak
is soepel met herkenbare eigenschappen uit het zuidelijk-Rhône gebied (fruitig en kruidig).

Granche, Syrah, Mourvèdre
De druiven worden met de hand geoogst en na een strenge selectie voorzichtig geperst. Het hele mooie sap
wordt vervolgens lange tijd gerijpt op eiken houten vaten. In de geur is hij helemaal ontwikkeld, vol zwart fruit,
vanille, tabak, chocolade en lichte kruiden.

ROOD – Volle krachtige wijnen met lange afdronk
Spanje, Ribera Del Duero, Castillo Urtau Cosecha

27,50

Italië, Toscane, Chianti CLASSICO RISERVA ‘Natale Verga DOCG

37,00

Frankrijk, Saint-Emilion Grand Cru, Fleur de Badette

38,50

100% Tempranillo
Deze wijn heft een diep intense paarsrode kleur. Stevige maar ook frisse kruidige geur met elementen van koffie
en zwart fruit, pruimen en kruiden. Volle mondvullende afdronk van kersen en rijp, zwart fruit met een lichte zoete houttoets.

100% Sangiovese
Dit geeft een mooi gekleurde wijn met een elegant bouquet gemengd met aroma’s van rood en
zwart gruit en vanille, ruikt naar geroosterd hout met wat kruidige tonen. Het ontwikkelt zich in de mond
met een mooie evenwichtige structuur, met rijpe tannines en een elegantie dankzij zijn rijping. Zachte houtsmaak.

Eigendom van de familie Vandenbogaerde
De wijn is robijnkleurig, heeft een lichte kruidige, zoethoutachtige neus en een zeer expressieve, royale afdronk.

ROOD – Volle krachtige wijnen met lange afdronk
Frankrijk, Lalande-de-Pomerol, Château de la Commanderie

42,50

Frankrijk, Margaux, ‘K’ de Kirwan

59,00

75% Merlot, 20% Cabarnet franc en 5% Cabarnet sauvignon
Een klassieke wijn. Zwart fruit, tabak en leer in zowel geur als smaak. Een wijn met een zekere
voornaamheid en geliefd bij vele consumenten. Ideaal bij rood vlees, lam, wild en kaas.

27% Cabarnet Sauvignon, 53% Merlot, 10% Cabarnet Franc en 10% Petit Verdot
Property Château Kirwan, 3° Grand Cru Classé
Met een mooie dieprode kleur verleidt deze wijn u meteen met een aroma van rijp zwart en rood fruit
zoals kersen en bessen. Een fijne houttoets rondt dit geheel mooi af. In de mond is het een levendige wijn
met een aangenamen rondheid.

