WIJNKAART
BUBBELS
Prosecco DOC TREVISIO – Italië
Een schitterende sprankelende wijn met briljante pareling

Fles € 35.00 Glas € 7.00

Prosecco Rosé La Caneva dei Biasio -Italië

Fles € 35.00 Glas € 7.00

Sinds kort op de markt ! 90% Glera en 10% pinot noir
Champagne Palmer – Frankrijk
Verfijnde Champagne, elegant en evenwichtige smaak

Fles € 65.00 Glas € 13.00

Champagne VEUVE CLICQUOT
Stijlvolle Champagne, vol, krachtig en rijp karakter

Fles € 85.00

HUISWIJN
Huiswijn wit Monsieur Paradis– Pays d’oc – Sauvignon Blanc-Frankrijk 2019

Fles € 25.00 Glas € 5.00

Huiswijn rood Castelo Do Sulco – Lisbao – Syrah-Portugal 2018

Fles € 25.00 Glas € 5.00

Huiswijn rosé Fleuri Chateau Barbebelle – Provence – Frankrijk 2020 *

Fles € 25.00 Glas € 5.00

* World’s best rosé of the year by Decanter Magazine

WITTE WIJN

2020 DOMAINE HORGELUS € 27,00 fles / € 5,50 glas
Land/ Streek: Frankrijk - Sud-Ouest - Côtes de Gascogne
Druif: 75% Colombard - 25% Sauvignon Blanc
Côtes de Gascogne is een subwijnregio binnen de Sud-Ouest die instaat voor de grootste afzet binnen de regio
Sud Ouest. Deze zuid-gelegen regio zorgt voor rijpe frisse wijnen met mooie tropische ondertoetsen door het
warmere klimaat.
Een verfrissende combinatie van colombard in combinatie met sauvignon blanc. Een sublieme expressie van
tropisch fruit en wit steenfruit. Dit is afkomstig van de Colombard-druif. De Sauvignon Blanc zorgt voor de
fraîcheur en florale hints op het eindpallet.

2019 CHATEAU LA GRAVE ‘Expression’ € 30,00 fles / € 6,00 glas
Land/ Streek: Frankrijk - Minervois
Druif: 80% Maccabeu, 10% Vermentino en 10% Marsanne
De Wijngaarden van Château La Grave vinden we terug op circa 20 km van Carcasonne in de Minervois streek.
De grond bestaat voornamelijk uit Graves, een fijne grondsoort met een lichte kleur en is bedekt met kleine
ronde stenen, vandaar de naam Grave. Het zijn juist deze stenen die de wijngaard behoeden voor
oververhitting. Een typisch familiaal wijndomein waarbij de passie voor het wijn maken van vader op zoon
wordt doorgegeven en resulteert in uitmuntende prijs/kwaliteit wijnen. Intense aroma’s van witte bloemen,
perzik en abrikoos. Mooie en uitbundige fruitschakeringen in de mond !

2017 PULPO Albari € 32,00 fles / € 6,50 glas
Land/streek: Spanje - Rias Baixas ( Galicië)
Druif: 100% Albariño
Het Spaanse wijngebied Rías Baixas grenst aan Portugal en heeft de verkoelende invloed van de Atlantische
Oceaan. De belangrijkste druif van de streek is albariño. Met de smaak van citroen, groene appel, perzik en
abrikoos. Altijd een goede match met al het lekkers uit de zee. Dat wisten we al, maar als je je nog steeds
afvraagt wat je bij deze wijn moet eten, dan hoef je alleen maar naar het etiket van de fles te kijken. Pulpo!
Oftewel gegrilde octopus. Ook heerlijk bij oesters, scheermessen of mosselen.

2019 KRASNO € 32.00 fles / € 6,50 glas
Land/ Streek: Slovenië - Brda
Druif: Rebula, Sauvignonasse& Chardonnay
Vinska Klet is een prachtig wijndomein in het wijndistrict Primorje wat letterlijk vertaald ‘kust’ betekent. Hier is
ongeveer 40% van de totale Sloveense wijnbouw geconcentreerd. Het gebied kent een Middellands zeeklimaat
met een mix van milde zeebries en frisse Alpijnse winden.Het minerale karakter van de typische bodem vinden
we hier terug in zijn zuiverste vorm. Rebula en Sauvignonasse ondergaan de fermentatie en rijping in inox
tanks, terwijl de Chardonnay voor 30% fermenteert en rijpt op grote eiken vaten en 70% op inox. We krijgen
een aromatisch boeket van rijp wit steenfruit met lichte kruiden en een bloemig toetsje. Volle smaak met
mooie mineraliteit en een lange afdronk! Heerlijk bij zalm en andere rauwe vissoorten !

2019 Di GIOVANNA ‘Gerbino’ Chardonnay € 32,00 fles / € 6,50 glas
Land /Streek : Italië- Sicilië
Druif : 100 % Chardonnay
Het wijnhuis Di Giovanna ligt op de hellingen van Monte Genuardo, een beschermd natuurgebied. De vijf
familiewijngaarden worden biologisch geteeld en liggen in de kleine DOC van Contessa Entellinaen Sambuca di
Sicilia, in het hart van de Terre Sicane. Chardonnay is één van de karakteristieke wijnstokken in het westen van
Sicilië. De broers Di Giovanna maken hier een witte wijn vol aroma’s van wilde bloemen en citrustonen; In de
mond mooi rijp met toetsen van amandel en ananas, speels en levendig dankzij de zuren die de wijn heel vitaal
maken. Heerlijke all-rounder.

2018 HORIZON Chardonnay, Domaine A. Bichot € 33,00 Fles / € 6,50 Glas
Land/ Streek: Frankrijk - Languedoc
Druif: 100% Chardonnay
Albert Bichot is de referentie wat betreft Bourgogne. Voor deze cuvée werkt hij samen met zijn oenoloog in
Bourgogne, om Horizon De Bichot te maken. Een Languedoc wijn die de stijl aanneemt van een Bourgogne.
In de neus merken we impressies van witte bloesem en citroenzeste. Deze smaken evolueren naar perzik en
hazelnoottoetsen. Op het pallet merken we tonen van pompelmoes, geroosterde amandelen en vanille.
Wijngaard gelegen in de hoogte van Limoux, een terroir met een unieke diversiteit die “well-balanced “ wijnen
geeft.

2019 Garofoli Supèra Verdicchio di Matelica DOC € 33,00 fles / € 6,50 glas
Land/streek : Italië- Marche
Druif: Verdicchio
Supèra Verdicchio di Matelica is een hoogtewij, aangenaam en uniek als de vallei waaruit hij afkomstig is. De
Matelicavallei ligt van noord naar zuid in de Apennijnen. De wijngaarden zijn daarom beschermd tegen de
westenwinden afkomstig uit de zee. De wijngaarden zijn gelegen op hellingen met zeer kalkrijke en zoute
bodems, ooit een zoutgroeve : dit microklimaat maakt het een bijzondere plek, deze groeiomstandigheden zijn
namelijk zeer geschikt voor Verdicchio druiven. We verkrijgen een uiterst elegante wijn boordevol mineraliteit
en finesse.

2020 Mo Roero Arneis ‘Las Pas’ € 35,00 fles / € 7,OO glas
Land /streek : Italië-Piëmonte
Druif : Arneis
De familie Mo is reeds meer dan een eeuw actief in de wijnbouw. Hun 11 ha wijngaarden liggen in de
Piemontese heuvels tussen Cisterna d’Asti en Canale. Ze werken met de autochtone druiven uit de regio;
Arneis en Favorita voor wit. De naam ‘La Pas’ refereert naar de heuvel waarop deze wijngaarden gelegen is.
Delicate smaakaroma’s van citrus, appel, peer en perzik gecombineerd met florale toetsen en ook wat
kruidigheid in de afdronk. Een wijn boordevol mineraliteit en diepgang.

2017 MENDEL WINES Semilon € 45.00
Land/streek: Argentinië - Mendoza
Druif:100% Semilon
In 2002 startte Roberto de la Mota zijn wijnproject Mendel. Enkele jaren later kwamen de eerste wijnen op de
markt en het was meteen een schot in de roos !
Verrassende witte wijn, heel rijk en complex van smaak.Veel perzik, exotisch fruit en kruidigheid in de mond
met fijne, lange afdronk. Toetsen van witte bloemen, kruiden, tropisch fruit en limoen samen met een lichte
vatlagering, is deze Sémillon uit Argentinië aangenaam drinkbaar !

2018 MAISON ALBERT BICHOT Pouilly Fuissé € 45.00 fles
Land/ Streek: Frankrijk – Bourgogne
Druif: 100% Chardonnay
Maison Albert Bichot maakt een klassieker van formaat.Levendig en aromatisch in de neus, deze Pouilly-Fuissé
wordt gedomineerd door aroma’s van wit steenfruit, meloen en perzik. Mooi vettig in de mond met een hint
van vanille. Een frisse, lange finale romige toets. Een aanrader bij langoustines, op vel gebakken kabeljauw…

2018 Château Gaudrelle – Vouvray Le sec Prestige € 48,00 fles
Land:streek : Frankrijk – Loire
Druif : Chenin Blanc
Alexandre Monmousseau is één van de referenties in de Vouvray. De terroir van Vouvray geeft de wijn zijn
diversiteit, elegantie en lange levensduur. Het druivenras die zorgt voor deze prachtige waaier aan wijnen is de
Chenin Blanc. Een gastronomische wijn, de ‘signature’ wijn van Château Gaudrelle. Een strenge selectie van de
handgeplukte druiven en de mooie vatrijping zorgen voor een verbluffende wijn !

2017 Les Parcellaires de Saulx “les Narvaux” Meursault € 78,00 fles
Land / Streek : Frankrijk-Bourgogne
Druif : Chardonnay
Strogele kleur, met een florale neus van witte bloesems. Er is een mooie balans tussen vettigheid en de nodige
frisheid. In de mond merken we een rijke mondvullende smaak met elegantie, toetsen van boter, geroosterde
noten, brioche. Bestaande uit 100 % Chardonnay die 12 tem 15 maanden vatrijping kent op Franse eikenvaten.

2017 BACKSBERG Special Late Harvest – ZOET € 27.00
Land/ Streek: Zuid-Afrika - Paarl
Druif: Gewürztraminer
Klein Babylonstoren, de boerderij waar de Backsberg kelders zich bevinden, aangekocht door C.L. Back in 1916.
In 1976 heeft Michael Back (derde generatie) de leiding van deze gevestigde familieboerderij op zich genomen.
Het domein behoort onbetwist tot de topproducenten van Zuid Afrika. Exotische wijn gemaakt van het edel
druivenras Gewürztraminer. De druiven blijven veel langer hangen aan de wijnstokken waardoor we extra
restsuiker krijgen. Zoete witte wijn boordevol smaak zonder plakkerig zoet te zijn én met behoud van zijn fijne
zuren ! Ideaal bij dessert !

RODE WIJN

2016 CHATEAU LES GRAUZILS L’origine € 28,00 fles / € 5,50 glas
Land/Streek: Frankrijk - Cahors - Sud-Ouest
Druif: 80% Côt (Malbec) & 20% Merlot
Philippe Pontié, wijnbouwer in hart en nieren, maakt een prachtige rode Cahors wijn van de Malbec en Merlot
druif! Een charmant karakter van rood en zwart fruit.
Stevige rijke wijn met de nodige structuren en tannines.

2019 HORIZON De Bichot € 29,00 fles / € 6,00 glas
Land/Streek: Frankrijk – Languedoc
Druif: 100% Pinot Noir
Deze wijn behoort tot het imperium van het befaamde wijnhuis Albert Bichot (Bourgogne) en is afkomstig uit de
streek van Limoux dat bekend staat om zijn diversiteit.De alliantie tussen het unieke terroir en de knowhow uit
Bourgogne resulteren in wijnen met subtiliteit, elegantie en body.
Een rasechte Pinot Noir met uitbundige aroma’s van bramen gemengd met kers en framboos. In de smaak rood
fruit gecombineerd met hints van peper en munt. Zijdeachtige textuur en een lange afdronk.

2018 CHATEAU Clamens Prestige € 30,00 fles / € 6,00 glas
Land/Streek: Frankrijk - Sud-Ouest - Fronton
Druif: 70% Negrette, 30% Syrah
Unieke druif Négrette is Cypriotisch van roots en groeit op de linkeroever van de Tarn tussen Montauban en
Toulouse. Vandaag is de regio rond Fronton het enige wijngebied ter wereld waar dit druivenras wordt
verbouwd.
Deze donkerrode wijn is soepel, fruitig met zachte tannine. Deze wijn wordt relatief jong gedronken en heeft
een aroma van viooltjes en zwart fruit zoals braam.
Heerlijk bij tapas, rundscarpaccio,…

2019 Reverdito BARBERA D’ALBA € 30,00 fles
Land/streek : Italië – Piëmonte
Druif: Barbera d’ Alba
Michèle Reverdito heeft in enkele jaren tijd het familiebrijf omgebouwd tot een top Barolo producent die met
zijn verschillende cru’s, internationale faam behaald heeft. Pure verleiding uit het noorden van Italië. Deze
zuivere Barbera is een expressie van rood fruit. Prachhtige all-rounder van het huis.

2016 Château La Grave Privilège € 33,00 fles / 6,50 glas
Land/streek : Frankrijk – Languedoc/ Minervois
Druif : Carignan, Grenache, Syrah
De wijngaarden van Château la Grave vinden we terug op circa 20 km van Carcasonne in de Minervois streek.
De druiven van La Grave Privilège zijn afkomstig van de oudere wijngaarden van het domein. De blend van de
druiven krijgt een klassieke vatrijping in Franse eiken vaten gedurende 12 maanden. Deze rode prestige cuvée
heeft een mooie concentratie van rijpe bessen en braam met een toets van laurier, zoethout en leder.

2015 CHATEAU MONTAIGUT € 35,00 fles / € 7,00 glas
Land/Streek: Frankrijk – Bordeaux Côtes de bourg
Druif: 50 %Merlot & 50 % Malbec
Château Montaigut is eigendom van de familie de Pardieu. Benoit de Pardieu bezit 30 ha wijngaard die
gemiddeld 25 jaar oud zijn. De hele wijngaard kijkt uit over de monding van de Gironde en profiteert van een
gunstig klimaat voor het rijpen van de druiven. Deze speciale assemblage is wel een unicum in de streek. Rijp,
donker fruit met pepertoest en toasty accenten door de 12 maanden vatlagering. Veel volume en lange
afdronk. Perfecte drinkwijn van een absoluut topjaar 2015 !

2017 VACQUEYRAS La Perdrière, Domaine Chamfort € 36,00 fles
Land/Streek: Frankrijk – Côtes du Rhône
Druif: 65% Grenache, 15% Syrah, 20% Mourvèdre
De wijngaarden van Domaine Chamfort liggen aan de voet van de Dentelles de Montmirail, in het plaatsje
Sablet.Deze bergrug beschermt het gebied tegen koude valwinden uit de Alpen.Vasco Perdigao nam het
domein over in 2010 en beschikt over verschillend gelegen wijngaarden, allen met een eigen karakter en
verspreidt over verschillende appellaties. Op de warmste hellingen in de wijngaard heeft Vasco veel Mourvèdre
aangeplant, dit is de ideale biotoop voor deze druif ! Typisch voor deze uitstekende wijn is het aandeel van 15%
Mourvèdre in de assemblage.De neus is krachtig en complex met aroma’s van rijp rood fruit, bloemige tonen,
kruiden en een geroosterde toets. In de mond opnieuw het gestoofd fruit en zachte tannines.
Heerlijk glas rood om zo te drinken of bij bijvoorbeeld rood vlees, wild en stoofpotten.

2020 CASTEL SALLEGG – Bischofsleiten € 38,00 fles / € 8,00 glas
Land/Streek : Italië- Alto Adige
Druif : Schiava
Alto Adige is de meest noordelijke wijnregio, gelegen in het Alpenlandschap. De Alpen vormen een
beschermende bergrug die de koude uit het noorden tegenhoudt en overdag de warmte reflecteert. De licht
glooiende wijngaarden van Castel Sallegg liggen rond het meer van Caldaro. De gelimiteerde hoeveelheid van
de uitmuntende rode en witte wijnen behoren tot een exclusieve wereldklasse. De lokale druif van Alto Adige,
voluit de Schiava Gentile, is een parel voor Italië ! De wijn wordt gemaakt van een selectie van de beste druiven
van de wijngaard en behoort tot de beste uit zijn genre van Alto Adige. Een zeer elegant, licht rode en fruitige
wijn met aroma’s van framboos, aardbei en een vleugje amandel en specerijen. De smaak is bijzonder zacht en
sappig. Heerlijk ook gekoeld bij warm zomerweer !

2018 Château Puy Castera € 39,00 fles/ € 8,00 glas
Land/streek : Frankrijk – Bordeaux Haut Médoc
Druif : 1 % Petit Verdot, 14 % Cabernet Franc, 35 % Merlot, 50 % Cabernet Sauvignon
Deze topper komt uit het hart van de Médoc, tussen Margaux en Saint-Julien. Hij bezit fruitig aroma’s van
zwarte besjes, een vleugje chocolade met zoet cederhout. Dankzij een mooie vatlagering verkrijgen we een
gecorseerde, verfijnde smaak.

2019 SANCERRE “Clos Terres Blanches” Domaine Thomas &Fils € 45,00 fles
Land/ streek: Frankrijk – Loire Druif : Pinot Noir
Al 13 generaties maakt de familie Thomas sublieme wijnen en de regio Sancerre. De Pinot Noir druiven komen
van de meest hooggelegen hellingen op de mergelkalkbodems, Terres Blanches genaamd, nabij Verdigny, in
het oosten van de Loirevallei. Een rode Sancerre die staat voor drinkplezier. Een zuivere, kruidige Pinot Noir
met knapperig rood fruit in de smaak. Een delicate wijn met een mooie balans en sappig mondgevoel.

2017 LA CROIX BELLE N°7 € 42,00 fles
Land/streek: Frankrijk-Languedoc – Côtes de Thongue
Druif: Carignan, Cabernet-Sauvignon, Cinsault, Grenache, Merlot, Mourvèdre, Syrah
Côtes de Thongue is gelegen in de Languedoc, meer specifiek tussen Béziers en Pézenas. De appellatie omvat
22000 ha wijngaard ! Zonovergoten regio waarbij de nabijheid van de zee en de koude wind uit de Cevennes
vooral ’s nachts voor afkoeling zorgt. Het wijndomein is al meerdere generaties in het bezit van familie Boyer
en sedert 1977 heeft het domein een grondige renovatie gekregen: heraanplanting van de wijngaarden,
beperkt rendement en nieuwe kelders met modern materiaal! Een assemblage van de 7 favoriete
druivenrassen van de oenoloog van het domein.
Complexe neus met aroma’s van zwart fruit, koffie, mokka en een kruidige hint in de afdronk, rijk aan een
fluwelen structuur in de mond !

2018 MO BARBERA D’ASTI SUPERIORE ‘TUNET’ DOCG € 45,00 fles
Land/streek : Italië – Piëmonte
Druif : Barbera
De familie Mo is reeds meer dan een eeuw actief in de wijnbouw. Hun 11ha wijngaarden liggen in de
Piemontese heuvels tussen Cisterna d’ Asti en Canale. Een populaire wijn, die symbool staat voor het dagelijkse
leven, op het grondgebied van Asti. De wijn is afkomstig van een zorgvuldige selectie van barbera druiven,
verbouwd op de zonnige heuvels van Cisterna d’Asti en het ontleent de naam aan grootvader ‘Tunet’. De wijn
rijpt 15 à 16 maanden op vaten. Verleidelijke en rijke aroma’s van rijp rood fruit, zwarte kersen, Piemontese
aardsheid, cerderhout en cacao.

2017 CHATEAUNEUF -DU-PAPE Domaine Berthet Rayne € 61,00 fles
Land/Streek: Frankrijk – Côte Du Rhône
Druif: 5% Syrah, 65% Grenache, 20% Mourvèdre & 10% Cinsault
Het domein Berthet-Rayne is reeds 4 generaties in handen van dezelfde familie. Alleen de beste druiven
worden geplukt voor deze smaakvolle en goed getypeerde Châteauneuf-du-Pape.Een wijn die weet te
charmeren met zwart fruit, munt, eucalyptus en pure chocolade in de afdronk;

2016 BAROLO ‘Aschiri’ Reverdito € 64.00 fles
Land/ Streek: Italië –Piemonte
Druif: 100% Nebbiolo (24 maanden vatlagering)
Reverdito is een kleinschalig, familiaal wijnbedrijf in La Morra. Michèle Reverdito heeft in enkele jaren tijd het
familiebedrijf omgebouwd tot een top Barolo producent die met verschillende cru’s internationale faam heeft
behaald ( Gambero Rosso, Wine Spectator) Hij prefereert de old school methode waardoor wij ieder jaar weer
verbluffende en traditionele wijnen mogen proeven en ontdekken. De Nebbiolo wijngaarden voor de Barolowijn zijn gelegen in de prestigieuse “Terra di la Morra” en “Serralunga d’Alba”. Barolo wordt enkel gemaakt in
de beste jaren. Manuele pluk van de beste druiven is een must!Complex boeket met kruidige en likoreuze
hints. De Nebbiolo druiven geven een kruidige creatie met toetsen van rozen, braam en leder. Harmonieuze
tannines, fijn en elegant.

2016 Château Clos René € 85,00 fles
Land/streek: Frankrijk-Pomerol
Druif: 70% Merlot, 20% Cabernet Franc, 10% Malbec
Pomerol van de oude school. Elegant en complex, en die al in de jeugd wat herfsttoetsen heeft. Heeft 18
maanden vatrijping gehad !

2016 Château du Glana € 75,00 fles
Land/streek : Frankrijk- Bordeaux Saint-Julien
Druif: 44% Merlot, 56% Cabernet Sauvignon
Château du Glana ligt op de weg van de grote Médocwijnen langs de Gironde, tussen de gehuchten
Beychevelle en Saint-Julien, recht tegenover het alomgekende Château Ducru Beaucaillou. Het kasteel werd in
1961 aangekocht door Mr Gabriel Meffre en zeer spoedig uitgebreid met oa wijngaarden van Château
Lagrange. Door de dynamiek van de familie Meffre is deze eigendom er sedert 1999 kwalitatief jaar op jaar
zeer sterk op vooruit gegaan ! De wijnen van Château du Glana zijn evenwichtig, zacht en complex en kunnen
bovendien zowel in hun jeugd geapprecieerd worden alsook een tiental jaar in de kelder bewaard worden.

2014 MENDEL WINES Finca Remota € 120.00
Land/Streek: Argentinië – Mendoza
Druif: 100% Malbec – Vieilles Vignes

In 2002 startte Roberto de la Mota zijn wijnproject Mendel. Enkele jaren later kwamen de eerste wijnen op de
markt. Het was meteen een schot in de roos. De wijnen kregen internationale erkenning en behaalde o.a. bij
Robert Parker hoge scores. De wijngaarden hebben een ouderdom van 15 tot 80 jaar.
De Finca Remota is de topper van het domein! Een single vineyard met oude wijnranken.Rijpt ongveer 18
maanden op Franse eiken vaten.
Heel intense wijn met smaak en aroma’s van kers, vanille, karamel, cassis, zoethout en cacao. Prachtig
complexe wijn voor bijzondere momenten !

2012 BRUNELLO DI MONTALCINO Poggio Antico € 122.00
Land/Streek: Italië – Toscane
Druif: 100% Sangiovese
Wijnhuis Poggio Antico is het hoogst gelegen wijnhuis in Montalcino en bestaat sinds 1978. Door de hoge
ligging hebben de wijnen naast een stevige en rijke smaak ook altijd een zekere complexiteit en frisheid.
Verbluffende rode wijn, die 30 maanden op grote Sloveense vaten gerijpt heeft en daarna nog eens 12
maanden op de fles. Wat een kracht en finesse wijn,donker gekleurd met nuances van wilde kersen, bessen en
kruidigheid!

