~
WIJNEN
~

SAMENGESTELD DOOR DE LIEFDE VOOR DE DRUIF

~ BUBBELS ~
CHAMPAGNES EN CAVA
CHAMPAGNE TASSIN

€ 12.00 / 55.00

TASSIN, LES TROIS TERES
80% PINOT NOIR, 20% CHARDONNAY

CAVA DIAGONAL BRUTT
35% MACABEO, 35% PARELADA, 30% XAREL

€ 4.50 / 20.00

~ VINO ~
WITTE WIJNEN
JUAN DES JUANES 75CL (HUISWIJN)

€ 4.00 / 18.00

Chardonnay, Macabeo AFKOMSTIG UIT VALENCIA, SPAN E

MONTGRAS CHARDONNAY RESERVA

€ 20.00

Volle stevige een droge smaak, ver jnd zacht en droog, aangename fruitaroma’s met mooie zuren, harmonieuze nish.
100% chardonay

KLEIN CONSTANTIA, SAUVIGNON BLANC

€ 21.00

Helder van uiterlijk met een uitnodigende neus met citrusaroma's. Volle mond, goed afgerond met een prominente
textuur en jne tot jne zuren. Zuivere smaken van meloen en citrus omhullen de mond die eindigt met een langdurige
en rijke afdronk. Alle percelen worden apart behandeld en gevini eerd om achteraf de meest perfecte wijn te kunnen
samenstellen.

VIGNOBLE COGNE

€ 22.00

zeer mooie Sauvignon Blanc uit frankrijk, gevuld met citrus toetsen alsook limoen en appelsien. Ondersteund door een
prachtige mineraliteit die hier voor een mooie balans zorgt 100% sauvignon blanc.

SANTA EMA 37CL EN 75CL

€ 12.00 / 22.00

Helder geel van kleur. Intense aroma’s van rijp tropisch fruit: banaan, passievrucht en annanas.
Jong en fruitig, zeker ook volumineus en vrij stevig. Goed uitgebalanceerd 100% chardonnay regio chilli

SAINT CLAIR SAUVIGNON BLANC

€ 25.00

een intense frisse wijn met veel fruit, exotische aroma's en een lange afdronk.
Bijzonder mooie zuren en een klein toontje citroen. Niet voor niets een van de beste Sauvignon Blanc wijnen uit Nieuw
Zeeland.
Deze wordt gemaakt door het bekende en beroemde wijnhuis Saint Clair Family Estate uit de Marlborough. Zij maken
sinds 1978 de beste Sauvignon Blanc wijnen in Nieuw Zeeland die bovendien Vegan Friendly zijn.

CHATEAU DU CHÂTAGNERÉAZ BLANC 2014
Dit druivenras wekt veel belangstelling van de consument, het is semi-aromatisch met als belangrijkste geurkenmerk
abrikoos. Het gee wijnen van zeer hoge kwaliteit en compleet, met een stevige zuurgraad en een goede kracht. druif:
Viognier, herkomst Zwitserland

€ 28.00

~ VINO ~
ROSE
JUAN DE JUANES ROSADO

€ 4.00 / 18.00

Ben je op zoek naar een zachte rosé met alle kwaliteiten van een passe-partout? Dan is deze Juan de Juanes rosado
de ideale wijn. Fruitig met aroma's van veel fris fruit. In de smaak zachte aardbei, perzik en rode bessen die leiden
naar een zachte afdronk. DRUIF: Cabernet Sauvignon, Monastrell

AMOR AMOR

€ 21.00

zalmrose kleur, veel vers fruit en bloemen. Aromatisch en zacht in de afdronk. IDEAAL VOOR DE LIEFDE

AYET 1.5L
De ideale licht rose wijn voor u en uw gezelschap, licht rose en zacht van smaak

€ 32.00

~ VINO ~
ROOD
BURLESQUE USA

€ 4.50 / 20.00

geserveerd als huiswijn, Aroma's van vanille, gemalen zwarte peper, Ronde en evenwichtige wijn, goed
uitgebalanceerd met toetsen van rood fruit en eik Herkomst: USA, Californië DRUIVENSOORT 100% Zinfandel

MIOPASSO

€ 21.00

Een wijn die robuust en tegelijk ver jnd en zijdeachtig is. In de neus donker rijp fruit zoals zwarte bessen, En in de
smaak komt dat heerlijke fruit terug. Miopasso Primitivo is gemaakt van 100% Primitivo druiven. Alleen de rijpe
druiven worden met de hand geplukt en dat proef je.

MAN VINTERS

€ 22.00

De wijnranken bevinden zich laag bij de grond en geven hierdoor slecht een lage opbrengst. De druiven hebben hierdoor
echter wel een hoog concentraat. De MAN Vintners Pinotage wordt na de oogst 5 dagen gegist in roestvrijstalen tanks.
Ongeveer een vijfde van de wijn wordt 15 maanden gerijpt op Amerikaans eiken. Bij deze Pinotage is een wat Viognier
aan de blend toegevoegd om het aroma expressiever te maken.

SANTA EMA CABERNET SAUVIGNON 37 EN 75CL

€ 12.00 / 23.00

Een mooie robijnrode wijn met een aroma barstensvol klein rood fruit zoals rode besjes, frambozen, kersen,
Pruimen en een toets van geroosterde ko ebonen en tabak. In de mond een bom van rood rood fruit, besjes,
pruimen en een zacht getoaste smaak ( door de echte houtlagering van 4 tot 6 maanden). Body en mooi
uitgebalanceerde wijn met veel fruit en kracht. Zeer goede balans en rijpe tannine met een aanhoudende
afdronk.

SANTA EMA MERLOT RESERVA

€ 25.50

Mooi donkerrood van kleur met aroma’s van chocolade, vanille, bessen en gebrande ko e. Zijdezacht in de mond met
ronde tannine.
Deze intense, fruitige en zijdezachte wijn bevat tonen van diep donker fruit, tonen van pruimen, karamel en chocolade.
100% MERLOT

DOMAINE DU CHENOY - TERRE NOVA 2017
BELGISCHE KLASSE WIJNEN

€ 26.00

Deze fruitige, vlezige en elegante rode wijn combineert gelukkig de rondheid van zijn tannines, zijn aromatische
complexiteit en zijn alcoholgehalte gemeten met een levendigheid en terughoudendheid. Het zal u betoveren met zijn
tonen van rood fruit die lang in de mond blijven hangen, zijn originaliteit met de unieke mix van Rondo - Pinotin Regent-druivensoorten en zijn harmonieuze balans die een goed
verouderingspotentieel voorspelt.

CHATEAU CLAUZET SAINT ESTEPHE 2019

€ 42.00

Château Clauzet, een geweldige wijn op een uitstekend terroir door gebruik te maken van de kwaliteitselementen die
gereserveerd zijn voor de grootste jaargangen van de Médoc. Deze oude vintage van Saint-Estèphe, Eigendom van de
Belgische baron Maurice Velge.

BAROLO - Paolo Manzone Barolo Meriame 2010

€ 55.00

BEHOEFT DEZE BAROLO NOG EEN INTRODUCTRIE? Toelichting sommelier: “Grote, krachtige Barolo Cru met
extra veel karakter.

BRUNELLO ROSSO DI MONTALCINO IL POGGIONE
Rosso de Montalcino werd in het verleden wel eens stiefmoederlijk het ‘kleine broertje van de Brunello genoemd’. Niets
daarvan in deze versie van Il Po ione. In de neus intens fruitige aroma's met typische aardse tonen. Krachtig palet met
opnieuw veel aardse tonen en fruit, hints van chocolade en kersen, aardbeien. Een lange nale. Deze Rosso hee 12

€ 65.00

