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WIT

W01

Mooie kwaliteitswijnen met perfecte
weergave van de druiven. Boeket van
rijp witgeel fruit met romige afdronk.

Assemblage van druiven waardoor
een fijne sappige stijl wordt verkregen. Bekoorlijke geuren van klein rood
fruit , met droge afdronk.

CÔTES DU ROUSSILLON

Vin Porte-Bonheur
Corneilla d’Oriola - Gris Gris 2017

€ 7.50
De liefhebbers van Fris en Crispy
komen aan hun trekken met deze Siciliaanse ontdekking uit de Fiano druif.
Opstuivend boeket van frisse kruiden
en citrus, frisse afronk. Te genieten
als apero of bij allerhande slaatjes,
witte vis, schelp- en schaaldieren.

VIN DU LANGUEDOC

SICILIË – MANDRAROSSA

Belle Ivresse Chardonnay 2017

Ciaca Bianca Fiano 2017

€ 6.50
Mooie harmonie tussen frisheid
en de molligheid van de druif:
exotische geuren van rijp witgeel
fruit met volle afdronk.

W03

Deze Chardonnay kon genieten van
W04
warmere klimatologische omstandigheden waardoor een rijper boeket
waarneembaar is: abrikoos, mango en rijpe
peer. Een lichte houtlagering vertaalt zich
in extra ‘vanille‘ toetsen. Te genieten bij
allerhande vis- en gevogeltegerechten.

ARGENTINIË

Valdivieso Chardonnay 2017

Catena ‘Zapata’
Chardonnay 2016

€ 7. 50

€ 14. 25

NIEUW-ZEELAND

W05

W02

€ 7.50

CHILI

Schitterende wijn voor de liefhebbers
van pittig en fris, expressief boeket
van citrusvruchten met florale aroma’s
verweven, lange afdronk. Doet denken
aan een verfijnde Sancerre. Serveer bij
schelp-en schaaldieren, witte vis,
slaatjes allerhande.

RZ01

CAVA
Xarel-Lo, Maccabeo en Parellada.
Geuren van citrus en groene appel, met
toetsen van rijp wit fruit. Rijping van 18
maand op fles.

SPANJE

Marlborough – Wild Rock
Sauvignon blanc 2017

Pere Ventura Brut

€ 10. 50

€ 10.00
Jaartallen kunnen variëren naargelang de beschikbaarheid van de wijn.

CA1

ROOD

R01

Rond en stevig van aard met nog jonge
tannines. Aroma’s van rijpe bessen en
donker fruit met rokerige impressies.

Mooie kwaliteitswijnen met
perfecte weergave van de druiven.
Boeket van rood en donker fruit,
lichte kruidigheid,
met vlezige afdronk

CHILI

VIN DU PAYS D’OC

Valdivieso Merlot 2017

Belle Ivresse Merlot 2017

€ 7.50

€ 6.50

Aangename Bordeauxwijn die
voornamelijk steunt op een rijk
boeket van rood fruit, lichte
kruidigheid in de nasmaak.

R03

Perfekte harmonie tussen
donker fruit en kruidigheid,
perfekte harmonie tussen
kracht en charme, rijkelijke
afdronk. Geniet bij allerhande
vlees gerechten, ook wild
gerechten, ook kaas schotels.

R02

R04

BORDEAUX SUPERIEUR

ZUID-AFRIKA

Thienpont La Marotte 2014

Stellenbosch – De MorgenZon
Shiraz 2016

€ 7.50

€ 11.50

We verleggen onze smaak naar
een diepere vorm van de Médoc
stijl. Dit familiaal domein legt
meer concentratie in zijn wijnen,
tegelijk zorgt een langere
houtrijping voor een mooie
harmonie. Ideale begeleider bij
al uw vleesgerechten.

R05

Kenmerkend voor Argentinië
is de uitzonderlijke kwaliteit
van de Malbec-druif:
ruby kleur, intens rijp fruit,
elegant en harmonieus.
Een unieke wijn.

R06

MÉDOC

ARGENTINIË

Château Grand
Bertin de Saint Clair 2014

Catena Zapata Malbec 2015

€ 11.00

€ 13.50

De Tempranillo druif in
zuiverste vorm, want BIO !
Frisse geuren van rood fruit,
krieken , aarbei en framboos.
Expressieve afdronk op zijn
fruit, fris getint.

R07

Burmester Tawny Port heeft een
boeket van rijp fruit en vanille, is
in de mond fris, elegant en rond.
Ideaal in combinatie met
vruchten en cakes.
Bewaren in een koele, donkere en
droge omgeving.

SPANJE/RIOJA

BIO – Vina Ilusion 2016

Burmester
Tawny rood

€ 8.00

€ 10.00

PORTO

Jaartallen kunnen variëren naargelang de beschikbaarheid van de wijn.
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