HUISCHAMPAGNES

HUISWIJN

Laurent Perrier					glas

fles

“ La Cuvée “ Brut					12		63
“ La Cuvée “ Brut magnum						
130
“ La Cuvée “ Brut jeroboam (3L)				
370
“ Cuvée Rosé “ Brut							145
“ Grand Siècle “ Brut						
225
Autreau Brut Premier Cru						55

glas 		¼		½		fles
5		

WIT

10		

18		

25

Luc Pirlet Chardonnay Vin de Pays d’Oc Frankrijk

In de neus heeft deze wijn aroma’s van witte perzik, acacia, linde en
wat citrus. In de mond is de wijn evenwichtig met een frisse finale.

ROOD Luc Pirlet Merlot Vin de Pays d’Oc Frankrijk

Intense dieprode kleur. Kruidig in de neus met hints van bessen.
Vol in de mond, soepel met rijpe tannines.

ROSE Luc Pirlet Syrah Rosé Vin de Pays d’Oc Frankrijk

In de neus heerlijke aroma’s van aardbeien en frambozen.
Zachte, frisse en volle wijn met veel rood fruit in de afdronk.

CHAMPAGNES
Veuve Clicquot Brut							85
Veuve Clicquot Brut magnum					160
Veuve Clicquot Brut jeroboam (3L)				
450
Ruinart ‘Blanc de Blancs’ Brut					

145

Dom Pérignon Brut		

				

220

Louis Roederer, Cristal Brut					

350

Armand de Brignac, Ace of Spades ‘Blanc de Blancs’ Brut

530

BUBBELS

ZOET Domaine Du Tariquet, Gros Manseng, Côtes de Gascogne
Frankrijk

Heerlijk samenspel van frisse zuren. Een maand later geoogst dan de
normale druiven geven haar extra aroma’s en finesse mee.

SUGGESTIEWIJN

glas 		¼		½		fles
6,5		

WIT

12,5		

21		

31

Bouchard Pere & Fils, Macon-Lugny, Bourgogne, FrankrijK
Aroma’s van pompelmoes, mineraliteit en wit fruit. De smaak is rond
en perfect in balans, toetsen van kruisbes, kalk en wit fruit. Mooie
ronde smaak.

ROOD Château Mirambeau Papin, Bordeaux Superieur, Frankrijk

De elegante fruitaroma’s worden perfect ondersteund door de
tannines. In de mond blijft de wijn aan het pallet nazinderen : fruit,
vanille, wat ceder,… Complex, harmonieus, elegant.

Cava Brut ‘Pèré Ventura’				8		30
Cava Brut Royal ‘Pèré Ventura’			
9

ROSE Château du Rouët, 1840, Côtes de Provence, Frankrijk

Intense neus met toetsen van klein rood fruit. Fruitig en elegant in de
mond, gekenmerkt door fris fruit. Dit is een rosé met veel volume en
en mooie afdronk.
Grenache, Cinsault, Tibourenc.

BUBBELS ALCOHOLVRIJ
Carljung Mousseux					8		30

ALCOHOLVRIJE WIJN

glas 		¼		½		fles
6,5		

WIT

12,5		

21		

31

Carljung

Alcoholvrije wijn op basis van chardonnay. Droog met subtiele
aroma’s van groene appel.

ROOD Carljung

Leuke rode en fruitige wijn met aroma’s van rood fruit die doen
denken aan een speelse gamay.

WITTE WIJN 						

75 cl

Château de Tracy, Mademoiselle de ‘T’, Pouilly-Fumé, Loire,
Frankrijk								36
Tweede wijn van Chäteau de Tracy, prijs/kwaliteit is dit een top Pouilly-Fumé!
De jonge druiven, die worden gebruikt om deze wijn te maken,
zorgen voor enorm veel fraîcheur en mineraliteit. Sauvignon Blanc.

Pascal Jolivet ‘Sancerre’, Loire, Frankrijk				

38

100% Sauvignon Blanc. Deze wijn heeft frisse citrus tonen. Een volle en stevige
smaak met mineraliteit en een fijne droge afdronk.

Léon Beyer Pinot Gris, Elzas, Frankrijk				

33

La Chablisienne, La Pierrelée, Chablis, Frankrijk			

38

Aroma’s van witte perzik en noten, volle krachtige smaak
met boterachtige/romige nuances en een lange, zachte afdronk.

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

Joseph Drouhin, Saint-Véran, Bourgogne, Frankrijk		

36

Een wijn die je doet glimlachen! De stijl doet denken aan die van de nabijgelegen Pouilly-Fuissée met z’n elegante en verfrissende smaak. Rond en filmend
in de mond. Chardonnay.

Saint-Clair Sauvignon Blanc Reserve, Marlborough,
Nieuw-Zeeland							28
Een bijzonder expressieve wijn. Intense aroma’s van kruibes, tropisch fruit.
Bijzonder mooie zuren en een klein toontje citroen. Perfect als aperitief,
bij schaal-en schelpdieren, gevogelte, salades,…

Carrasvinas ,Verdejo, Spanje					28
Een droge en fruitige wijn met een excellent boeket van citrus, pompelmoes,
anijs, mos en groen gewas. Giua Penin: 90/100

Entre-Deux-Monts, Pinot, Heuvelland, België			

Het Belgische wijndomein “Entre-Deux-Monts” is één van de meest
noordelijk gelegen wijndomeinen uit Europa. Fris, sappig en mineraal.
Pinot Gris, Pinot Auxerrois, Chardonnay.

Tegernseerhof Durnstein, Gruner Veltliner, Oostenrijk		

28

32

Aroma’s van gedroogd gras, radijzen, kruidigheid, lichte munttoets en limoen.
Mooie frisheid in de mond, aromatisch met een lange afdronk.

Kaapzicht, Kliprug Chenin Blanc, Stellenbosch, Zuid-Afrika

Dit is een droge witte wijn met aroma’s van zongerijpt fruit, verse ananas
en toetsen van knapperige appel. Fris en rijk aan fruit in de mond met een
vlezige structuur. Houtgelagerd!

RODE WIJN					
D de Dauzac, Bordeaux, Frankrijk

			

34

75 cl 1,5 l
29

3 wijn Château Dauzac in de Bordeaux-appellatie. Heerlijk sappige en
soepele wijn met veel fruitigheid en een mooie, volle diepgang in de smaak.
Ideaal bij een goed stuk vlees! Cabernet Sauvignon, Merlot.
e

Château La Haye, Saint-Estèphe, Bordeaux, 		
			
Frankrijk							48

Fruitig aroma met overheersende toetsen van klein, rijp zwart fruit.
Evenwichtige en levendige wijn. Dit wijnhuis is eigendom van de Oostkampse
Chris Cardon. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot.

Château Lamarzelle, St-Emilion Grand Cru Classé,
		
Frankrijk							80
165
Prachtige neus van zwart fruit met hints van vanille en kruiden.
De elegantie gaat gepaard met een zeer intense concentratie,
een mooie frisheid en een fijn tanninekader.

Pascal Jolivet ‘Sancerre’, Loire, Frankrijk			

Le Plan-Vermeersch, GT-X,
Côtes du Rhône Villages, Frankrijk 		

75 cl

1,5 l

60

Best of blends! De GT-X wordt geblend met enkel de beste eiken vaten
uit de kelders van Dirk Vermeersch. Heel veel zwart en rood fruit in
het aroma, subtiele specerijen met een aangename houttoets.
Grenache, Syrah, Carignan, Mourvèdre,…

Santa Carolina, Carolina Reserva Pinot Noir, 			
Leida Vallei, Chili 					28

Leuke en soepele rode wijn uit de Leida Vallei van Chili. De koele wind
die vanuit de Grote Oceaan over de wijngaarden waait, zorgt voor
een evenwicht in het anders droog klimaat. De koelere condities en
de lange rijpingsperiode maakt van de Leida Vallei
de ideale locatie voor de Pinot Noir. ( 6 maanden houtlagering in Franse eiken
vaten). Deze wijn wordt fris geserveerd!

Gagliasso, Barolo Torriglione, Piëmonte, ItaliE

75

Querciabella Chianti Classico, Toscane, Italië

43

Muga Reserva, Rioja, Spanje				

42

65

Mariano Garcia ‘Garmon’, Spanje			

65

152

Intense en zeer uitgesproken aroma’s met toetsen van viooltjes, paprika,
frambozen en rozen. Volle, aanhoudende en elegante smaak.
Na een rijping van 12 maanden (50% nieuwe eik, 50% 2 jaar oud)
worden beide vaten geblend in grote 2500 liter vaten gedurende 18 maanden.
Na botteling blijft de wijn nog een extra 10 maand in de fles
alvorens hij de kelder verlaat. Nebbiolo.
Heerlijke aroma’s van rijpe vruchten (pruim, zwarte kers en een toets
chocolade). Deze wijn heeft een volle smaak met mooie tannines en een
delicate, mineralige afdronk.
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.
Krachtige en intense Rioja. Tempranillo, Garnacha, Graciano, Mazuelo.
Houtrijping van 16 maand met duidelijke toetsen van zwart fruit, cacao,
mineraliteit met goed ontwikkelde tannines en een krachtige en lange afdronk.

ROSE WIJN			

75 cl

Château du Rouët, 1840, Côtes de Provence,
Frankrijk						31

1,5 l

Intense neus met toetsen van klein rood fruit.
Fruitig en elegant in de mond, gekenmerkt door fris fruit.
Dit is een rosé met veel volume en een mooie afdronk.
Grenache, Cinsault, Tibourenc.

AIX, Côteaux d’Aix en Provence, Frankrijk		

33

Muga Rosado, Rioja, Spanje				

28

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.
Grenache, Cinsault, Syrah.

65

De aantrekkelijke lichte kleur wordt bekomen door het sap
slechts korte tijd in contact te laten komen met de schil van de druiven.
Dit is een droge rosé met toetsen van kersen, appel en een mooi
verweven kruidigheid. Leuke aperitief door z’n fraîcheur,
maar combineert zeker ook met gerechten door z’n volle toetsen.
Garnacha, Viura, Tempranillo.
De Sancerre rosé heeft een licht rose kleur en rood fruitaroma’s.
Hij is elegant en droog in de afdronk.

38

28

Zachte, weelderige mond met rijp en donker fruit, kruidig in de afdronk.
Diepe wijn met veel finesse en zachte tannines.

Domaine Ott, Château de Selle, Côtes de Provence,
Frankrijk						72

3l

66

Pascal Jolivet ‘Sancerre’ rosé, Loire, Frankrijk 39

Een mooie, rode Sancerre met een typische Pinot Noir neus
met toetsen van framboos en zwarte bessen. De smaak is fris, licht,
kruidig en makkelijk te drinken.

RAM , Syrah Blend, Zuid-Afrika				

					

Zeer verfijnde rosé van het bekende Domaine Ott.
De Grenache brengt het vineuze in de wijn naar voor,
Cinsault verzacht en de Syrah en Mourvèdre benadrukken het fruit!
Een rosé met een lange afdronk.

145

