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Champagnes 

 

 

Bollinger “Special Cuvée” Aÿ, Frankrijk  Glas  15,00 € 
   Fles  95,00 € 
 

Een heerlijke smaakmaker met een goudgele kleur en zeer fijne bubbels. 
De mooie en toch complexe en kruidige aroma’s van rijp fruit met hints van geroosterde 
appelen en perziken brengen ons een smaak met een subtiele structuur, fluweelzacht in 
de mond en een afdronk van peer, brioche en hints van verse walnoot. 
 

 Druivensoorten : Pinot Noir (60%), Chardonnay (25%) en Pinot Meunier (15%) 
 

Laurent Perrier “La Cuvée Brut” Tours-sur-Marne, Frankrijk Fles  85,00 € 
 

Deze frisse en pure wijn is heerlijk als aperitief. 
De smaak van citrus en de hints van wit fruit ondersteunen de opmerkelijke balans 
van deze wijn met zijn subtiele bubbels.  
 

 Druivensoorten : Chardonnay (+50%), Pinot Noir (+30%) en Pinot Meunier (10 à 20%) 
 

Laurent Perrier “Cuvée Rosé” Tours-sur-Marne, Frankrijk Fles  118,00 € 
 

Deze intense en aromatische smaak van deze bruisende parel is een ideale combinatie 
met gemarineerde rauwe vis, gegrilde garnalen en exotische gerechten, Parma ham en 
desserts van rode vruchten.  
 

 Druivensoorten : Pinot Noir (100%) 
 

Louis Roederer “Brut Premier” Reims, Frankrijk  Fles  88,00 € 
 

De frisheid, finesse en de helderheid van Brut Premier maken het de perfecte wijn 
voor feestelijke gelegenheden. De gestructureerde textuur, de rijkdom zijn werkelijk 
waarneembaar.  
 

 Druivensoorten : Pinot Noir (40%), Chardonnay (40%) en Pinot Meunier (20%) 
 

Louis Roederer “Cristal Brut” Reims, Frankrijk  Fles  450,00 € 
Vintage 2007 
 

Een wijn die puur plezier en verfijning combineert tot een gastronomische wijn. 
Zowel krachtig en delicaat, een combinatie van subtiliteit en precisie. 
 

 Druivensoorten : Chardonnay (60%) en Pinot Noir (40%) 
 

Ruinart Epernay, Frankrijk  Fles  108,00 € 
 

Met zijn mooie bleke goudgele kleur met zachte groene reflecties is dit een levendige 
wijn met een aanhoudende release van bubbels. In eerste instantie zeer intens met 
smaken van vers fruit en in het bijzonder rijpe citrusvruchten.  
 

 Druivensoorten : Chardonnay (100%) 
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Krug “Grande Cuvée” Reims, Frankrijk  Fles  370,00 € 
 

De uitzonderlijke frisheid in de mond, met rijke en pittige smaken van citroen en 
grapefruit versterkt door de subtiliteit van de fijne en elegante bubbels maken van 
deze wijn een topper. 

 

 Druivensoorten : Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier (Percentages geheim) 
 

Dom Perignon “Millésimé” Epernay, Frankrijk  Fles  325,00 € 
Vintage 2006 
 

Met een uitgesproken prachtig boeket aan smaken, het fruitige en florale karakter 
van de rijpe oogst met ondertonen van geroosterde drop is dit een toch wel 
complexe, bloemige, zijdezachte en romige wijn. 
Gewoonweg een topper… 
 

 Druivensoorten : Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier  
 

Mousserende wijnen 

Cava  - René Barbier Penedes, Spanje Per Glas 7,00€ 
  Per Fles 35,00€ 
 

Een elegante en evenwichtige cava met een schitterende, lichtgele kleur en 
aroma’s van citrusvruchten . 
 

Druivensoorten : Parallada (50%), Xarel-Lo (30%) en Macabeo (20%) 
 
 

Prosecco - De Faveri Treviso, Italië Per Glas 7,00€ 
  Per Fles 35,00€ 
 

Met zijn briljante, mediumgele kleur en aroma’s van lenteboeem en rijp wit fruit, 
is deze wijn een aangename aperititief met een verrassend lange afdronk . 
 

Druivensoorten : Glera (100%) 
 

Schorpion ‘’Zwarte Parel ‘’ Vliermaal, België Per Fles 73,00€ 
 

Een frisse en droge parelende wijn. Licht noterig met hints van citrus, abrikoos,  
peer en rijpe appel. In de mond volfruitig en zacht met een mooie lange afdronk  
met aroma's van brioche en abrikoos. 
 

Druivensoorten : Chardonnay en Pinot Noir 
 

Wiscoutre ‘’Rosé’’ Heuvelland, België Per Fles 45,00€ 
 

Deze originele, frisse en aromatische mousserende wijn, gemaakt volgens de traditionele methode, 
leent zich perfect als aperitief. 
 

Druivensoorten : Pinot Noir, Kerner en Chardonnay 
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Witte Wijnen 

 

ALCHOHOLVRIJ 

Carl Jung ‘’Cuvée Weiss’’ Frankrijk Per Glas 6,20€  
  Per Fles 28,00€ 
 

Een ingetogen harmonieuze wijn met smaak van citrus en groene appel, hints van meloen en 
pompelmoes. Aan deze wijn werd de alcohol onttrokken om deze alcoholvrij te maken. 
 

Druivensoorten : Trebbiano (100%) 

 

FRANKRIJK 

BOURGOGNE  

Wiliam Fevré Chablis, Bourgogne Per Glas 11,50€ 
(2017) AC Chablis  Per Fles 52,00€ 
 

Elegante wijn met florale aroma’s, frisse citrus, wit fruit en veel mineraliteit. 
De smaak is strakdroog, maar sappig en soepel met een heerlijk lange afdronk. 
 

Druivensoorten : Chardonnay (100%) 
 
 
F. Colin-Barollet Meursault, Bourgogne Per Fles 38,00€ 
(2013) AC Hautes Côtes De Nuits   
 

Een stevige, goed uitgebalanceerde wijn met hints van meidoorn, citrus en appel. 
In de afdronk komt de frisheid van de wijn mooi tot uiting. 
 

Druivensoorten : Chardonnay (100%) 
 

Château de Fuissé - Vincent Fuissé, Bourgogne Per Glas 10,50€ 
(2017) AC Saint Véran  Per Fles 42,00 € 
 

Deze wijn met een intens krachtige neus van rijp fruit en witte bloemen, een in de mond 
krachtige en  vlezige wijn, met behoud van een mooie mineraliteit en houtlagering.  
Een afdronk met noties van citroen, groene appel en een frisse en solide textuur. 
 

Druivensoorten : Chardonnay (100%) 
 

Bouchard Père & Fils Côte d’Or, Bourgogne Per Glas 15,00€ 
(2017) AC Chassagne-Montrachet  Per Fles 90,00 € 
 

Een mooie wijn die het typische karakter van de wijnen in de regio weergeeft. 
Aroma’s van frisheid en levendig fruit zijn de kenmerken van deze wijn. 
 

Druivensoorten : Chardonnay (100%) 
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BORDEAUX 

Château Chasse-Spleen ‘’Blanc’’ Moulis en Médoc, Bordeaux Per Fles 56,00€ 
(2016)   
 

Eén van de beste wijnen uit de Bordeaux regio. Helder en briljant van kleur, een overtuigende neus 
met aroma’s van pompelmoes, lychee en lindebloesem. Rond, toasty met een smeuïg kantje.  
 

Druivensoorten : Sémillion (65%) en Sauvignon Blanc (35%) 
 
 
Château Haut Peyruguet Soussac, Bordeaux Per Fles 32,00€ 
(2017)   
 

De goudbleke kleur van deze wijn brengt ons smaken van gele perzik, witte bloemen en pompelmoes. 
De afdronk geeft de typische levendige tonen van de Sauvignon druif weer. 
 

Druivensoorten : Sauvignon Blanc (60%), Muscadelle (20%) en Sémillion (20%) 

 

ELZAS 

Trimbach Ribeauville, Alsace Per Fles 40,00€ (75cl) 
(2016) AC Alsace  Per Fles 25,00€ (37,5cl) 
 

Deze goudgele wijn met een rijke en geurige neus van abrikoos, rijpe peer en mango 
is met zijn volle smaak met heel wat gerechten te combineren. 
 

Druivensoorten : Pinot Gris (100%) 
 

Domaine Laurent Bannwarth Obermorschwihr, Alsace Per Fles 42,00€ (75cl) 
(2016) AC Alsace   
 

Deze biologische wijn waar de typische smaak van Riesling licht naar bovenkomt, heeft zuren die in 
balans zijn met het fruitige karakter van peren en citrus die over gaan in een lange minerale afdronk. 
 

Druivensoorten : Riesling (100%) 
 

LOIRE 

Domaine Riffault ‘’Les Quarterons’’ Sury en Vaux, Loire Per Fles 54,00€  
(2014) AC Sancerre   
 

Een florale wijn, zacht en vol in de mond, balancerend tussen een pittige mineraliteit en smaken van 
citroenolie, gele appel en minerale hints van verse kruiden. 
Geniet van deze natuurwijn. 
 

Druivensoorten : Sauvignon Blanc (100%) 
 

Domaine Jonathan Pabiot Pouilly sur Loire, Loire Per Glas 12,50€  
(2018) AC Pouilly Fumé  Per Fles 60,00€ 
 

Een biodynamische wijn met een mineraal kantje, ingetogen citrusfruit met een lichte peperige hint, 
eindigend met een mooie bittere tint. 
 

Druivensoorten : Sauvignon Blanc (100%) 
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de Ladoucette Pouilly sur Loire, Loire Per Fles 70,00€  
(2018) AC Pouilly Fumé   
 

Met zijn subtiele en ingetogen geur is dit een top Pouilly Fumé. 
De schitterende smaak is gracieus met een fenomenale frisheid, een subtiel zuurtje, maar perfect 
uitgebalanceerd. 
 

Druivensoorten : Sauvignon Blanc (100%) 
 

SPANJE 

Bodegas Nodus ‘’Actum’’ Valencia, Spanje Per Glas 6,20€  
(2018) DO Valencia  Per Fles 29,00€  
 

Een intens gele wijn met heldere flitsen van goud. De florale aroma’s in de neus met aanhoudende 
tropische vruchten brengen een goed gestructureerde wijn met een levendige zuurtegraad en een 
aangename afdronk.  
 

Druivensoorten : Macabeo en Chardonnay 

Bodegas Forjas del Salnés, ‘’Leirana’’ Galicië, Spanje Per Fles 54,00€  
(2018) DO Rias Baixas   
 

Een strogele wijn met aroma’s van wit fruit en kruiden op minerale ondertonen. 
Een uiterst frisse basis met lichte hints van citrus en fijne zuurtjes in de mooi gebalanceerde lange 
afdronk.   
 

Druivensoorten : Albariño (100%) 

Oxer Bastegieta ‘’Marko’’ Baskenland, Spanje Per Fles 33,00€  
(2016) DO Bizkaiko Txakolina   
 

Typische Baskische wijn waar in de neus de fijne kruiden en gist het zoutige karakter begeleiden. 
Ziltig , droog, pittig en toch karaktervol in de mond.  
 

Druivensoorten : Txakolina (100%) 

Celler Bàrbara Forés ‘’Blanc’’ Catalonië, Spanje Per Fles 31,00€  
(2018) DO Terra Alta   
 

Een lichte frisse witte wijn uit Noord-Oost Spanje met een fruitig maar droog en strak karakter. 
 

Druivensoorten : Granatxa Blanca (100%) 
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OOSTENRIJK  

Domäne Wachau ‘’Federspiel Terrassen’’ Wachau, Oostenrijk Per Fles 29,00€  
(2018)   
 

Met zijn typische groen-gele kleur heeft deze wijn smaken van groene appel, witte peper, mango en 
uitgebalanceerde hints van delicate kruiden. 
 

Druivensoorten : Grüner Veltliner (100%) 

 

Domäne Johannes Zillinger ‘’Velue’’ Weinviertel, Oostenrijk Per Fles 32,00€  
(2017)   
 

Deze wijn is een toegankelijke natuurwijn. Fris en bloemig. Bovendien herken je in de smaak appel en 
kruisbessen. Kortom : fruitig, pittig, peperig en goed gebalanceerd. 
 

Druivensoorten : Grüner Veltliner (100%) 

 

ITALIE 

Tormaresca Puglia, Italië Per Fles 33,00€  
(2017) IGT Puglia   
 

Groene hints in deze strogele wijn waar de toetsen van oranjebloesem, jasmijn en witte perzik de 
smaak bepalen. Een heerlijk frisse wijn met een delicate citrustoets. 
 

Druivensoorten : Chardonnay (100%) 

Colutta Venetië, Italië Per Fles 39,00€  
(2018) DOC Friuli   
 

Prachtige wijn uit Noord Italië met smaken van acacia honing en ananas. Aromatisch, droog, fris en 
toch vol van smaak. 
 

Druivensoorten : Pinot Grigio(100%) 

 

ARGENTINIË 

Tapiz Mendoza, Argentinië Per Glas 8,00 €  
(2018)   Per Fles 39,00 € 
 

Een zeer volle wijn met een uitzondelijk evenwicht, een aangename frisheid en de nodige complexiteit 
in de afdronk. 
 

Druivensoorten : Chardonnay (100%) 

CHILI 

Santa Carolina Santiago, Chili Per Fles 33,00 €  
(2018) DO Valle Del Rapel   
 

De smaak van citrusvruchten zoals limoen en sinaas primeert in deze wijn. Afgewerkt met zoet fruit 
zoals perzik en ananas krijgen we een mooie florale wijn. Eindigen in smaak doen we met wat frisheid 
en mineraliteit. 
 

Druivensoorten : Sauvignon Blanc (100%) 
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BELGIË 

D’Hellekappelle Heuvelland, België Per Fles 43,00 €  
(2017)    
 

De kleur is lichtgeel. In de neus stuiven heerlijke aroma’s op van boter, toast en vanille, zij aan zij met 
tropisch fruit van ananas, meloen en banaan. De rijk gevulde smaak balanceert tussen het smeuïge van 
boter en zachte zuren die de wijn licht en fris houden. 
 

Druivensoorten : Chardonnay (100%) 

 

ZUID AFRIKA 

Eikendal ‘’Vintage’’ Stellenbosch, Zuid Afrika Per Fles 45,00 €  
(2016)    
 

Een ernstige en elegante wijn meet een neus van eiken aroma’s, citroen, kamperfoelie en peer. 
Mooie minerale hints en een gulle citrus finish. 
 

Druivensoorten : Chardonnay (100%) 

Kaapzicht ‘’Kliprug’’ Stellenbosch, Zuid-Afrika Per Fles 35,00€  
(2018)   
 

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. 
 

Druivensoorten : Chenin Blanc (100%) 

 

Think out of the box 

Golan Heights Winery ‘’Gamla’’ Golan Vlakte, Israël Per Fles 34,00€  
(2017)   
 

Deze wijn met heldere toetsen van peer, citroen, appel en tropisch fruit heeft een achtergrond van 
subtiele kruiden en Franse eik.  
 

Druivensoorten : Chardonnay (100%) 
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Rosé wijnen 

FRANKRIJK 

Château du Rouët ‘’Estérelle’’ Le Muy, Provence Per Fles 32,00€  
(2017) AP Côtes de Provence   
 

Met een zeer lichtroze kleur heeft deze wijn een neus rijk aan rood fruit, kersen, zwarte bessen, 
bramen en aardbeien. Hij is fruitig en elegant in de mond gekenmerkt door de smaak van kleine rode 
vruchten.  
 

Druivensoorten :  Grenache (40%), Tibourenc (30%), Cinsault (20%) en Carignan (10%) 

 
Château Minuty ‘’Rose et Or’’ Gassin, Provence Per Glas 9,50€  
(2018) AP Côtes de Provence  Per Fles 54,00€ 
 

Een zeer heldere wijn met scherpe noties van citrusvruchten en witte bloemen. Een complexe maar 
exeptionele frisheid en finesse dankzij de toetsen van roze pompelmoes en witte perzik.  
 

Druivensoorten :  Grenache en Tibourenc 

Chateau Miraval Correns, Provence Per Fles 48,00€  
(2018) AP Côtes de Provence   
 

Voor het romige gehalte van de roséwijn van Château Miraval wordt 10% van de wijn in oude houten 
vaten opgevoed. Een fruitige, qua smaak en qua concept heel overtuigende roséwijn, waarin 
creativiteit, schoonheid en kunnen in een voorzichtige elegantie bij elkaar komen.  
 

Druivensoorten :  Grenache, Syrah en Cinsault 

Les Parfums du Midi Correns, Pays D’Oc Per Glas 6,20€  
(2018)  Per Fles 29,00€ 
 

Een heel evenwichtig zalmrose wijn, heel evenwichtig met een mooie concentratie en een zeer fruitige 
afdronk met aroma’s van framboos en rode bes.  
 

Druivensoorten :  Grenache 

ZUID AFRIKA 

Kaapzicht Rosé Stellenbosch, Zuid-Afrika Per Fles 32,00€  
(2019)   
 

Een licht zalmroze wijn met aroma’s van aardbeien in de neus, begeleid door ondertonen van 
rozenblaadjes en kruidigheid. Licht en verfrissend in de mond.  
 

Druivensoorten :  Pinotage 
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Rode Wijnen 

ALCHOHOLVRIJ 

Carl Jung Frankrijk Per Glas 6,20€  
  Per Fles 28,00€ 
 

Een halfdroge rode wijn met een neus van rode vruchten en hints van specerijen. 
Aan deze wijn werd de alcohol onttrokken om deze alcoholvrij ge maken. 
 

Druivensoorten : Tempranillo en Grenache 

 

FRANKRIJK 

BEAUJOLAIS 

Domaine Didier Desvignes ‘’Les Charmes’’ Morgon, Beaujolais Per Fles 43,00€  
(2015)   
 

Een volle en vlezige wijn met dichte en krachtige tannines, geconcentreerde aroma’s en  
een vleugje houtlagering. 
 

Druivensoorten : Gamay Noir (100%) 

 
Le Cellier de Lachat ‘’Chautagne’’ Dauphiné, Savoie Per Fles 31,00€  
(2016) AOC Vin de Savoie   
 

Een zeer fruitige wijn met aroma’s van kleine rode vruchten zoals framboos, aarbei en kers. In de 
afdronk herkennen we vooral rood fruit, cassis en zoethout met kruidige tannines. 
 

Druivensoorten : Gamay Noir (100%) 

 

BOURGOGNE 

Domaine J. Drouhin ‘’Côte de Nuits’’ Beaune, Bourgogne Per Glas 12,00€  
(2016) AC Villages  Per Fles 65,00€ 
 

Een heerlijke robijnrode wijn met harmonieuze smaken. In de neus intense aroma’s van wilde kersen, 
zoethout en milde specerijen en een evolutie van noten naar kreupelhout en champigons. Een afdronk 
van kleine rode bessen. 
 

Druivensoorten : Pinot Noir (100%) 

Bouchard Père & Fils Côte d’Or, Bourgogne Per Fles 105,00€  
(2016) AC Gevrey-Chambertin   
 

Een intense en aromatische wijn met dierlijke toetsen en veel fruit. 
Prachtige structuur en smaak. 
 

Druivensoorten : Pinot Noir (100%) 
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Domaine J. Drouhin Beaune, Bourgogne Per Fles 99,00€  
(2013) AC Gevrey-Chambertin   
 

Een intens fruitige wijn met aroma’s van zwarte kersen, wilde bramen en zoethout. 
Een evolutie naar complexe bostonen, nootmuskaat, leer en paddestoelen gaan over in nuances van 
vochtige aarde en enorm zachte tannines.  
 

Druivensoorten : Pinot Noir (100%) 
 
 

BORDEAUX 
 
Château Dauzac ‘’D de Dauzac’’ Margeaux, Bordeaux Per Fles 38,00€  
(2016) AOC Bordeaux   
 

Een wijn met een intense en frisse neus van rijpe vruchten en kruidige tonen. 
Vol en delicaat in de mond met een pittige afdronk en een evenwichtige balans.  
 

Druivensoorten : Cabernet Sauvignon (55%) en Merlot (45%) 

 
Dourthe N° 1 Parempuyre, Bordeaux Per Fles 32,00€  
(2016) AOC Bordeaux   
 

Intense aroma's gecombineerd met bramen en smaakvolle tonen van vanille en eikenhout maken 
dit een fruitige, rijke en complexe wijn met een intense afdronk. 
12 maand houtlagering op nieuwe Franse eik. 
 

Druivensoorten : Merlot (75%), Cabernet Sauvignon (20%) en Petit Verdot (5%). 

 
 

SAINT-EMILLION 
 
Château Croque Michotte Saint Emillion, Bordeaux Per Glas 12,50€  
(2016) AOC Saint Emillion Grand Cru  Per Fles  68,00€ 
 

Een klassieke Bordeaux met een mooie lange afdronk. Vol, soepel en elegant in de mond met een 
mooie houtlagering. 
 

Druivensoorten : Cabernet Franc, Merlot en Cabernet Sauvignon. 

 

PAUILLAC 
 
Château Batailley Pauilliac, Bordeaux Per Fles 109,00€  
(2014) AOC Pauillac Grand Cru Classé   
 

Deze wijn is een klassieke Pauillac met een donkere robijnrode kleur, goede structuur en 
overwegend noties van cassis. 
 

Druivensoorten : Cabernet Sauvignon (70%), Merlot (25%), Petit Verdot (2%) en Cabernet Franc (3%) 

 
Château Lynch-Moussas Pauilliac, Bordeaux Per Glas 16,50€  
(2016) AOC Pauillac Grand Cru Classé  Per Fles  99,00€ 
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Een wijn met een expressieve neus van fruit (bramen en cassis), florale tonen en aantrekkelijke 
aroma’s van ceder en tabak. De volle smaak waar het zwarte fruit in terugkomt, bezit veel fraîcheur 
en is opwekkend met bijzonder verfijnde tannines. 
 

Druivensoorten : Cabernet Sauvignon (83%) en Merlot (17%) 

 
 
MARGAUX 
 
Château Angludet Cantenac, Margaux Per Fles 89,00€  
(2016) AOC Margaux   
 

De aromatische finesse van deze wijn blijft evolueren doorheen de jaren. Een mooie dieprode wijn 
met zwarte tinten, een elegante en rijpe neus va overheersend fruit. 
 

Druivensoorten : Cabernet Sauvignon, Merlot en Petit Verdot 

 
Château Kirwan Cantenac, Margaux Per Fles 155,00€  
(2010) AOC Margaux   
 

De frisheid en aromatische zuiverheid geven extra glans aan deze wijn. De evenwichtigheid en de 
fruitige smaak dragen allemaal bij tot de schitterende afdronk. 
 

Druivensoorten : Cabernet Sauvignon (50%), Merlot (35%), Cabernet Franc (9%)  en Petit Verdot (6%) 

 
 
CÔTES DU RHONE 
 
Dirk Vermeerssch ‘’Le Plan’’ GT-G Suze La Rousse, Rhône Per Glas 9,50€  
(2016) AOC Côtes du Rhone  Per Fles 48,00€ 
 

Zeer intense granaatrode kleur, met violet reflecties. In het bouquet ontdekken we aroma’s van zure 
kers, droge vijgen, mokka, zwarte peper, en zoethout. Zijdezacht smaakpalet met versmolten en mooi 
verpakte tannines. We noteren verder een mooi evenwicht, met veel vettigheid, een knappe fraîcheur, 
en een goede persistentie in de afdronk. 
 

Druivensoorten : Grenache (100%) 
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Domaine Roger Perrin  Orange, Rhône Per Fles 63,00€  
(2016) AOC Chateauneuf Du Pape   
 

Een wijn met een subtiele mix van rood en zwart fruit. Provencaalse kruiden, garrigue, vanille met fijne 
nuances van vacht. Gewoonweg een zeer voortreffelijke wijn. 
 

Druivensoorten :  Grenache Noir (70%), Mourvèdre (15%), Syrah (10%), Cinsault (3%)  
 en Clairette (2%) 

 

LANGUE D’OC – ROUSSILLON 
 
Domaine Gérard Bertrand ‘’Grand Terroir’’  Montperyroux, Languedoc Per Fles 32,00€  
(2017) AOC Languedoc Montpeyroux Protégée   
 

Met een boeket van intense zwarte bessen en kersen geaccentueerd met een delicate en kruidige 
smaak. Een prachtig evenwicht en balans in de mond met rijke fruitsmaken omlijst door verfijnde 
tannines. 
 

Druivensoorten :  Grenache en Syrah 
 
Domaine Gauby ‘’Vieilles Vignes’’  Calce, Roussilion Per Fles 69,00€  
(2014) AOC Côtes Catalanes   
 

Eenvoudigweg een prachtige, aromatische, kruidig maar aangename wijn. 
 

Druivensoorten :  Carignan (35%), Syrah (30%), Grenache Noir (25%) en Mourvèdre (10%) 
 

Domaine Rivaton ‘’Vieilles Bouilles’’  Latour de France, Roussilion Per Fles 45,00€ 
(2014)   
 

Een mooie volle wijn met toch wel een speciaal kantje.  
 

Druivensoorten :  Carignan, Syrah en Grenache 
 

 
LOIRE 
 
Sancerre Cellier de la Tour  Bué, Loire  Per Fles 38,00€ 
  
 

Een wijn met intense neus met fruitige geuren van kersen en aardbeien .  Komt op zijn best koud 
geserveerd  
 

Druivensoorten : Pinot Noir  
 

Château de Foss-Sèche ‘’Eolithe’’  Le Vaudelnay, Loire  Per Fles 44,00€ 
(2015) AOC Saumur   
 

Een wijn met perfect rijpe tannines en een bereik van mooi aromatisch fruit en fijne kruidigheid.  
 

Druivensoorten :  Cabernet Franc (95%) en Cabernet Sauvignon (5%) 
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ITALIË 

Gagliasso   Piemonte, Italië  Per Fles 31,00€ 
(2015) DOC Barbera d’Alba   
 

Een wijn met intense aroma’s van donker fruit, kruiden, zwarte peper en anijs. Fris in de mond met 
een hoge zuurtegraad, zijdezachte tanninesen rijp donker fruit. 
 

Druivensoorten :  Barbera (100%)  
 

Brancaia   Toscanië, Italië  Per Glas 10,00€ 
(2016) DOC Chianti Classico  Per Fles 49,00€ 
 

Deze gemakkelijk toegankelijke wijn, gerijpt gedurende 12 maanden, is de uitdrukking van het karakter 
van de Sangiovese druif. Tonen van rijp fruit en een levendige zuurtegraad. 
 

Druivensoorten :  Sangiovese (100%)  
 

Livio Soria   Piemonte, Italië  Per Fles 65,00€ 
(2016) DOC Barbera d’Asti   
 

Een wijn met een heerlijke smaak van geconcentreerd fruit, warm en kruidig. De afdronk brengt ons 
subtiele aardse smaken van tabak, zure kersen en zwarte bessen. 
 

Druivensoorten :  Barbera d’ Asti (100%) 
 

 
SPANJE 

Mirone  Aragon, Spanje Per Glas 6,20€ 
(2017) DO Campo de Borja  Per Fles 29,00€ 
 

Intens kersenrood. Een boeket van zwart fruit en zoete kersen. Het puntje cassis komt er mooi door in 
de finale. In de mond krijgen we een frisse aanzet, achterna gezeten door een mollig en mondvullend 
gevoel met verfijnde en soepele tannines. 
 

Druivensoorten :  Granacha (80%) en Tempranillo (20%) 
 

Viñedos de Raúl Perez ‘’Ultreia’’  Galacië, Spanje  Per Fles 35,00€ 
(2017)   
 

Een donkerrode wijn van kleur met een explosieve neus van zowel bloemige violettonen als zoethout 
en rood fruit met een aardse ondertoon. Stevig in de mond, doch zeer mooi in balans met steeds een 
goede fraîcheur. 
 

Druivensoorten :  Mencia (100%)  
 

Bodegas Hermanos Perèz ‘’Cepa Gavilàn’’  Castilla y Leon, Spanje  Per Fles 42,00€ 
(2016) DO Ribera del Duero   
 

Diep robijnrode kleur met exuberant fruit in de neus en tevens een prachtig boeket van kriek, ceder en 
zoethout. Direct in smaak, open, continentaal fruit, stevig doorregen met een zuurtje en sappige 
tannine. Mineralige finale. 
 

Druivensoorten :  Tinto Fino (100%)  
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Bodegas Roda ‘’Reserva’’  Rioja, Spanje  Per Fles 65,00€ 
(2014) DOC Rioja   
 

Een krachtige Tempranillo die voor veel wijnplezier zorgt en mooi kan verouderen. Dieprood met 
minuscule veroudering qua kleur. Uitgesproken aroma’s waarbij de typiciteit van de Tempranillo 
overheerst. Diep zwart fruit, leder, looizuren, koffie, strak.  
 

Druivensoorten :  Tempranillo (88%) en Graciano (12%)  
 

Anima Negra ‘’ÀN2’’  Felanitx, Mallorca Per Fles 49,00€ 
(2016) DOC Rioja   
 

Een speciaal wijntje uit een onverwachte wijnstreek. Fijn, fruitig met een houtlagering van 13 maand.  
 

Druivensoorten :  Callet, Mantonegre en Fogoneu 

 
ZUID-AFRIKA 
 
Newton Johnson ‘’Full Stop Rock’’  Hermanus, Zuid-Afrika Per Glas 8,00€ 
(2017) Cape South Coast  Per Fles 40,00€ 
 

Zwart fruit en zoethout domineren de neus van deze wijn. Smaken als zwarte en witte peper en zoete 
bloemen komen later naar boven. De sappige rode vruchten en mooie tannines werken de wijn af in 
de afdronk.  
 

Druivensoorten :  Syrah (80%), Grenache (18%) en Mourvèdre (2%) 

Eikendal ‘’Classique’’ Stellenbosch, Zuid-Afrika Per Fles 55,00€ 
(2014)   
 

De Shiraz-druif draagt toe aan de frisse structuur en kruidige ondertoon van deze wijn. Voeg de 
rijkdom van bosbessen toe uit de Petit Verdot druif en het karakter van de Sangiovese en we bekomen 
een verleidelijke en elegante wijn.  
 

Druivensoorten :  Syrah (74%), Petit Verdot (25%) en Sangiovese (1%) 

Kaapzicht Stellenbosch, Zuid-Afrika Per Fles 43,00€ 
(2016)   
 

In de neus van deze wijn vinden we vooral smaken van wild fruit, pruimen en jonge bessen met 
geroosterd cederhout en vanille. Met een afdronk van rode vruchten en de complexiteit van zure 
kersen en groene olijven beleven we de kenmerkende expressie van het druivenras.  
 

Druivensoorten :  Pinotage (100%) 

Hermanuspietersfontein ‘’Kleinboet’’ Hermanus, Zuid-Afrika Per Fles 48,00€ 
(2012)   
 

Kleinboet is een medium tot volmondige wijn met een houtlagering van 24 maand. Met elegant 
geïntegreerde aroma’s van vruchten en fijne bessen, zwarte olijf, lavendel en cashewnoot. 
 

Druivensoorten :  Cabernet Sauvignon (56%), Merlot (25%), Petit Verdot (9%), Malbec (6%) 
   en Cabernet Franc (4%) 
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CHILI 

Viña Garces Silva ‘’Amayna’’ Leyda Valley, Chili Per Fles 69,00€ 
(2013)   
 

Een pareltje van een wijn. De druiven worden op sublieme manier verwerkt tot een aromatische, 
diepgaande topwijn zonder overheersend te willen zijn. 
 

Druivensoorten :  Pinot Noir (100%) 

 
 

BELGIË 

d’ Hellekappelle Heuvelland, België Per Glas 9,00€ 
(2016)  Per Fles 43,00€ 
 

Donkergekleurd voor een pinot noir, een neus van mooi rijp rood fruit, een snuifje peper en discreet 
hout. In de mond een sappige, zachte en onweerstaanbaar lekkere wijn met frisse zuurtjes. 
 

Druivensoorten :  Pinot Noir  (100%) 
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De keuze van de Sommelier 

CHAMPAGNE 
 

Taittinger “Prélude Grand Cru” Reims, Frankrijk  Fles  120,00 € 
 

Met een uitzonderlijke balans tussen frisheid en aromatische expressie is deze 
parelende wijn een topper in zijn soort.  
 

 Druivensoorten : Pinot Noir (50%) en Chardonnay (50%) 

 
WITTE WIJN 
 

Dourthe N° 1 Parempuyre, Frankrijk  Fles  30,00 € 
(2016) AC Bordeaux 
 

Een elegante en levendige wijn met een mooie frisheid. Typische aroma’s van citrus 
vruchten en pompelmoes, met een afdronk waar passievrucht in voorkomt. 
 

 Druivensoorten : Sauvignon Blanc (100%) 
 

Kaapzicht Stellenbosch, Zuid-Afrika Fles  30,00 € 
(2018) 
 

Smaken van groene appel, tropisch fruit en verse vijgen vormen deze frisse en levendige 
wijn met een stevige zuurtegraad. Een wijntje met een vrij droge afdronk. 
 

 Druivensoorten : Sauvignon Blanc (100%) 

 

 
RODE WIJN 
 

Château La Grave “Privilege” Languedoc-Roussillon, Frankrijk Fles  45,00 € 
(2012) AC Minervois 
 

Een wijn met een neus van kersen, specerijen en vanille, gevolgd door rood fruit. Soepel, 
fruitig en uiterst fijne tannines. 
 

 Druivensoorten : Syrah, Grenache en Mourvèdre 
 

Domaine Paul Jaboulet Aîné Rhone, Frankrijk  Fles  50,00 € 
(2016) AC Crozes Hermitage 
 

Een enorm aromatsche en fruitige wijn. Verfijnd en toch krachtig met toetsen van 
zoethout. 
 

 Druivensoorten : Syrah (100%) 
 


