HUISCHAMPAGNES

											glas

Laurent Perrier
“
“
“
“
“

fles

La Cuvée “ Brut							
10		
55
La Cuvée “ Brut magnum									120
La Cuvée “ Brut jeroboam (3L)								350
Cuvée Rosé “ Brut										105
Grand Siècle “ Brut										199

H. Goutorbe
Cuvée Tradition Brut									

45

CHAMPAGNES
Veuve Clicquot Brut									

85

Veuve Clicquot Brut magnum								160
Veuve Clicquot Brut jeroboam (3L)							450
‘R’ de Ruinart Brut										100
Ruinart ‘Blanc de Blancs’ Brut								148
Dom Pérignon Brut										215
Louis Roederer, Cristal Brut									350
Armand de Brignac, Ace of Spades ‘Blanc de Blancs’ Brut			

BUBBELS

											glas

Cava Gran Troya Brut							
Cava Gran Troya Brut ‘Royal’					

7.5		
8

520

fles

29

HUISWIJN

									
						
glas
1/4
						
4.7		
9.8		

WIT

LePlan-Vermeersch, Blanc Classic, Frankrijk		
fris & zacht | sauvignon blanc

1/2
17		

fles
25

		

ROOD
Domaine Rivoire, Vin de Pays de la Cité de Carcassonne, Frankrijk
fruitig & rond | cabernet sauvignon - merlot

ROSÉ
Chichoulet, Côté Plage IGP, Languedoc, Frankrijk |
fris, zacht & droog | syrah - merlot 		

ook beschikbaar in magnum: 48

ZOET
Estrella de Murviedro, Valencia, Spanje
intens aromatisch | moscatel

SUGGESTIEWIJN

									
						
glas
1/4
							
6
12		

WIT

1/2
23		

Tormaresca, Chardonnay Puglia IGT, Italië 			
aromatisch & fris | chardonnay

ROOD
Elle de La Marzelle, Saint-Emilion, Frankrijk

3e wijn Château La Marzelle

soepel & vol | merlot - cabernet franc - cabernet sauvignon

ROSÉ
AIX, Côteaux d’Aix-en-Provence

zacht, verfijnd & trendy | grenache - syrah - cinsault

fles
32

WIT - FRANKRIJK

										

ELZAS

37,5cl

75cl

Trimbach, Pinot Blanc, Ribeauvillé							28
pinot blanc

Deze droge witte wijn is zeer toegankelijk, soepel en evenwichtig. Perfect als
aperitief of als begeleider van een lichte maaltijd.

LOIRE
Château de Tracy, Mademoiselle de “T”, Pouilly-Fumé				
sauvignon blanc

33

Tweede wijn van Château de Tracy, prijs/kwaliteit is dit een tóp Pouilly-Fumé!
De jonge druiven, die worden gebruikt om deze wijn te maken, zorgen voor
enorm veel fraîcheur en mineraliteit.

Domaine de la Perrière, Sancerre Blanc				
sauvignon blanc

22		

41

De wijnstokken van Domaine de la Perrière staan in kiezelhoudende gronden (silex).
Dit geeft extra karakter aan de druiven. De rijping ‘sur lies’ zorgt voor extra frisheid
en vettigheid aan de wijn.

De Ladoucette, Pouilly-Fumé								55
sauvignon blanc

“Bij het streven naar een topwijn gaat het om het creëren van zodanige omstandigheden
dat de wijn zich als het ware zelf maakt, met een minimum aan menselijke ingrepen”;
aldus Baron Patrick de Ladoucette. Verfijnd en complex. Zuivere terroir-expressie.

BORDEAUX
Château Tour Léognan, Pessac-Léognan						34
sauvignon blanc - sémillon

Tweede wijn van Château Carbonnieux. Fris, elegant, fruitig en levendig.
Perfect in evenwicht met de zachte en rijke smaak van de Sémillon druif.

      

										

BOURGOGNE

37,5cl

La Chablisienne, La Pierrelée, Chablis					
chardonnay

22		

75cl

32

Lichtgele kleur, heldere en briljante wijn. Floraal (witte bloemen) en fruitig in de neus.
Aantrekkelijke Chablis met een mooie afdronk.

J. Drouhin, Saint-Véran									32
chardonnay

Een wijn die je doet glimlachen! De stijl doet denken aan die van de nabij gelegen
Pouilly-Fuissé met z’n lichte, elegante en verfrissende smaak. Rond in de mond!

J. Drouhin, Montagny 1er Cru								38
chardonnay

Aroma’s van gouden appel, verse amandelen en citrusvruchten. De nasmaak is lang en
smaakvol; elegant met heerlijke aroma’s van gestoofd fruit.

Domaine Roux, Rully ‘Vieilles Vignes’							42
chardonnay

Mooi fris, rijp wit fruit, aangename en fijne zuren.

J.J. Durup, Chablis 1er Cru Fourchaume						45
chardonnay

Een wijn die wordt gekenmerkt door verfijning en finesse. Typerend en zuiver.

J. Drouhin, Pouilly-Fuissé									45
chardonnay

De wijn is rijk van smaak en mineralig met een mooie frisheid. Florale aroma’s en een
verfrissende afdronk.

Marchand-Tawse, Meursault								68
chardonnay

In de neus veel citrus, geroosterde hazelnoten en geurige witte bloemen die typisch
zijn voor deze prachtige Meursault. De doordringende minerale kern zorgt voor diepte,
finesse en lengte.

      

WIT - WERELD

										

SPANJE

75cl

Viña Zorzal, Garnacha Blanca, Navarra						28
garnacha

Zachte aroma’s van citrus fruit en wit fruit. De wijn onderging een rijping van 4 maanden
in 1500 liter houten vaten.

ITALIË
Ca’Rugate, San Michele, Soave Classico DOC, Veneto				
garganega

28

Afkomstig uit het hartje van de appellatie, geplant op zacht glooiende hellingen met
vulkanische bodem en een speciaal microklimaat. Die omstandigheden zorgen voor een
kleinere opbrengst met een hogere kwaliteit. Aangename en frisse wijn.

BELGIË
Entre-Deux-Monts, Pinot, Heuvelland							30
pinot gris - pinot auxerrois

Het Belgische wijndomein “Entre-Deux-Monts” is één van de meest noordelijk gelegen
wijndomeinen uit Europa. Dit 13ha grote domein vindt beschutting tussen de Rode Berg
en de Zwarte Berg.

OOSTENRIJK
Domäne Wachau, Grüner Veltliner Federspiel, Terrassen			
grüner veltliner

Typische wijn uit één van Oostenrijk’s beste regio’s: Wachau. De wijngaarden op de steile
hellingen in combinatie met een koel gematigd klimaat geven extra karakter aan de druif.

29

      

										
75cl

ZUID-AFRIKA
Groot Constantia, Western Cape - False Bay						
chardonnay

34

In de neus mooi fruitig (wit fruit, peer, perzik) gemengd met andere aroma’s (noten,
honing, karamel, hout, toast, vanille). In de mond krachtig en sappig met toetsen van
perzik en citrus. Mooie wijn waarin het houtgebruik goed versmolten is.

NIEUW-ZEELAND
Cloudy Bay, Marlborough									45
sauvignon blanc

Het wijnhuis Cloudy Bay heeft op zijn eentje gezorgd voor de bekendheid van
de lekkere Nieuw-Zeelandse wijnen bij het internationaal publiek.
Tot op vandaag maken ze erg verfijnde wijnen die worden gedronken aan de grootste tafels.
De Sauvignon is mineraal en bulkt van exotisch fruit.

ROSÉ - FRANKRIJK

										

AIX, Côteaux d’Aix-en-Provence								32
grenache - syrah - cinsault

Subtiel in de neus (aardbei, perzik, witte bloemen) en in de mond mooi verfrissend,
zacht en rond. AIX is een fijne, frisse en trendy rosé van topkwaliteit.

Ook beschikbaar in magnum, 3-liter en 6-liter fles!				

										
										

150cl
3 L		
6 L		

68
139
330

Rosé de la Marzelle, St-Emilion								38
grenache - syrah - cinsault

De vinificatie verloopt langzaam en bij lage temperatuur. Dit geeft een prachtige
complexiteit aan deze rosé van Château La Marzelle. De neus is zeer fruitig met
toetsen van peer, abrikoos en exotisch fruit. Fruitig en soepel in de mond.

      

ROOD - FRANKRIJK

										
   

37,5cl           75cl

150cl

      

BORDEAUX
Château Lestage Simon, Haut-Médoc							32

merlot - cabernet sauvignon

Rijk en evenwichtig in de mond; fruitig met aroma’s van braambes en zoethout.

Château de la Commanderie, Lalande de Pomerol
cabernet franc - cabernet sauvignon - merlot

22		

36

72

Rijp en zacht in de aanzet met een mooie elegante textuur en lange afdronk.

Château Tour Léognan, Pessac-Léognan						38
cabernet sauvignon - merlot

Tweede wijn van Château Carbonnieux. Fijne wijn in de herkenbare Bordeaux stijl.

Château Dutruch Grand Poujeaux, Moulis-en-Médoc				
merlot - cabernet sauvignon

42

De wijngaarden van Dutruch Grand Poujeaux zijn dicht beplant. Op deze manier creëert
men als het ware een competitie tussen de druiven. Dit levert volle en vlezige druiven op.

Le Seuil de Mazeyres, Pomerol								43
merlot - cabernet franc

Tweede wijn van Château Mazeyres. Elegante wijn vol met rijp zwart fruit en zachte tannines.

Château La Haye, Saint-Estèphe								45
merlot - cabernet sauvignon - cabernet franc

Fruitig aroma met overheersende toetsen van klein, rijp zwart fruit. Aangename,
evenwichtige en levendige wijn.

Château Labégorce, Margaux								55
cabernet sauvignon - merlot - cabernet franc - petit verdot
Krachtige wijn met aanwezige tannines, veel zwart fruit en gebrande toetsen.

La Dame de Montrose, Saint-Estèphe							68
merlot - cabernet sauvignon - cabernet franc

Tweede wijn van Château Montrose. Soepele en zachte aanzet met een mooie rondeur.

Château La Marzelle, Saint-Emilion Grand Cru Classé				
merlot - cabernet franc- cabernet sauvignon

Château La Marzelle, eigendom van de Belgische familie Sioen, is één van dé referenties in
Saint-Emilion. Complex, krachtig en toch verfijnd.

68

145

ROOD - FRANKRIJK

										

LOIRE
Domaine de la Perrière, Sancerre Rouge						
pinot noir

75cl

36

Klassieke Sancerre met een verfijnde smaak. Kan licht gekoeld gedronken worden.

BOURGOGNE
J. Drouhin, Lâforet Rouge									32
pinot noir

Smaakvol, charmant en aangenaam te drinken. Aroma’s van voornamelijk rode bessen.

Louis Max, Santenay 1er Cru ‘Clos Rousseau’					54
pinot noir

Deze schitterende Pinot Noir barst van het fruit. Puur in de mond met zachte tannines.

Marchand-Tawse, Pommard 1er Cru ‘Les Epenots’					90
pinot noir

De finesse in de neus wordt benadrukt door intense geuren van kersen,
aardbeien en drop. Rijk en krachtig met een mooie body en een zachte, lange afdronk.

RHÔNE
LePlan-Vermeersch, GT-C, Vallée du Rhône						32
carignan

100% Carignan uit de Rhône vallei van Belgisch wijnbouwer Dirk Vermeersch. In de neus
zwart fruit, pruimen, zoethout en geroosterde toetsen vermengd met wat kruidigheid.
Geconcentreerd en soepel in de mond met fijne en zachte tannines.

Maison Brotte, ‘La Rollande’, Crozes Hermitage					
syrah

33

Sterke aroma’s van cassis met kruidige toetsen zoals zwarte peper en zwarte olijven.

Maison Brotte, ‘La Marasque’, Gigondas						34
grenache - syrah

De wijngemeente Gigondas wordt dikwijls op dezelfde lijn geplaatst als de Châteauneuf-du-Pape.
Warm, rood, sappig fruit en kruidigheid typeren deze wijnen.

      

ROOD - WERELD

										

SPANJE

75cl

Muga, Reserva, Rioja Alta									33
tempranillo - garnacha - graciano - mazuelo

Heerlijk zwart fruit in de neus, vermengd met bittere chocolade. Zeer evenwichtig
in de mond met heel wat karakter. 24 maanden houtlagering en 12 maanden rijping op fles.

Marqués de Murrietta, Reserva, Rioja							42
tempranillo

Mooi gemaakte Rioja met veel diepgang en souplesse. Bevat zeer fijne tannines
en een lange afdronk.

ITALIË
La Braccesca, Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Toscane			
sangiovese

33

De Sangiovese druif, typisch voor de streek van Toscane, zorgt voor een fruitige en
zachte wijn met body. 12 maanden houtlagering, gevolgd door 12 maanden flesrijping.

Pian Delle Vigne, Rosso di Montalcino DOC, Toscane				
sangiovese

42

In het algemeen produceert ieder Brunello huis een tweede wijn, de Rosso di Montalcino.
Dit kan gezien worden als een soort mini-Brunello. Een Rosso wordt na één tot twee jaar
op de markt gebracht en is dan ook direct op dronk.

Bruna Grimaldi, Barolo ‘Camilla’ DOCG, Piëmonte					
nebbiolo

55

Intense en zeer uitgesproken aroma’s met toetsen van viooltjes, paprika, frambozen
en rozen. Volle, aanhoudende en elegante smaak.

Caparzo, Brunello di Montalcino DOCG, Toscane					
sangiovese

Intens rode kleur. Elegante neus met toetsen van kruiden en kersen. Volle, zachte
en harmonische smaak.

68

      

										
75cl

ARGENTINIË
Norton, Privada, Lujan de Cuyo - Mendoza						
malbec

34

Privada staat voor een selectie van druiven die afkomstig zijn uit wijngaarden van
meer dan 60 jaar oud. Dit zorgt voor een diepe purperen kleur in de wijn en een
enorme concentratie van aroma’s in de neus en mond. De wijn rijpte gedurende
16 maanden op nieuwe Franse eiken vaten.

ZUID-AFRIKA
Groot Constantia, Western Cape - False Bay						
pinotage

34

Pinotage is dé referentie voor rode wijn in Zuid-Afrika. In de neus aardbeien, zwarte
kersen, pruimen en subtiele houttoetsen met vanille. In de mond elegant en zacht
met soepele tannines.

DIGESTIEVEN

											

       glas

Sherry - Lustau 10 y.										10
palomino

Madeira - Barbeito 10 y.									10
medium sweet | bual

Porto - Noval Tawny 10 y.									10
touriga nacional - touriga franca - tinta roriz

      

