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WIJNEN
PER GLAS
WITTE WIJN
Moulin des Vignes
Chardonnay - Languedoc, Frankrijk 2017

€ 24,00 | € 5,00

Verse boter, ananas exotisch fruit. Vol met citrustoets.

€ 46,00 | €9,00

Puech Haut Prestige
Languedoc - Roussanne & Marsanne 2017
Vol, met fris kruidige toetsen.

Pouilly Fuissé
Matisco - Chardonnay 2016

€ 62,00 | € 12,50

Verfijnde elegantie, soepel en vol.

Kwaliteit van de wijn wordt gegarandeerd door het unieke Coravin-Systeem.
I.s.m. Wijnhandel Van Den Bossche Maldegem

RODE WIJN
Big red beast
100 % Alicante Bouschet- Languedoc

€ 24,00 | € 5,00

Rijpe rode bessen, viooltjes en vanille met een lichte pepertoets.

Puech Haut Prestige
Grenache & Syrah - Languedoc 2016

€ 46,00 | € 9,00

Krachtig en kruidig.

Varvara Bolgheri
Cabernet, Merlot, Syrah & Petit Verdot 2016

€62,00 | € 12,50

Stevig en verfijnd.

Châteauneuf Du Pâpe
Grenache, Syrah & Mourvèdre 2016
Kracht en elegantie volledig in balans. Top!

Vermelde prijzen zijn per fles of per fles | per glas – tenzij anders vermeld

€ 88,00 | € 17,00

CHAM
PAGNE
HUISCHAMPAGNE

Champagne L&S

€ 63,00 | € 11,00

Cheurlin-Brut, Tradition-Celles sur Ource

€ 93,00

Champagne Piper
Heidsieck Brut
Direct en uitdagend karakter, zo kan je deze fijne, soepele en evenwichtige champagne omschrijven. Deze gouden
schittering laat een harmonieuze en vloeiende indruk na.

€ 95,00 | € 16,00

Champagne Piper
Heidsieck Brut Rosé

Champagne zorgt voor een intens boeket, structuur en subtiele aroma’s van frambozen en braambessen. Een
mooie frisheid zorgt in de mond voor een spectaculaire finale.

€ 95,00

Veuve Clicquot Brut
Het ideale compromis tussen het aroma van vruchten en dat van de rijping op fles. De aanzet is rechtuit en dynamisch en maakt plaats voor een fruitige harmonie.

€ 95,00

Bollinger
Bollinger Brut Special Cuvée is een karaktervolle Champagne met enorm veel elegantie. Het Champagnehuis
maakt voornamelijk Pinot Noir gedreven Champagnes met een relatief lange rijpingstijd. Een zeer aromatische
wijn met zeer fijne belletjes.

€ 210,00

Dom Perignon 2008
Een echte Brut met enkel natuurlijke suikers, strak en droog maar heel rijk van textuur. De afdronk is lang en
heel indrukwekkend.

CAVA
€ 30,00 | € 8,00

Cava Gran Duque Selección Brut
Bodegas Lopez Morenas, 90% Macabeo – 10% Parellada
Lichtgele kleur met een fijne pareling. Expressieve en intens fruitige neus met aroma’s van appel. Sappige aanzet
met een rijp zuurtje. Gevuld, romige zachte mousse. Door zijn zuidelijke ligging, Extremadura, is deze cava minder groenig dan sommige cava’s uit Catalunya.

€ 45,00 | € ***

Molto Negre Rosé Cava
Casa Rojo - Trepat
Elegante bubbels – toetsen van brioche en aardbei – een aangename mediterraanse aciditeit.

ZOETE
WIJN
Cos de La Roque
La Belle étoile, Côte de Gascogne 2018

per fles

€ 24,00 | per 1/2 lit € 17,00 | per glas € 5,00

Fruitige en lichtzoete wijn. Helder witgeel, aromatisch (vooral exotisch fruit) met minerale toetsen, levendig fris
in de mond waardoor de mooie molligheid perfect in evenwicht is.

Saint Croix du Mont
Chateau les Arroucats, Sémillion – Sauvignon blanc, Muscadelle 2015
Elegant blijvende vruchtenexpressies met honing aroma’s. De mooie balans tussen het weelderig zoete en frisse
zuren zorgt voor verteerbaarheid en elegantie

Vermelde prijzen zijn per fles of per fles | per glas – tenzij anders vermeld

€ 36,00 | € 7,50

KLEINE
FLESJES
WIT
Pinot Gris
Materne – Haegelin, Elzas 2017

(37,5 cl) € 17,50

Sancerre
“Domaine des Trois Noyers” Reverdy-Cadet, Loire, Sauvignon blanc 2018

(37,5 cl) € 19,00

Puilly-Fumé “Fourchaume”
“Domaine Daniel Dempt & Fils”, Chardonnay, Bourgogne 2018

(37,5 cl) € 24,00

KLEINE
FLESJES
ROOD
Château Peyreau Grand Cru
Comtes de Neipperg / Saint-Emillion, Bordeaux, 2017

(37,5 cl) € 27,00

Château Lavilotte
Saint-Esthèphe, Bordeaux, 2017

(37,5 cl) € 29,00

Gotim Bru
Costers Del Segre, Castell Del Remei , Spanje, Grenache, Tempranillo, Syrah & Cabernet, 2016

(50 cl) € 26,00

ROSÉ
WIJNEN
Terrasses de la Mer
80% Grenache rosé, 20% Syrah rosé, Pays d’Oc – Languedoc 2019

per fles

€ 24,00 | per 1/2 lit € 17,00 | per glas € 5,00

Frisse rosé met een heldere en lichte kleur. Intense aroma’s van kleine rode vruchten (vooral frambozen) en een
verrassende geur van rozen. Hele elegante mondstructuur.

€ 38,00

Puech Haut Prestige Rosé
Languedoc, Frankrijk 2018
Verleidelijke aroma's in de neus van perzik, agrum en exotisch fruit. Opvallende frisheid in de mond, dankzij
prachtige zuren die het geheel perfect in balans houden. Fijne, verfrissende en aangename afdronk.

€ 42,50

Haru Rosé de saignée
Cosecha , Spanje 2018
Men gebruikt de volgende blauwe druiven: Monastrell, Garnacha en Syrah. Fijne rosé met een mooie structuur
die behoorlijk complex is met een unieke afdronk. Aangename aroma's van verse aardbeien, frambozen en frisse
appel.

“THE FIRST KISS AND THE FIRST GLASS OF
WINE ARE THE BEST.”
- Marty Rubin

Vermelde prijzen zijn per fles of per fles | per glas – tenzij anders vermeld

WITTE WIJNEN
FRANKRIJK
€ 34,00

Pinot Gris
Materne - Haegelin, Alsace 2017
De Pinot Gris is met de grootte van een pareltje een van de kleinste druivensoorten enheeft een sterk complex
aroma. De Materne Haegelin Pinot Gris is goudgeel van kleur met een rijkdom van smaak.

€ 43,00

Pouilly-Fumé
Sauvignon Blanc, Domaine la Renardière, Loire 2017
Fijne expressieve aroma’s (witte bloemen, exotische toetsen en rijp fruit zoals gekonfijte abrikozen, mango en perziken).
In de mond een mooie frisheid, aangename zuren met indrukwekkende finale met veel maturiteit en mooie vettigheid.

Pouilly – Fuissé Matisco
Chardonnay, Bourgogne 2016

€ 62,00 | € 12,50

Mooie volle, boterige wijn met elegante aroma’s van brioche, rijp fruit, amandelen en vanille. De wijn is perfect in
balans waarbij de elegante houttoets goed is geïntegreerd. Hij toont een mooie volume en een vettig toetsje. Hij is
dankzij zijn minerale component ook een perfecte expressie van het terroir.

Sancerre
“Domaine des Trois Noyers”, Sauvignon Blanc, Reverdy-Cadet, Loire 2018

€ 36,00

Droge, fruitige wijn. Aromatisch met toetsen van citrus zoals pompelmoes en limoen.

Chablis 1er Cru “Fourchaume”
Chardonnay, Daniel Dampt & fils, Bourgogne 2016

€ 65,00

Die typiciteit vindt Dampt een absolute voorwaarde. In Dampts wijnen kom je altijd die voor Chablis zo kenmerkende
mineralige toon tegen. Daarbij hebben ze een opvallende frisheid en strakheid, wat ze très Chablis maakt. Bovendien zijn deze
ook nog zeer betaalbaar en dat kun je zeker niet van elke Chablis zeggen. Daarnaast kunnen ze zeer goed ouderen.

Rully “La Barre”
Châlonnais, Ninot Erell, Bourgogne 2018

€ 46,00

Een minerale, rijke en volle wijn met een toets van exotische vruchten, hazelnoten en boter. Moderne cru gevinifieerd
door een jonge generatie wijnmakers die de toekomst van de benaming zal kenmerken.

Montagny ‘Camille’
100% Chardonnay, Domaine feuillat-juillot, Bourgogne 2017

€ 44,00

Intense aroma’s van witte bloemen. Minerale indrukken met botertoets. Mooie aanvang en rondheid in de mond.
Veel witte vruchten en perziken, mooi evenwicht. ‘Crispy’ wijn!

Meursault
Jean Pascal et Fils, Domaine Puligny – montrachet, Bourgogne 2017

€ 90,00

Deze zeer aromatische wijn onderscheidt zich door zijn finesse en lengte. De aangename aroma’s van gele steenvruchten en limoen mengen zich perfect met de knapperige mineraliteit van deze prachtige fles

Moulin des Vignes
Chardonnay, Pays d’oc – Languedoc 2018

€ 24,00 | € 5,00

Expressieve aroma’s van acaciabloesems, verse boter, ananas en andere exotische vruchten. Heel vol en weelderig
in de mond met een aangename citroentoets.

Puech Haut Prestige
Rousanne en Marsanne, Côteaux de Languedoc 2017

€ 46,00 | € 9,00

Rijke en complexe neus met aroma’s van witte vruchten en een beetje vanille. Feestelijke wijn met een elegante
en harmonieus kruidige mondsensatie. Frisse en sappige aroma’s van bloemen en brioche. Een elegante finale.

Holte in de fles: De holte onder in de fles stamt uit de tijd dat flessen met de mond werden geblazen. Om te voorkomen dat de fles aan de onderkant bol werd en niet bleef staan, werd een holte onderin gelaten. De fles blijkt door de
holte onderin ook sterker te zijn. Door deze versterkende eigenschap, is het bij mousserende wijnen nog belangrijker
gebleken. Bijkomend voordeel is dat de onderrand om de holte heen een verzamelplek is voor eventueel bezinksel.

Vermelde prijzen zijn per fles of per fles | per glas – tenzij anders vermeld

RODE
WIJNEN
FRANKRIJK
€ 35,00

Sancerre
Domaine des Trois Noyers, Pinot Noir - Reverdy-Cadet, Loire 2018
Aangename rode kleur. Frisse aroma’s van krieken en viooltjes primeren over gans de lijn.

€ 46,00

Château Peyreau Grand Cru
Comtes de Neipperg / Saint-Emillion, Bordeaux 2016
De mondstructuur is levendig met een lichte houttoets en een ondertoon van vanille, een fluwelige afdronk. De
zachte en romige tannines geven deze wijn veel charme en elegantie en een vrouwelijk trekje. Het is een assemblage van 70% Merlot, 25% Cabernet-Franc en 5% Cabernet Sauvignon.

€ 82,00

Château Croque Michotte
Grand Cru, Saint-Emillion, Bordeaux 2016
Aangename aroma’s van rood fruit. Lichte vanille met grillé toets. De structuur is vlezig met aroma’s die na
walsen volledig versmelten en zodanig een wijn vormen die harmonieus en uiterst elegant is. 75% Merlot - 20%
Cabernet-Franc - 5% Cabernet Sauvignon.

Er zijn bepaalde mensen over de hele wereld die lijden aan een intense angst of haat van de wijn. Deze ziekte staat
bekend als oenophobia. Dit is een echte ziekte, maar het komt niet erg vaak voor en de oorzaak is onbekend. Sommige experts geloven dat het misschien iets te maken met een vorm van sociale angststoornis hebben.

€ 47,00

Vacqueyras - Clos des Frères
Belgische en Gentse wijnbouwer Erwin Devriendt, Zuidelijke Rhône 2017
In de neus uiterst complexe aroma’s van rijpe vruchten, kruiden en zoethout. In de mond krachtig, fris, dicht en
vlezig met zachte en rijpe tannines. Lange en aanhoudende aromatische finale.

€ 83,00

Cuvée G - Clos des Frères
Belgische en Gentse wijnbouwer Erwin Devriendt, Zuidelijke Rhône 2015
De Cuvée G van Clos des Frères is een bijzonder product, dat enkel wordt geproduceerd in bijzondere wijnjaren
voor de ‘Grenache’. Deze wijn is het resultaat van een bijzondere vinificatie van uitzonderlijke kwalitatieve grenachedruivenvanop het droge Vacqueras-Plateau “Les Garrigues

€ 63,00

Château Haut Beychevelle Gloria
Hoofdzakelijk Cabernet Sauvignon druif, aangevuld met Merlot en Cabernet Franc, 2014
Een relatief kleine wijngaard van 5ha groot en gemiddeld 30 jaar oud. Robijnrood met in de neus diepe concentratie van zwart fruit, bosbessen, zwarte peper en laurier. Verfijnde houttoets door 12 maanden eikenvat lagering.
In de aanzet is hij krachtig, goede concentratie van rijpe aroma’s. Mooie evenwicht tussen tannines, frisheid en
het hout. Kwaliteitsvolle finale.

Château Lavilotte
Saint-Esthèphe, Bordeaux 2015

MAGNUM (2016)

€ 54,00
€ 109,00

Deze wijn toont zijn klasse onmiddellijk met zijn diepe en intense briljant robijnrode kleur en zijn elegante neus
van rood fruit en vanilla. In de mond valt hij op door zijn body, zijn volle, vlezige smaak en frisheid.

Château Clauzet Cru
Bourgeois Supérieur, Saint-Esthèphe, Bordeaux 2015
Evenwichtige volle aanzet met kracht en finesse. Complexiteit met gebrande toets in harmonische finale. Soepel
en elegant in de mond. Kruidige en overvloedige tannines. Mooie afdronk met veel lengte.

Vermelde prijzen zijn per fles of per fles | per glas – tenzij anders vermeld

€ 55,00

Château Labégorce Zédé
Margaux, Bordeaux 2016

€ 92,00

Soepele aangename wijn met een tedere fruitigheid. Aroma’s van cacao, zoethout, kruiden en donkere vruchten.
Licht gerookte toets. Vrij krachtige wijn met mooie rondheid in de mond.

Les Angelots de Villemaurine
Saint-Emilion, Bordeaux 2015

€ 72,00

Deze prachtige Saint-Emilion wijn, geproduceerd door een Belgische wijnboer, opent zich met smaken van knapperig rood fruit, zoete specerijen en cacao. De afwerking is fluweelzacht, ondersteund door zijdachtige tannines
en een edele houttoets.

Côtes de Ventoux
“Le Roi fainéant”, Grenache, Syrah - Paul Vendran, Zuidelijke Rhône 2016

€ 40,00

Rijk, diep en krachtig, deze drie woorden definiëren allen de troeven van dit millésime. De onbuigzaamheid van
de kruidige aroma’s van zwarte bessen en chocolade maakt van deze wijn de perfecte metgezel voor elke winterse
maaltijd.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, verbeteren niet alle wijnen door het te bewaren. In feite is de overgrote
meerderheid van de geproduceerde wijnen klaar om direct te drinken en zullen niet beter worden door veroudering. Slechts enkele wijnen kan je langer houden dan een decennium! De groten der aarde vallen natuurlijk in deze
categorie.

Châteauneuf du Pape – Clos Saint Jean
85% Grenache, 15% Syrah, Côtes Du Rhône 2017

€ 88,00 | € 17,00

Donker paars-rode kleur in het glas. Aroma's van cacao, rood en zwart fruit en een flinke portie kruidigheid. Rond
en stevig dankzij de kruidigheid. Zeer finesse volle Chateauneuf-du-Pape-wijn!

Big red beast
100% Alicante Bouschet, IGP Pays d’Oc – Languedoc 2018

€ 24,00 | € 5,00

Kersenrode kleur. Intense aroma’s van rijpe rode bessen, viooltjes en vanille met een lichte pepertoets in finale.
Heel fruitige wijn. Sappig in de mond. Aangename afdronk

Puech Haut “Prestige”
Grenache, Syrah, Côteaux de Languedoc 2017

€ 46,00 | € 9,00

Deze Prestige red is een vollere rode wijn. Gemaakt in de Côtes du Rhône stijl op basis van Syrah en Grenache
noir. Mooie, volle wijn met behoorlijk wat aroma’s van kruiden maar ook zwart fruit en zwarte bessenconfituur.

De vorm van het wijnglas heeft een eigen historisch verhaal die al even gedurfd als elegant is als bepaalde wijnsoorten. De legende wil dat de vorm gemaakt is naar de vorm van de borsten van Marie Antoinette. De Grieken delen
deze legende maar verwijzen naar Helena van Troje in plaats van de Franse Koningin. Volgens historische schilderijen was Helena beduidend mooier.

Vermelde prijzen zijn per fles of per fles | per glas – tenzij anders vermeld

WITTE
WERELDWIJNEN
ZUID-AFRIKA
Stellenrust Estate
Chenin Blanc, Stellenbosch 2018

€ 27,00

Zachte en ronde wijn met nuances van mango en papaya, eindigend op uitgebalanceerde en harmonieuze aroma’s van acacia bloemen.

ISRAËL
Gamla
Chardonnay, Golan Heights Winery, Galilee 2018

€ 37,00

Romige Chardonnay met lichte toets van vanille. Schitterende ontdekking welke de vergelijking met de grote
Bourgognes meer dan waardig is.

PORTUGAL
Monologo
Arinto, Vinho Verde 2018

€ 27,00

Strogele kleur met briljante spiegel. Subtiele aroma’s van tropische vruchten. Doordringende smaak van weelderig fruit. Aangename afdronk.

ITALIË
Settamari
Greco Bianco, Chardonnay, Calabria 2018

€ 28,00

Strogele kleur met lichte groene toetsen. Complexe florale aroma’s. lichte impressies van abrikoos en exotische
vruchten. Weelderige mondstructuur. Aangename fruitige wijn.

SPANJE
The orange republic
Godello, Casa Rojo, Valdeorras 2017
Aroma’s van peer, abrikoos en pêche. The Orange Republic is rebellion, but also tradition, family, past and present. It is Jazz but also Rock & Roll...

Vermelde prijzen zijn per fles of per fles | per glas – tenzij anders vermeld

€ 54,00

RODE
WERELDWIJNEN
NIEUW ZEELAND
Nautilus Estate
Pinot Noir, Marlborough 2015

€ 60,00

Zijdeachtige en fruitige wijn met rijpe en krokante rode vruchten aroma’s en een vleugje subtiele kruidige en muskusachtige achtersmaak. Deze wijn op basis van 100 % Pinot Noir druif eindigt op gesmolten en nobele tannines.

ZUID-AFRIKA
Stellenrust
Pinotage, Stellenbosch 2015

€ 36,00

Aroma’s van frambozen, rijpe perziken en zwarte kersen. Subtiele eiktoets. Heel warm en weelderig in de mond.
Delicate zoetje in de mond met een lichte aciditeit in de afdronk.

ARGENTINIË
Malbec ‘Rapsodia’
Uco Valley, Mendoza, Finca Abril, Malbec 2014

€ 44,00

Een winnende combinatie van warm klimaat, koele nachten door de grote hoogte, lage opbrengsten en één van de
meest opwindende vallei van Argentinië, zorgen voor een intens kruidige en krachtige rode wijn met verfrissing
en elegantie die niet snel zal vervelen.

ISRAËL
Gamla
Cabernet Sauvignon, Golan Heights Winery, Galilee 2017

€ 37,00

Voor wie echt op ontdekking wil gaan. Mooie aroma’s van diep rood fruit ondersteunt ondersteund door een
mooie houtlagering. Absolute aanrader.

SPANJE
Lecco Crianza
Tempranillo, Bodegas Resalte, Ribera del Duero 2015

€ 37,00

Kersenrode kleur met briljante toetsen. Complexe en elegante aroma’s van rode vruchten, koffie, kruiden. Aangename mineraliteit. Mooie mondstructuur. Rode en zwarte vruchten met weelderige tannines. Indrukwekkende
afdronk.

Alexander VS The Ham Factory
Tinto fino, Cabernet Sauvignon, Malbec & Merlot, Casarojo, Ribera del Duero 2015

€ 82,00

Met de hand geplukt op optimale rijpheid per wijngaard. Aging op nieuwe Franse eik. Puur zwarte fruit compote
met subtiele aroma’s van cacao en vanille door de eikenvaten.

Durius Natural Reserve
Syrah, Castilla y Leon 2016

€ 38,00

Diepe robijnrode kleur. Intense Aroma’s met gerookt en vers hout. Aangename kruidigheid en “garrigue”. Rijpe
tannines. Zeer volle en krachtige wijn

Gotim Bru
Costers Del Segre - Castell Del Remei, Grenache, Tempranillo, Syrah & Cabernet 2016
Mooi volle rode kleur met een hint van paars. In de mond levendig, delicaat en evenwichtig. Aroma’s die herinneren aan chocolade en kersen. Ingepakt met zachte en afgeronde tannines, afsluitend met een spoortje van
specerijen.

Vermelde prijzen zijn per fles of per fles | per glas – tenzij anders vermeld

€ 39,00

€ 60,00

Machoman
DOP Jumilla, 100% Monastrell 2017
Wordt met de hand geoogst in 7 verschillende wijngaarden. Door de verschillende bodems van o.a. Klei, Kalk,
Zand,... samen met het droge klimaat, de extreme temperaturen en de Mediterraanse invloeden bekomen ze een
langere rijpingscyclus die voor de frisheid en elegantie zorgt! Zoals het etiket doet vermoeden, een krachtige wijn
met ook het zachte kantje van de “machoman”

€ 39,00

El flaminco de doñana
Almansa, Valencia, Grenache & Monastrell 2017
Zeer krachtige wijn, enorm volle, duizelingwekkende neus. Rijke smaak met veel donkere bessen en pure chocolade. Lange nasmaak en afdronk. Una bomba, gelijk uw lief.

ITALIË
€ 95,00

Barolo “Lecinquevigne”
Nebbiolo, Damilano Piëmonte 2013
Verfijnde rode wijn met tonen van zoete rode kersen, leer, tabak kruiden en franse eik. Deze Barolo is geconcentreerd en verfijnd van smaak, met fluweelachtige afdronk.

Varvara–Castello Di Bolgheri
Bolgheri Toscane, Cabernet – Merlot – Syrah – Petit Verdot 2017

€ 62,00 | € 12,50

Donkerrobijnrode wijn, met een rijk en intens boeket van donker bosfruit, vanille en aroma’s van getoast hout. In
de mond is de wijn stevig, vol, met een mooie complexiteit, mooi in balans met heerlijk rood rijp bosfruit en een
intens lang aanhoudende afdronk.

Emilio Primo Rosso
Cabernet Sauvignon - Merlot - Syrah, Fattoria Terre del Marchesato, DOC Bolgheri 2016

€ 49,00

Robijnrode kleur. Mooi samenspel van aroma’s zoals rode besjes, viooltjes, rozen en een licht mediterrane ondertoon. Lichte toetsen van kruiden, balsamico en zachte amandel door houtlagering. Een fruitige, ronde en elegante
wijn met een frisse aanzet en een tanninerijke afdronk.

Lornano
100% Sangiovese, Chianti Classico DOCG 2015

€ 32,00

Intense en geconcentreerde robijnrode kleur. Aroma’s van rijpe rode vruchten met een mooie kruidige toets. Heel
frisse wijn met evenwichtige tannines en een aangename lange afdronk. 12 maanden houtlagering.

Fosco DOCG
Dolcetto, Diano Alba “Fosco” 2016
Helder, blijvend bouquet. Gerijpte braambessen. Intens, warme & zoete smaak met amandel in de afdronk. Traditionele fermentatie methode.

Vermelde
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€ 48,00

