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WIJNEN
PER GLAS 

5/24

4,7/22,5 

Deze mediterrane wijn heeft een florale, volle smaak met geweldig aroma van brood en mooie
houtrijping. Lange intense afdronk.

DOMAINE DU RIVOIRE CITÉ DE CARCASONNE 

Argentinië

Viognier Chardonnay

Chenin heeft een heldere gele kleur met groene tinten. Goede balans tussen de tropische aroma's van
Chardonnay en het steenfruit van Chenin. 

CARACTER CHARDONNAY
Chardonnay Chenin

Deze hemelszachte wijn is enkel gemaakt met druiven van 38 jaar oude verdejo struiken. Dat geeft een
mooie combinatie van ronde smaken en een aromatische verfrissende finale. In het glas een fijn boeket
met appel en peer verweven met groene indrukken zoals varens, heerlijk om te ruiken. 

TRESOLMOS

100 % Verdejo

6,5/31

7,5/36

België 

Zuid-Afrika

Deze blend zorgt voor een frisse en zeer aromatische wijn (abrikoos, pêche, peer, …). In de mond is de
wijn sappig met veel fruit en fijne zuren.

ENTRE-DEUX-MONTS QUATRE CÉPAGES HEUVELLAND 
Pinot Gris Pinot Auxerrois Chardonnay Pinot Noir

Soepele, volle houtgelagerde chenin met een minerale neus van vuursteen met kweepeer en een vleugje
honing. In de mond hebben we een licht vettige toets met hints van rijpe ananas en krokante zuren. De
wijn kreeg een jaar houtopvoeding in grote vaten van 300 tot 500 l. Echte maaltijdwijn.

KAAPZICHT KLIPRUG STELLENBOSCH 
Chenin Blanc

8,5/41

ro s é

5/25

Spanje

Voornamelijk rood fruit, volle smaak van aardbei, rode bessen 

AÑORANZA ROSÉ
100 % Tempranillo

Spanje

Frankrijk



5/24

4,7/22,5

6,5/31

Rode wijn uit Argentinë met 50% Malbec en 50 Cabernet Sauvignon. Deze wijn heeft een heel fruitige
afdronk met smaken van kers en framboos. Dit is een soepele toegankelijke wijn die past bij verschillende
gerechten. 

CARACTER ROOD BODEGAS SANTA ANA
Malbec, Cabernet Sauvignon

Deze passitivo wordt gemaakt volgens een bijzonder en niet veel voorkomend proces wat "il giro del
piccolo" wordt genoemd. Twee weken voor de oogst wordt het steeltje waarmee de druiventros aan de
wijnstok vast zit gedraaid. Hierdoor stopt de tros met groeien en vindt er een indroogproces plaats
waardoor de druiventros 25 tot 30% van zijn gewicht in water verliest. Dit zorgt voor een natuurlijke
concentratie van aroma’s. Donkere kleur in het glas. In de mond aangenaam rijp, zwoel en vol van smaak
met een typische kruidigheid. 

100% Primitivo
PUGLIA PRIMITIVO IGT PASSITIVO

Moderne fruitige Rioja met een mooie frisheid en een intense smaak . Deze wijn is gemaakt van de
Tempranillo. Wijn met een mooie kersrode kleur en in de neus zwarte bessen en koriander. Aangenaam
ronde tannine in de afdronk en een lichte eik toets daar de wijn (50%) op eiken vaten rijpt.

LA MARQUESA
100% Tempranillo

7,5/36

8,5/41

WIJNEN
PER GLAS 

Spanje

rood

Deze mediterrane wijn heeft een complex aroma waarin rood fruit (cassis) kruiden en geroosterde
smaken voorkomen. Volle smaak met soepele tannines lange afdronk met bewaarpotentieel.

DOMAINE DU RIVOIRE CITÉ DE CARCASONNE 
Merlot Cabernet

Argentinië

Pinotage, dé druif voor rode wijn in Zuid-Afrika is eigenlijk een kruising van de pinot noir metcinsault.
Heerlijke rode wijn met in de neus een brede waaier aan aroma’s: wilde bosvruchten, pruimen,
braambessen, toast, cederhout, vanille... De druiven, afkomstig van 19 jaar oudewijnstokken, worden met
de hand geplukt op volledige rijpheid. Na de fermentatie rijpt de wijn inFranse eiken houten vaten (waarvan
30% nieuw) gedurende 18 maanden.

Pinotage

Zuid-Afrika 
KAAPZICHT KLIPRUG 

Italië

Frankrijk



WIJNEN
PER FLES 

Frankrijk

Domaine Tariquet is sinds 1912 de thuishaven van de familie Grassa en m'n maakt hier uitzonderlijke
Armagnac's en zeer toegankelijke frisse witte wijnen van uitzonderlijke kwaliteit. Deze wijn is een klassieke
Sauvignon Blanc. Licht van stijl, fris en ideaal als aperitief. Zeer toegankelijk. 

DOMAINE DU TARIQUET CÔTES DE GASCOGNE
Sauvignon Blanc

Een levendige, alerte wijn, vol fruit en van nature krachtig. De aanzet smelt over in rijke en ronde aroma's.

SANCERRE LA COLLINE AUX PRINCES
Sauvignon Blanc

Deze elegante fris fruitige Bourgogne behoudt ten volle zijn jeugdig karakter. De zachtromige chardonnay
proef je volop. Perfect evenwicht tussen de sappige, mollige smaak en de fijne frisse, zuivere afdronk.  

POUILLY FUISSÉ GUERRIN BOURGOGNE 
100% Chardonnay

wi t

bubb l e s
Frankrijk

Intens aromatisch met geuren van perzik, citrusvruchten, rode bessen, witte bloemen en hazelnoot.
Het evenwicht in de mond is charmant en strelend, dankzij een lage dosering

CRÉMANT D’ALSACE - BRUT PRESTIGE - DOMAINE PAUL GINGLINGER - ELZAS
Pinot blanc, pinot Auxerrois

Een licht strogele levendige mousserende wijn. In de neus aroma's van rijpe appel en peer met
heerlijke ondertonen van brioche.  De smaak is fris en opwekkend met een lange afdronk.

CAVA MISTINGUETT BRUT 
Macabeo, Parellada, Xarel-lo

Zeer toegankelijke fruitige wijn. Ronde aroma's, aangenaam en delicaat.

SAINT-VÉRAN 
100 % Chardonnay

30

36

25

31

49

39

Spanje



WIJNEN
PER FLES 

Zuid-Afrika

Aroma's van peer en citruszeste. In de mond heeft de wijn een indrukwekkende complexiteit met een
lange, droge afdronk. Heeft 9 maanden gerijpt in Franse eiken vaten. Visgerechten, salades, wit vlees en
romige kazen

SABOTEUR WHITE - BOTRIVIER - WESTERN CAPE Z.A.
Chenin Blanc, Viognier en Blanc Fumé

Spanje

De wijn heeft in de geur aroma's van ananas, meloen en banaan, gecombineerd met florale tonen. In de
smaak is het een volle, fruitige wijn met een aangename zuurtegraad. Past bij risotto, wit vlees, gevogelte
of schelp- en schaaldieren.

PETIT COMITÉ DEL SIO- D.O. COSTERS DEL SEGRE 
Garnacha Blanca en viognier

36

Oostenrijk

Typische wijn uit één van Oostenrijks beste regio’s; Wachau. De wijngaarden op steile hellingen in
combinatie met een koel gematigd klimaat geven extra karakter aan de grüner veltliner-druif. Frisse en
lichtminerale wijn met aroma's van groene appel, mango en witte peper.

DOMÄNE WACHAU FEDERSPIEL TERRASSEN 
Grüner Veltliner

29

Italië 

Leuke blend met korte houtlagering van 3 maanden in Franse eiken vaten. Dit proces zorgt voor intense
aroma’s van witte bloemen en subtiele vanilletoetsen. Frisse wijn met knapperig fruit in de mond en een
aangename afdronk. Perfect te drinken als aperitief bij hapjes of bij lichte visgerechten.

SAN MARZANO TR3 PUMI PUGLIA 
Sauvignon Blanc, Malvasia Blanca, Chardonnay

Aroma’s van limoenschil, oranjebloesem, peer, meloen en iets van mango. In het smaakpalet tonen van
rijpe appel en subtiele tonen van tropisch fruit, zacht frisse zuren. Aperitief, gedroogde ham, gegrilde vis,
lichte salades, risotto en verse geitenkaas.

TAVO PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE I .G.P. -  ILAURI - 
Pinot Grigio

25

27

51

Duitsland

Deze riesling van het Weingut Markus Molitor behoort tot de allermooiste Moezelwijnen. Hij is droog met
aroma’s van abrikoos, rode appels, limoen, kweepeer en vuursteen. Door de complexe minerale
structuur en fijne zuurgraad kan deze wijn nog zeer lang rijpen op fles.

RIESLING HAUS KLOSTERBERG TROCKEN
Riesling

38



44

100% Carignan uit de Rhône-vallei van Belgisch wijnbouwer Dirk Vermeersch. Het is een fruitige rode wijn
die al in zijn jeugd charmeert. Een gebalde aanzet met zwart fruit in de neus, pruimen, zoethout,
geroosterde toetsen vermengd met peper en kruidigheid. Geconcentreerd en soepel in de mond met
fijne en zachte tannines. Deze Carignan heeft de juiste structuur voor bij een goed gegrild stuk vlees.

LE PLAN-VERMEERSCH GT-C RHÔNE 
Carignan

rood

52

Château Prieuré La Marzelle, gelegen pal naast het Château La Marzelle, werd door de familie Sioen in
2003 gekocht. Ook hier wordt met evenveel zorg en aandacht een prachtige wijn gevinfieerd. 
Château Prieuré La Marzelle omvat 3,90 ha oude Merlot ranken en produceert wijn die wordt gevinfieerd
en rijpt in vaten van Frans eikenhout.

PRIEURÉ DE LA MARZELLE SAINT-EMILION GRAND CRU BORDEAUX 
Merlot Cabernet Sauvignon

Tweede wijn van het befaamde Château Dauzac in Margaux. Rijp fruit in de neus met een subtiele
kruidigheid, in de mond komt de wijn zeer vol en soepel over. 
Mooi geïntegreerde houttoets (18 maanden houtlagering).

LABASTIDE DAUZAC MARGAUX BORDEAUX 
Merlot Cabernet Sauvignon

59

41

65

Tweede wijn van Château du Glana. De wijnstokken voor deze Saint-Julien zijn jonger dan deze die
gebruikt worden voor de eerste wijn waardoor we hier een minder complexe en meer fruitigere stijl
krijgen.

PAVILLON DU GLANA SAINT-JULIEN BORDEAUX 
Cabernet Sauvignon Merlot

79

WIJNEN
PER FLES

Pinotage, dé druif voor rode wijn in Zuid-Afrika is eigenlijk een kruising van de pinot noir met cinsault.
Heerlijke rode wijn met in de neus een brede waaier aan aroma’s: wilde bosvruchten, pruimen,
braambessen, toast, cederhout, vanille... De druiven, afkomstig van 19 jaar oude wijnstokken, worden met
de hand geplukt op volledige rijpheid. Na de fermentatie rijpt de wijn in Franse eiken houten vaten
(waarvan 30% nieuw) gedurende 18 maanden.

KAAPZICHT ROOILAND STELLENBOSCH 

Pinotage

Zuid-Afrika

Frankrijk

Op het palet vind je smaken van rood en zwart fruit, kaneel, witte peper en verse kruiden, gebalanceerd
met fijne tannines. 
24 maanden gerijpt in Franse eiken vaten. Je ultieme "braaiwijn" bij een sappige côte à l'os.

SABOTEUR RED BOTRIVIER WESTERN CAPE

Shiraz, Cabernet Sauvignon en Mourvédre

CHÂTEAU VIEUX CHEVROL LALANDE-POMEROL BORDEAUX
Merlot Cabernet Sauvignon Cabernet Franc
Château Vieux Chevrol is een volle en tegelijk soepele wijn met een geur die doet denken aan een
mengeling van rode bosvruchten, geroosterde amandelen en een heel subtiele zweem van kruiden. 
Hij kan heel goed worden geschonken bij gerechten met rood vlees.

45



WIJNEN
PER FLES

Pèppoli is eigendom van de befaamde Italiaanse wijnfamilie Antinori. De wijngaarden zijn gelegen in
Chianti Classico en de wijn is gekend voor z'n specifieke expressieve en fruitige stijl. In de neus ontwaken
aroma's van rood fruit; kersen, zure kersen en lychees vergezeld van florale toetsen (rozenblaadjes) en
kruidige hints van rozemarijn en lavendel. De afgeronde tannines zijn versmolten in een goed
uitgebalanceerde frisheid die deze wijn zeer toegankelijk maken.

PÉPPOLI CHIANTI CLASSICO DOCG TOSCANE 
Sangiovese

Italië

Lichtgekleurde wijn met een verleidelijke geur van framboos, kers en specerijen. De aanzet is soepel en
vol. Sappig, rijp en toegankelijk in de smaak met zachte tannine en frisse zuren. Fruitig, levendig en licht
kruidig in de afdronk. Lekker in combinatie met charcuterie, vederwild of gerijpte kaas. 

VON DER MARK-WALTER BADEN SPÄTBURGUNDER

Duitsland

100% ¨Pinot Noir

Geuren van rood fruit, zwarte bes en viooltjes, gecombineerd met kruidige tonen van cacao, munt en
rozemarijn. Een blend van met een aangename kruidigheid en soepele tannine. Past zeer goed bij rood
vlees.

PETIT COMITÉ DEL SIO  D.O. COSTERS DEL SEGRE

Spanje

Garnacha en Tempranillo

Bij het familiale wijnhuis Muga staat wijnmaken volgens de oude traditie hoog in de vaandel daarom zijn al
hun wijnen overal ter wereld hoog aangeprezen. Muga is de enige bodega in Spanje die een eigen
meester-kuiper en drie eigen vatmakers in dienst heeft. Deze Muga reserva heeft 24 maanden op vaten
gelegen waarna de wijn nog 6 maanden gerust heeft.

BODEGAS MUGA RESERVA RIOJA ALTA 
Mazuelo Graciano Garnacha Tempranillo

Dit levendige rood uit de Abruzzen vertoont een paarse kleur en een intens boeket van rijp rood fruit, fijn
omlijst met kruiden. Ideaal bij gerookt vlees, gevogelte en stoofschotels.

SALTO TERRE DE CHIETI I .G.P ILAURI 
Sangiovese

De wijn heeft een kers rode kleur met purperen nuance. Het is een elegante wijn met een heel intense
neus van rood fruit, vol van smaak en een fantastische fruitige afdronk. 

AÑORANZA 
Cabernet Sauvignon & Shiraz

44
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34

49
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25



WIJNEN
PER FLES

ro s é
Frankrijk

De combinatie van het klimaat, de unieke aard van de vulkanische ondergrond en de jarenlange ervaring
zorgt voor het specifieke karakter en het brede smakenpallet van deze cru 1840: intense neus met
toetsen van klein rood fruit (cassis, framboos). Fruitig en elegant in de mond, gekenmerkt door fris fruit.
Dit is een rosé met veel volume en een mooie afdronk.

ROUËT 1840 CÔTES DE PROVENCE
Grenache Cinsault Tibourenc

Chili

Volrood van kleur, met fraai aroma van eikenhout, kruiden en rijpe bosvruchten. De smaak zet vol, rond
en aromatisch in en eindigt met zachte tannine. Mooie wijn bij rund- of kalfsvlees of geurige
stoofschotels.

VIÑA FALERNIA ELQUI VALLEY CARMENÈRE GRAN RESERVA
100% Carmenère

Argentinië

Fruitige aroma's van kersen, bramen en pruimen vallen op tegen een achtergrond van fijne, geroosterde
hints van rijping in eikenhout van topkwaliteit. Warm, rond en goed gestructureerd in de mond.
Aangename, aanhoudende afdronk.

BELASCO DE BAQUEDANO "LLAMA"
Malbec old vine

USA

Deze gedurfde stijl Cabernet Sauvignon toont grote complexiteit en structuur. Lichte peper, gedroogde
kersen, zijdeachtige vanille, geconcentreerd met een lange fluwelen afdronk.

GRAND ESTATES CABERNET SAUVIGNON COLUMBIA VALLEY 
86% Cabernet Sauvignon, 9% Merlot, 4% Syrah 

Zuid-Afrika

Geuren van vooral sappige rode kersen en verse aardbeien gevolgd door een vleugje kruiden zorgen voor
een fris, romig mondgevoel. Een frisse smaak met een perfecte balans in de afdronk.

RICKETY BRIDGE - "FOUNDATION STONE" ROSÉ - FRANSCHHOEK 
Shiraz, Grenache en Mourvèdre
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36


