Champagne
Champagne de Castelau Brut Réserve
Chardonnay – Pinot Meunier – Pinot Noir

60 euro

Champagne uit het hart van de Champagnestreek : Reims.
Rijp, heerlijk rond en vol in de mond met een mooie verfrissende afdronk.

Onze Huiswijnen uit Pays d’ Hérault
20

Croix des Oliviers WIT
Marsanne - Grenache Blanc

½l

20 euro
15 euro

Ideaal bij wit vlees, zachte kazen en visgerechten
Een lekkere wijn met exotische frisse aroma’s, een volhardende smaak en een
rijpe neus.

20

Croix des Oliviers ROOD
Grenache – Mourvèdre – Carignan

½l

20 euro
15 euro

½l

20 euro
15 euro

Ideaal bij rood vlees en wild
Aangename wijn met zachte toetsen van kruiden en rode vruchten
De zachte taninnes in de mond veranderen in een elegante smaak.

20

Croix des Oliviers ROSé
Syrah

Ideaal als aperitief en bij slaatjes en lichte visgerechten
Perfect en makkelijk te drinken wijn, zonder franjes en vrij neutraal.

Het is mogelijk dat de jaartallen vermeld op de wijnkaart afwijken van het jaartal op de wijn.
Wij houden u hierover op de hoogte en proberen deze zo snel mogelijk aan te passen.

Witte Wijnen
Bordeaux
20

Château Simon
Sémillion – Sauvignon Blanc

28 euro

Een niet alledaagse witte wijn uit de Graves streek. Helder stro-gele wijn met een
aangename nootachtige smaak. De wu-ijn bevat ook toetsen van sinaasappel en
citroengras.

Loire
20

Cheverny Portail
26 euro
Romorantin
Een wijn uit een klein wijngebied in Touraine. Deze unieke druivensoort smaakt
naar aroma’s van witte bloemen. Hij geeft een harmonieuze mooie afdronk.

20

Pouilly-Fumé Les Ceriottes J. Pabiot
Sauvignon Blanc

42 euro

Deze wijn heeft een neus van zoete steenvruchten en honing. Daarna neemt
citroen en citroengras de smaken over, zo krijg je een prachtige balans tussen zoet
en zuur.
20

Sancerre La Vigne Blanche
Sauvignon Blanc

35 euro

Klassieke neus van citroen, gemaaid gras en verse asperges. Fris hoge zuurgraad
en grote minerale elegantie. Een geweldige Sancerre voor een schappelijke prijs!
Lekker bij alles uit de zee, salades en als aperitief.

Het is mogelijk dat de jaartallen vermeld op de wijnkaart afwijken van het jaartal op de wijn.
Wij houden u hierover op de hoogte en proberen deze zo snel mogelijk aan te passen.

Elzas
20

Tokay - Pinot Gris, Domaine Gustave Lorentz
Pinot Gris

30 euro

Een klassieke tokay, synoniem voor “pinot gris”, levert in het glas een wat vettige,
goudgele wijn met een volle neus van heerlijk fruit. Licht vegetale neus, qua fruit
voert de sinaasappel de aromatische hoofdtoon. Zacht gerookte onderbouw. Een
vlezige wijn met krachtig karakter en een zeer behoorlijke afdronk.
20

Riesling Evidence, Domaine Gustave Lorentz
Riesling

38 euro

Gereputeerd Elzasser wijnhuis dat naast een indrukwekkend en volledige gamma
wijnen ook een uitstekende Crémant produceert. Zij zijn bovendien de gelukkige
bezitters van een 15-tal ha Grand Cru-wijngaard. Licht goud gele kleur. De geur zet
traag aan, maar waaiert nadien breed open op zachte tonen van groen fruit, met
al even wat mineraliteit. Rassige, smaakrijke wijn met een perfect typerende
zuurheid, krachtig mondvullend en lang nazinderend met een fraaie, aromarijke
retro-finale.
Languedoc
20

Domaine des Aspes
Chardonnay - Viognier

21 euro

Kleur : Licht groen, met gele reflecties. Neus : Bloemig, iets anijs, venkel, kruidig en
vleugje hout. Smaak: Verfijnd en toch krachtig, veel fruit mooie zachte houttoets.
Deze wijn wordt gemaakt van een huwelijk tussen de twee witte rassen waarvan
het percentage varieert afhankelijk van de vintage.
De Viognier geeft deze wijn verfijning in de neus terwijl de complexiteit en de
rondheid van de Chardonnay volledig tot uitdrukking komt in de mond.

Het is mogelijk dat de jaartallen vermeld op de wijnkaart afwijken van het jaartal op de wijn.
Wij houden u hierover op de hoogte en proberen deze zo snel mogelijk aan te passen.

Bourgogne

20

Bourgogne Cuvee St. Vicent (V. Girardin)
Chardonnay

41 euro

Fris en vol droog van smaak. U proeft verrukkelijke tonen van rijpe appel, peer,
perzik en een zeer subtiele hint vanille door de rijping op eikenhouten vaten. Te
schenken als aperitief, bij kleine hapjes en bij voorgerechten op basis van vis en
witvlees, of bij een zacht stukje kaas.
20

Rully Grésigny 1er Cru Girardin
Chardonnay

60 euro

Brede en subtiele geur, ingetogen, aangenaam appel en peer, rokerig, bloemen,
citrus-fruit. Klassiek en fris, peer en perzik, sap, stevig en vol, vet en intens, mooie
zuren, mineralig, mooie lengte. Geniet hem als aperitief, bij schaal- en
schelpdieren en visgerechten
20

Chablis, Domaine Patrick Piuze
Chardonnay

42 euro

Zo eenvoudig als de naam klinkt, zo complex is de wijn! Hij komt van wijngaarden
die binnen de gemeente Chablis liggen en stuk voor stuk zijn beplant met oude
wijnstokken (Piuze gebruikt nooit wijngaarden met wijnstokken die jonger dan 40
jaar zijn). De wijn bevat minerale aromas van perzik en munt. Hij is vrij droog met
toetsen van groene peper en zachte aarde-smaak.
Italië
20

Molina a vento
Grillo

22 euro

Zeer smaakvolle licht gele wijn met aroma’s van tropisch fruit en citrus.
Deze wijn heeft dan ook een mooie balans en een krachtig extravert karakter dat
zich meesterlijk laat combineren met gegrilde zeevis, wit vlees en salades.

Het is mogelijk dat de jaartallen vermeld op de wijnkaart afwijken van het jaartal op de wijn.
Wij houden u hierover op de hoogte en proberen deze zo snel mogelijk aan te passen.

20

Via Condotto Verdicchio dei Castelli di Jesi , Marche
Verdicchio

23 euro

Een krachtige, sappige wijn met aroma’s van kruiden, geel fruit, marsepein en een
fantastische afdronk.

20

Pinot Grigio Domini del Leone
Pinot Grigio

23 euro

Dit domein ligt op 15 km van de kust. Hierdoor wordt er een koeler klimaat
gecreëerd. Deze wijn is verfrissend met een neus van appels en witte bloemen en
heeft een minerale afdronk. Een perfecte combinatie met lichte kazen en risotto
en visgerechten.

Zuid-Afrika

20

Chenin Oude Kaap Western Cape
Chenin Blanc

18 euro

Voor de Oude Kaap wijnen heeft men de keuze uit het beste fruit van de gehele
regio. Door middel van een strenge selectie van de druiven en intensief contact
met de wijnboeren bepalen de wijnmakers op dit Estate welke cuves gekozen
worden voor de Oude Kaap. Frisse witte wijn gemaakt van vooral Chenin Blanc en
Colombard, aangevuld met 15% Sauvignon blanc. Mooie fruitige en ietwat florale
neus. Rijk en verfrissend van smaak. Perfecte wijn voor alledag of een lichte lunch
of maaltijd.

Het is mogelijk dat de jaartallen vermeld op de wijnkaart afwijken van het jaartal op de wijn.
Wij houden u hierover op de hoogte en proberen deze zo snel mogelijk aan te passen.

Rosé Wijnen
20

Beppe Il Palagio IGT, Toscane (Sting)
Canaiolo, Colorino, Sangiovese

28 euro

De Beppe Rosato is een biologische wijn. De wijn blijft ook in het contact met zijn
droesem (sur lie) totdat de wijn wordt gebottled. Dit maakt deze Toscaanse rose
erg elegant en complex met een drinkvenster van 2-3 jaar. Een nieuwe stijl Rosé
waarvan de kleur neigt naar die van de bekende Provence rosé's. Zacht, fris,
perzik, evenwichtige zuren met een mooie lange afdronk. Smaakt het best bij
voorgerechten en soepen en is natuurlijk zeer geschikt als aperitief.

Rode Wijnen
Bordeaux
20

Margaux de Brane, Margaux
57 euro
Merlot - Cabernet Franc
Deze Margaux heeft zwart fruit, gerookt, koffie, zwart chocolade, cederhout, toets
van zoethout in de neus. Daarna proef je een krachtige aanzet op zwart fruit en
kruiden, veel structuur, tannines van uitstekende kwaliteit, lang en fruitige finale.
Ideaal bij wild, rood vlees en harde kazen.
Loire
20

Sancerre Vieilles Vignes Domaine Salmon
41 euro
Pinot Noir
Deze rode Sancerre is gemaakt van Pinot Noir druiven die groeien op een klei
kalksteen bodem, gelegen op de hellingen van Bué.
Deze wijn is diepe donkere karmijnrode kleur. Een krachtige neus met aroma’s van
rode en zwarte bessen, kersen, zure kersen, frambozen en bramen. Deze warme,
ronde wijn is een en al finesse en beschikt over goed geïntegreerde en
gestructureerde tannine. Deze wijn weerspiegelt de traditie van de Sancerre in zijn
zuiverste expressie.
Het is mogelijk dat de jaartallen vermeld op de wijnkaart afwijken van het jaartal op de wijn.
Wij houden u hierover op de hoogte en proberen deze zo snel mogelijk aan te passen.

Côtes-du-Rhône
20

Côtes-du-Rhône Domaine Jérome Quiot
Grenache, Mourvèdre, Syrah

26 euro

Deze wijn heeft een diep rode kleur met aroma’s van zwarte bessen en
braambessen. Fris in de mond met persistente tannines gaat de smaak over naar
zachte volheid. Hij gaat perfect bij gegrild vlees en wildgerechten.

Elzas
20

Pinot Noir, Domaine Gustave Lorentz (gekoeld !)

27 euro

Fraaie roze blauwgetinte kleur. Intense en overweldigende waaiers van aardbei en
framboos, afwisselend met minerale tonen. Perfect droge smaak in een goed
evenwichtig geheel met naar het einde toe eventjes wat frisse zuurheid die komt
opzetten. Het is een ronde soepele wijn die even aan een zachte rode doet denken.
Italië

20

Rosso di Montepulciano DOC Podere Casanova
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot

32 euro

Robijnrode wijn met licht paarse schijn. Dominante geur van rood fruit in de neus
alsook plezante kruidig/aromatische toetsen. Volle, warme en gebalanceerde wijn
met elegante tannines en een frisse smaak. Een makkelijke wijn om te drinken!

Het is mogelijk dat de jaartallen vermeld op de wijnkaart afwijken van het jaartal op de wijn.
Wij houden u hierover op de hoogte en proberen deze zo snel mogelijk aan te passen.

20

Amore & Folia Podore Le Ripi, Toscane
Sangiovese, Syrah, Merlot

55 euro

In de neus komt diep geconcentreerd zwart bosfruit. De mond opent zich licht
zwoel, met een kruidige ondertoon. De stevige maar goed gebalanceerde tannines
zitten in een mooi evenwicht met de mineraliteit. Het resultaat is succulent, vol en
sappig tegelijk.
Een heel knappe wijn van het domein van Francesco Illy, de bekende
koffiemagnaat uit Trieste.

20

Brunello di Montalcino DOCG
Sangiovese

90 euro

Dat Poggio San Polo tot de top van de Toscaanse wijnhuizen behoort, bewijst deze
wijn: een Rosso Brunello met verfijning en klasse ! Sangiovese zoals hij bedoeld is.
Intens en warm met een robuust karakter en ronde tannines.
Prachtig in combinatie met stevig wild zoals hert of wild zwijn.

20

Barolo, “Monvigliero”, D.O.C.G., Burlotto, Piemonte
Nebbiolo

75 euro

De neus is indrukwekkend met aroma’s van rijp, mooi geëvolueerd rood fruit, zelfs
een tikkeltje gestoofd en aangevuld met fraaie animale toetsen en cederhout.
Rijkelijke gerechten zoals gebraden everzwijn (zelfs met chocoladesaus) of gelakte
eend zijn bovenbeste tafelgenoten.
Het is mogelijk dat de jaartallen vermeld op de wijnkaart afwijken van het jaartal op de wijn.
Wij houden u hierover op de hoogte en proberen deze zo snel mogelijk aan te passen.

Spanje
20

Lan Crianza, Rioja
Tempranillo

28 euro

Een heldere, kersenrode kleur met robijnrode tinten. Zachte wijn met elegante
tannines, aroma’s van vanille en wild rood fruit. Lange en intense afdronk.
Een wijn met een goede structuur en veel complexiteit.

Australië
20

Arithmetics, Austwine
Shiraz

19 euro

Eerst wordt een korte gisting op de schillen gedaan van 5 – 7 dagen, waardoor de
wijn niet te veel tannine krijgt, maar wel kleur door regelmatig overpompen.
Daarna volgt een rijping op vaten van Amerikaans eiken, waardoor hij een
krachtige, aangename vanilletoon krijgt. Vol en krachtig rood, met heerlijk kersen
en bosbessen in de geur, een fijn, kruidig karakter en wat aangenaam hout. Rijk en
sappig in de smaak, met lekker kersenfruit, soepel en zacht in de afdronk. Shiraz is
dé blauwe druif van Australië. De Rhônedruif doet het perfect in het warme
Australische klimaat, en zeker in de Riverlands, het uitgestrekte wijngebied in het
dal van de Murray River, ten noorden van Melbourne. Hij wordt daar perfect rijp,
zodat hij mooie rijpe en zachte wijnen oplevert. Heerlijk, typisch Australisch rood,
stevig, warm, intens en krachtig. Lekker op zichzelf, of bij belegen kaas, en
natuurlijk met een lekkere pepersteak of een lamskotelet van de grill.

Het is mogelijk dat de jaartallen vermeld op de wijnkaart afwijken van het jaartal op de wijn.
Wij houden u hierover op de hoogte en proberen deze zo snel mogelijk aan te passen.

Zuid-Afrika
20

Oude kaap Western Cape
Pinotage

20 euro

Oude Kaap Pinotage Reserve Collection is een wijn met eigen, expressief karakter.
De wijn heeft een mooie dieprode kleur en een intense, zelfs wat kruidige neus.
Deze rode wijn heeft een volle en ronde smaak met veel rijp en geconcentreerd
fruit. Het geheel wordt beëindigt door een krachtige en lange afdronk.
De wijnen van Oude Kaap staan bekend om de hoogwaardige kwaliteit en scherpe
prijs.

Het is mogelijk dat de jaartallen vermeld op de wijnkaart afwijken van het jaartal op de wijn.
Wij houden u hierover op de hoogte en proberen deze zo snel mogelijk aan te passen.

