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CODE

‘ELCKERLIJC’

WIJNEN
PER GLAS
WITTE WIJN
€ 24,00 | € 5,00

Moulin des Vignes
Languedoc - Frankrijk - 100% Chardonnay 2019
Verse boter, ananas, exotisch fruit. Vol met citrustoets. Mondvullend.

€ 29,00 | €6,00

Budureasca Premium "Fumé"
Dealu Mare - Roemenië- 1/3 Chardonnay - 1/3 Sauvignon Blanc - 1/3 Pinot Gris 2019
Perzik, Abrikozen, Vanilletoetsen - Evenwichtig.

€ 36,00 | € 7,50

Domaine des Trois Noyers - Sancerre Blanc
Loire - Frankriijk - 100% Sauvignon Blanc 2019
Strak, fris, mineraal. Aangename afdronk. Ook ideaal als aperitief.

Domaine Ninot Rully "La Barre"
Côte Chalonnaise - Bourgogne - 100% Chardonnay 2019

€ 49,00 | € 11,00

Fijn, fruitig, mineralig, complexe wijn met lange afdronk.

ECHT CRISIS IS HET PAS WANNEER WE
GEEN WIJN MEER HEBBEN OM BIJ HET
WATER TE DOEN.
- GERD DE LEY -

RODE WIJN
€ 24,00 | € 5,00

Big Red Beast
Languedoc - Frankrijk - 100 % Alicante Bouschet 2019
Rijpe rode bessen, viooltjes en vanille met een lichte pepertoets. Kruidige, sappige wijn.

€ 30,00 | € 6,50

Weingut Keth " Saint-Laurent"
Rheinhessen - Duitsland - 100% Saint Laurent 2019
Vlierbessen, wilde kersen, fruitig, krachtig.

€ 36,00 | € 7,50

Fattoria Lornano Chianti Classico
Toscane - Italië - 100% Sangiovese 2016
Pauselijk domein. Rode vruchten, kruidtoets, aangename afdronk.

Chateau Peyreau
Saint-Emilion Grand cru - Bordeaux - 70% Merlot - 25% Cabernet-Franc - 5% Cabernet Sauvignon 2016

€ 49,00 | € 11,00

Lichte houttoets, fluwelige tannines, zachtheid troef.

ROSÉ WIJN
Terrasses de la Mer
Languedoc - Frankrijk - 80% Grenache rosé, 20% Syrah rosé 2019

€ 24,00 | € 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.

Domaine des Trois Noyers - Sancerre Rosé
Loire - Frankrijk - 100% Pinot Noir 2020
Heldere kleur, heel mooie rosé wijn met fruitige aroma's, elegante mondstructuur en aangename frisheid in de
afdronk.

€ 37,00 | € 8,00

CHAM
PAGNE
Champagne L&S Cheurlin "Tradition"
Côte des Bar - 70% Pinot noir - 30% Chardonnay

HUISCHAMPAGNE

€ 63,00 | € 11,00

Girlpower boven bij deze Champagne! Lucie Cheurlin kreeg van haar grootvader en vader als het ware Champagne met de paplepel ingegoten. Samen met haar broer Sébastien is ze op vandaag één van de grootste talenten
uit de Champagne. De 'Tradition' heeft een fijne pareling. Elegante aroma’s van witte bloemen. Frisse aanzet in
de mond. Daarna een toets van brioche en boter, wat duidt op een mooie rijpheid. Perfect evenwicht. Krachtige
finale met veel finesse en fijne citroentoets.

Champagne L&S Cheurlin Rosé
Côte des bar - 85% Chardonnay - 15% Pinot noir

€ 66,00 | € 12,50

Fijne roséchampagne ! Een ware explosie van rode vruchten (aardbeien, frambozen, krenten) in de neus. Delicaat
en gekonfijt fruit. Elegante Champagne met een zekere maturiteit en een frisse afdronk.

€ 66,00

Champagne Lanson "Le Black Label Brut"
Montagne de Reims - 50% Pinot Noir - 35% Chardonnay - 15% Pinot Meunier
Champagne Lanson Brut “Le Black Label” dankt zijn iconische naam aan Victor Lanson die deze naam bedacht
in 1937 als eerbetoon aan het Britse Koningshuis waarvan Champagne Lanson sinds 1900 hofleverancier is. Deze
Champagne kent een rijping van 4 jaar. Geen malolactische gisting. Frisse aroma’s met subtiele indrukken van
toast en honing. In de mond ontwaar je een fijn samenspel van rijpe vruchten, groene appels en citrustoetsen.
Aangename mondstructuur met een indrukwekkende en verkwikkende afdronk.

€ 98,00

Champagne Lanson "Le Blanc de Blancs"
Montagne de Reims - 100% Chardonnay
Champagne Lanson “Le Blanc de Blancs” Brut draagt de signatuur van wijnmaker Hervé Dantan die de frisse
stijl van het champagnehuis Lanson wilde verbinden met de finesse van de Chardonnaydruif. Opnieuw geen malolactische gisting. Rijping van 5 jaar. Heldere goudgele kleur met lichtgroene toetsen en een heel fijne pareling.
Elegante doch vrij krachtige aroma’s met subtiele indrukken van frangipane, fijne patisserie, gekonfijte citrusvruchten, ‘Poire Williams’ alsook anijs en lindebloesem. In de mond ontwaar je een fijn en verfrissend samenspel
van gekonfijte citroen en sinaaspapel, nougat, honing. Ziltige en goed omlijnde afdronk. Heel zuiver en weelderig
in de mond.

CAVA
€ 30,00 | € 8,00

Cava Gran Duque Selección Brut
Extremaura - 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.

ZOETE WIJN
Cos de La Roque
La Belle étoile, Côte de Gascogne 2019

€ 24,00 | per glas (10 cl) € 4,50

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 2017

€ 36,00 | € 5,50

Elegant blijvende vruchtenexpressies met honing aroma’s. De mooie balans tussen het weelderig zoete en frisse
zuren zorgt voor verteerbaarheid en elegantie.

Maury Rouge 50 cl. RoDe ZoeTe!
Domaine Saint Roch – Roussillon - Grenache Noir 2016
Neus van rijp rood fruit, super geconcentreerde smaak, zoet maar verfijnd met frisheid.

€ 36,00 | € 8,00

KLEINE
FLESJES
WIT
(37,5 cl) € 28,00

Pouilly Fumé " La Renardière"
Domaine Bouchié-Chatellier - Loire - 100% Sauvignon Blanc 2018
Fijne expressieve aroma's van witte bloemen, exotische toetsen en rijp fruit. In de mond vertoont de wijn een
mooie frisheid, aangename zuren met indrukwekkende finale. Veel maturiteit en een mooie vettigheid.

(37,5 cl) € 22,00

Saint-Véran " Les Maillettes"
Domaine de la Denante - Maconnais - 100% Chardonnay 2019
De wijn rijpt gedurende 8 à 10 maanden op 'lie fine'. Mooie goudgele kleur, florale aroma's met indrukken van
honing. Houttoets die harmonieus verweven is met de aroma's. Heel weelderig in de mond.

KLEINE
FLESJES
ROOD
Fattoria Terre del Marchesato Bolgheri Rosso " Emilio Primo"

(37,5 cl) € 29,00

Bolgheri - Toscane - Italië - 60% Cabernet Sauvignon - 30% Merlot - 10% Syrah 2019
Robijnrode kleur, Samenspel van aroma's zoals rode besjes, viooltjes, & rozen, met een mediterrane ondertoon.
Lichte toetsen van kruiden, balsamico en zachte amandel door houtlagering.

Château Badette
(37,5 cl) € 42,00
Saint-Emilion - Bordeaux - 75% Merlot - 15% Cabernet Franc - 7% Cabernet Sauvignon - 3% Petit Verdot 2018
Wijngaard van 9 hectare groot van de Belgische wijnbouwer Arnaud Vandenbogaerde. Donkerrode wijn met
florale en fruitige aroma's. Heel vlezige wijn. Elegante afdronk met zachte finale. Kan steeds rekenen op prachtige
internationale scores!

ROSÉ
WIJNEN
Terrasses de la Mer
Languedoc - 80% Grenache rosé, 20% Syrah rosé 2019

€ 24,00

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.

Puech Haut Prestige Rosé
Languedoc - Frankrijk 2020

€ 38,00

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.

Domaine des Trois Noyers - Sancerre rosé
Loire - Frankrijk - 100% Pinot Noir 2020

€ 37,00

Heldere kleur, heel mooie rosé wijn met fruitige aroma's, elegante mondstructuur en aangename frisheid in de
afdronk.

Haru Rosé de Saignée
Bodega Paraje de la Raja ( regio Murcia) - Spanje 2019
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.

€ 42,50

WITTE WIJNEN
FRANKRIJK
IDeaaL ApeRItieF
Sancerre Blanc
“Domaine des Trois Noyers” - Loire - 100% Sauvignon Blanc 2019

€ 36,00

Klein familiaal domein van Claude Reverdy. Droge fruitige wijn. Aromatisch met indrukken van citrus zoals
pompelmoes en limoen.

Pouilly-Fumé "La Renardière"
Domaine Bouchié- Chatellier - Loire - 100% Sauvignon blanc 2019

€ 43,00

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.

Clos des Frères blanc [BIO]
€ 52,00
Vacqueyras - Zuidelijke Rhône - 45% Roussanne 21% Clairette 17% Viognier 10% Bourboulenc 7% Grenache blanc 2018
Deze witte Vacqueyras van ERWIN DEVRIENDT heeft een mooie complexiteit. Doordat de viognier houtlagering
heeft gehad voelt deze wijn al wat en vettig aan. Maar de fijne onderbouw egaliseert de oppervlakkige geuren tot
een gepolijste diamant van de Zuidelijke Rhône. Deze witte Clos behoort tot de beste witte wijnen van zijn appellatie, met een lengte die aan Chateauneuf-du-Pape doet denken.

Chablis
Domaine Daniel Dampt & fils - Chablis - Bourgogne - 100% Chardonnay 2019

€ 42,00

Familie die al meer dan 150 jaar wijn maakt. Zeer frisse en levendige Chablis met mooie minerale toetsen en impressies van groene appel. Heel aangenaam in de mond met een mooi evenwicht.

THE FIRST KISS AND THE FIRST GLASS OF WINE ARE THE BEST
- MARTY RUBIN -

Pouilly - Fuissé Matisco
Bourgogne - Chardonnay 2018

€ 62,00

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.

Meursault 'Les Clous'
Domaine Raymond Dupont Fahn Côte de Beaune - Bourgogne - 100% Chardonnay 2019

€ 86,00

Rising Star in Bourgogne! Wijn met een gulle neus. Aroma's van steenfruit, citrus, honing en gerookte, nootachtige tonen. Een volle en vettige structuur, doch met een minerale basis. Een mooie balans tussen weelderigheid
en fraîcheur met een zeer royale afdronk. De houtopvoeding vindt deels plaats in fusten van nieuw eikenhout.

Rully “La Barre”
Domaine Ninot - Côte Chalonnaise - Bourgogne - 100% Chardonnay 2019
Getalenteerde wijnmaakster! Delicate, licht goudgele kleur. Fruitige aroma's van witte bloemen. Perfecte balans
tussen het terroir en de volheid van de chardonnay. Fijne chardonnay omwikkeld met een elegante smaak van
amandel. Lange afdronk met minerale toets. Hier geen négociant maar een waar topdomein in Bourgogne!

€ 49,00

Montagny 1er Cru "Les Perrières"
Domaine Berthenet - Côte Chalonnaise - Bourgogne - 100% Chardonnay 2018

€ 45,00

Al meer dan 4 eeuwen beheert de familie Berthenet wijngaarden in de Côte Chalonnaise. Subtiele aroma's van
acaciabloesems, peer en kruiden. Mooi verweven houttoetsen ten gevolge van de houtlagering en een fijne mineraliteit die blijk geeft van een groots terroir. Heel fris in de mond. Alles mooi in evenwicht.

Saint-Véran ' Les Maillettes'
Domaine de la denante - Macconnais - Bourgogne - 100% chardonnay 2019

€ 38,00

De wijn rijpt gedurendende 8 à 10 maanden op 'lie fine'. Mooie goudgele kleur. Florale aroma's met indrukken van
honing. Houttoets die harmonieus verweven is met de aroma's. Heel weelderig in de mond.

Moulin des Vignes
Languedoc - 100% Chardonnay 2019

€ 24,00

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
Côteaux de Languedoc - Rousanne en Marsanne 2018
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.

€ 46,00

RODE
WIJNEN
FRANKRIJK
Sancerre Rouge
Domaine des Trois Noyers- Loire - 100% Pinot Noir 2018

€ 36,00

Klein familiaal domein van Claude Reverdy. Aangename rode kleur. Frisse aroma's van krieken en violet primeren
over gans de lijn.

Vacqueyras - Clos des Frères [BIO]
€ 47,00
Gentse wijnbouwer Erwin Devriendt, Zuidelijke Rhône - 59% Grenache - 30% Syrah - 7% Cinsault - 4% Mourvèdre 2018
Is één en al fruitbom en elegantie! De wijn heeft een behoorlijke structuur, maar moet het vooral hebben van zijn
fruitfinesse. De Syrah zorgt voor een boeiende nervositeit en spanning. Het is een speelse charmerende drinkwijn
met een explosie aan rood fruit en een snuifje garriguekruidigheid. Bovenal is het een genietwijn waarbij je de
warme zon van het zuiden zo in het glas ziet schijnen.

THE BEST WINES
ARE THE ONES
WE DRINK WITH FRIENDS

Côtes de Ventoux "Le Roi Fainéant" [BIO]
Domaine La ferme Saint-Pierre - Ventoux - Rhône - 60% Syrah - 30% Grenache Noir - 10% Carignan 2016

€ 40,00

Wijnmaker Paul Vendran besteedt enorm veel tijd in de wijngaard, beperkt drastisch de rendementen en streeft
naar een optimaal evenwicht tussen schil en jus. De wijn heeft aroma's van tabak, drop, zoethout, veel kruiden en
donker rijp fruit. Rijpe tannines en vlezig in de mond.

Crozes-Hermitage
Domaine Alain Graillot - Noordelijke Rhône - 100% Syrah 2017

€ 62,00

Fruitige rode wijn met mooie structuur, veel zwart fruit met toetsen van kaneel. Aangenaam in de mond.

Châteauneuf du Pape
Côtes Du Rhône - 85% Grenache, 15% Syrah 2017

€ 88,00

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!

Gevrey-Chambertin " Vieilles Vignes"
Domaine Marc Roy - Côte de Nuits - Bourgogne - 100% Piinot noir 2016

€ 112,00

Dit domein is met zijn 4 hectare één van de kleinere van Gevrey-Chambertin. Het is de belangrijkste cuvée en één
van de favorieten van wijnmaakster Alexandrine Roy. Heerlijke wijn met aangename kruidigheid en complexiteit.
Vol en elegant tegelijkertijd!

Vosne Romanée Villages
Domaine Mongeard-Mugneret- Côte de Nuits - Bourgogne - 100% Pinot noir2018
Wijnmaker Vincent Mongeard stamt af van een lange lijn wijnbouwers. Zijn echtgenote Anne heeft Belgische
roots. De wijn heeft aroma's van kersen en kreupelhout. In de mond ontwaar je veel fruit en een aangename
kruidigheid. Heel elegante wijn met een bijzondere zachtheid en discrete tannines. Aantrekkelijke aciditeit. Aangename afdronk.

€ 145,00

Mercury 1er Cru 'Clos du Roy'
Domaine Tupinier - Bautista - Côte Chalonnaise - Bourgogne - 100% Pinot noir 2019

€ 69,00

Houtlagering gedurende 12-24 maanden op eikenhouten vaten (25% nieuwe eik, 75% eik van 1 en 2 jaar oud). Robijnrode kleur. Heel subtiele en elegante rode wijn met mooie fruitigheid. Rode vruchten (onder andere kersen)
in de mond.

Château Peyreau Grand Cru
€ 49,00
Comtes de Neipperg / Saint-Emillion - Bordeaux - 70% Merlot - 25% Cabernet Sauvignon - 5% Cabernet Franc 2016
De wijngaard paalt aan de Grand Cru Classé Clos de l'Oratoire. Klein domein van ongeveer 12 Ha. Kersenrode
kleur met een vlezig en rond boeket. Levendig in de mond met lichte houttoets en ondertoon van vanille, een fluwelige afdronk. De zachte en romige tannines geven deze wijn veel charme en elegantie en een vrouwelijk trekje.

Château Badette MAGNUM (2018)
€ 69,00| € 145,00 (150cl)
Saint-Emilion Grand cru - Bordeaux - 75% Merlot - 15% Cabernet Franc - 5% Cabernet Sauvignon - 3% Petit Verdot 2018
FAMILIE VANDENBOGAERDE - Wijngaard van 9 hectare groot met Arnaud Vandenbogaerde aan het hoofd. Donkerrode wijn met florale en fruitige aroma's. Heel vlezige wijn met elegante afdronk en zachte finale. Mooie evenwichtige wijn. Kan jaarlijks rekenen op mooie internationale scores! WEST-VLAAMS succesverhaal in Bordeaux!

Les Angelots de Villemaurine
Saint-Emilion - Bordeaux - 95% Merlot - 5% Cabernet Sauvignon 2016

€ 72,00

Hasseleer Justin Onclin, voorzitter van de Gault Millau, was tot voor kort eigenaar van Château Villemaurine en
tweede wijn Les Angelots de Villemaurine. Deze heeft een dieprode kleur en weelderige aroma's van zwart fruit.
Krachtige wijn met een mooie concentratie. Fluwelige tannines. Heel elegante wijn met interessante prijs-kwaliteitsverhouding in een topjaar.

Château De Sales
Pomerol - Bordeaux - 70% Merlot - 15% Cabernet franc - 15% Cabernet Sauvignon 2016

€ 78,00

De wijngaard is veruit de grootste van Pomerol (48 ha) en het Château een van de indrukwekkendste. Een klassieker uit Pomerol! Soepel met fruitige aroma's en duidelijke sporen van de rijping op hout. U vangt ook een
zweempje humus op. In de mond valt op hoe mooi de tannines verweven zijn in het smakenpalet.

Clémentin de Pape Clément
Péssac-Léognan - Bordeaux - 70% Merlot - 30% Cabernet Sauvignon 2016

€ 96,00

Tweede wijn van het illustere Château Pape Clément. Intense donkerrode kleur. Elegante aroma's van rood en
zwart fruit (braambessen & aalbessen). Kruidige toetsen en eikenhout. Elegante en verfijnde wijn met zijdezachte
structuur en uitstekend bewaarpotentieel.

Château Labégorce
Margaux - Bordeaux - 40% Cabernet Sauvignon - 50% Merlot - 6% Cabernet Franc - 4% Petit Verdot 2016

€ 81,00

Oorspronkelijk eigendom van Luc Thienpont die het Château verkocht aan de Familie Perrodo. Soepele aangename wijn met tedere fruitigheid. Aroma's van cacao, zoethout, kruiden en donkere vruchten. Licht gerookte toets.
Vrij krachtige wijn met mooie rondheid in de mond.

Château du Glana
Saint-Julien - Bordeaux - 65% Cabernet sauvignon - 35% Merlot 2016
Het Château is eigendom van de familie Meffre. De wijn heeft een dieprode kleur. In de neus aroma's van bessen
die evolueren naar pittige houttonen. In de mond intense aroma's van rood fruit.

€ 73,00

€ 145,00

Pauillac de Château Latour
Pauillac - Bordeaux - 55% Cabernet Sauvignon - 45% Merlot 2014
Derde wijn van het mythische Château Latour. Pauillac wordt voornamelijk gemaakt van jonge wijnstokken en
voor vinificatie worden meestal ongeveer 20% nieuwe vaten gebruikt. Heel aromatische wijn met een subliem
evenwicht.

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.

MAGNUM (2016)
Château Lavilotte
Saint-Esthèphe, Bordeaux 2015

€ 54,00| € 109,00 (150cl)

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

Château Clauzet
Saint-Esthèphe - Bordeaux - 55% Cabernet Sauvignon - 45% Merlot 2015

€ 55,00

3 Jaar geleden verkocht de Vlaamse baron Velge (overleden in 2020) dit château aan Jacky Lorenzetti (van o.a. Ch.
Pédesclaux) en daarmee werd 2015 het laatste millésime volledig van zijn hand. Deze wijn is rijk en complex met
een mooie houttoets en de nodige edele tannines om een rijping te verzekeren.

Château Haut Beychevelle Gloria
Saint-Julien – Hoofdzakelijk Cabernet Sauvignon druif, aangevuld met Merlot en Cabernet Franc, 2014

€ 63,00

Een relatief kleine wijngaard van 5 hectare 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. Mooi evenwicht tussen tannines, frisheid en het hout.

Big red beast
100% Alicante Bouschet, IGP Pays d’Oc – Languedoc 2019

€ 24,00

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 2018
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.

€ 46,00

WITTE
WERELDWIJNEN
ITALIË
Settemari
Fattoria San Francesco - Calabria - 50% Greco Bianco - 50% Chardonnay 2018

€ 32,00

De naam komt van 7 zeeën (de wijngaarden liggen in de regio waar de 7 zeeën samenkomen, dit kun je terugzien
op het etiket). Strogele kleur met lichte groene toetsen. Complexe florale aroma’s. Lichte impressies van abrikoos
en exotische vruchten. Weelderige mondstructuur. Aangename fruitige wijn.

SPANJE
Eira dos Mouros
Bodegas Casal de Arman - Ribeiro - Galicia - 100% Treixadura 2019

€ 29,00

Fris en levendig. Mooie toetsen van exotisch fruit en steenvruchten. Mooie mineraliteit. Puur fruit en pittige kruidigheid in de afdronk.

Oda Blanc
Castell Del Remei - Costers Del Segre - Chardonnay - Macabeo 2018

€ 37,00

Heerlijke, romige houtgerijpte wijn. Exotisch fruit en lange verfijnde afdronk.

PORTUGAL
Monólogo
Quinta dos Espinhosos - Vinho Verde - 100% Arinto 2018

€ 27,00

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

ROEMENIË
Premium "Fumé"
Budureasca - Dealu Mare - 1/3 Chardonnay - 1/3 Sauvignon Blanc - 1/3 Pinot Gris 2019

€ 29,00

Topwinery uit Roemenië! Complexe aroma's van perzik en abrikozen. Lichte toets van vanille en gerookt hout.
Evenwichtige wijn met een vrij krachtige smaak en een indrukwekkende lengtevolle afdronk.

ZUID-AFRIKA
Stellenrust Estate "Chenin"
Stellenbosch - 100% Chenin Blanc 2019

€ 27,00

Tropisch fruit en witte perzik in de neus maken van deze chenin blanc een pareltje van Zuid-Afrikaanse makelij.
Een ware fruitexplosie van peer en perzik in de mond met een frisse afdronk. Charmerend en zacht met vrouwelijke subtiele smaak. Aangename lengte die vraagt om een volgende slok.

ISRAËL
Gamla - Viognier
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.

NIEUW-ZEELAND
Russian Jack
Marlborough - 100% Sauvignon Blanc 2020
De wijnregio Marlborough ligt in de noordoostelijke deel van het zuidelijke eiland van Nieuw-Zeeland. De regio bestaat uit twee valleien. De Wairau Valley staat voor intense en levendige aroma's van exotische vruchten.
Dankzij de Awatare Valley krijgt de wijn haar "crispy"en mineraal karakter. Prachtig voorbeeld van hoe een Sauvignon blanc uit N-Z hoort te zijn. Aroma's van vers gemaaid gras, frisse citroenen, pompelmoes alsook passievruchten in de afdronk.

€ 32,00

RODE
WERELDWIJNEN
DUITSLAND
Weingut Keth "Saint-Laurent" IDeaaL om GEkoelD te schenkEN
Rheinhessen - 100% Saint-Laurent 2019

€ 30,00

Eind jaren zestig was de laatste wijnstok Saint Laurent op een haar na uit Duitsland verdwenen, maar het ras
heeft intussen een renaissance beleefd en de aanplant ervan neemt gestaag toe. Deze wijn heeft een dieprode
kleur. Aroma's van vlierbessen en wilde kersen. Krachtig en tegelijk fris fruitige rode wijn.

ITALIË
Barbera d'Alba "Piani"
Giorgio Pelissero - Piemonte 2016

€ 43,00

Verfijnde neus met aroma's van rood fruit, vanille, bloemen en wat zoethout. Veel structuur in de mond. In de
afdronk vinden we een vleugje verse kruiden, qua lengte kan deze alleszins tellen, een kenmerk van een grote wijn.
Pure elegantie en finesse!

Barolo “Lecinquevigne”
Nebbiolo, Damilano Piëmonte 2013

€ 95,00

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.

Chianti Classico
Fattoria Lornano - Toscane - 100% Sangiovese 2016

€ 36 ,00

Wordt jaarlijks tot één van de beste Chianti Classico gestemd! 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.

La Bella Gaella
Greve - Chianti - Toscane -100% Sangiovese 2015

€ 65,00

Donkerrode robijnrode kleur, krachtige neus van donker rijp fruit met een volle smaak. De wijn heeft een stevige
structuur en een mooie balans, met een frisse toets en geïntegreerde tannines. lange perfecte afdronk.

Bolgheri Rosso "Emilio Primo"
Fattoria Terre del Marchesato -Toscane - 60% Cabernet Sauvignon - 30% Merlot - 10% Syrah 2019

€ 49,00

Bolgheri is de topregio in Toscane! Deze fattoria ligt in het middelpunt van 3 kleppers: Antinori, Masseto en Sassicaia. 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.

ZUID-AFRIKA
Stellenrust Estate "Cornerstone Pinotage"
Stellenbosch - 100% Pinotage 2016

€ 36,00

De druiven voor deze wijn komen van 45 jaar oude wijnranken. Lage opbrengsten zorgen voor een intense fruitigheid. Aroma's van frambozen, perziken en zwarte kersen. Subtiele eiktoets. Heel warm en weelderig in de mond.
Delicaat zoetje in de mond met een lichte aciditeit in de afdronk.

NIEUW ZEELAND
Nautilus Estate
Pinot Noir, Marlborough 2015
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.

€ 60,00

ARGENTINIË
€ 39,00

Bodega Domiciano "Cosecha Nocturna"
Mendoza - 100% Malbec 2016
Mooie boutique winery met een jonge wijnmaker aan het hoofd. Intens violet. Complexe aroma's van bloemen en
indrukken van kersen, braambessen en cassis. Zwarte peper en vanille in de finale. Levendige mondstructuur met
sappige rode vruchten en lichte rooktoets. Minerale afdronk.

SPANJE
€ 37,00

Lecco Crianza
Ribera del Duero - 100% Tempranillo 2015
Een van de beste Spaanse wijnregio's. De wijn kent kent een houtlagering gedurende 14 maanden in oude eiken
vaten (70% Frans en 30% Amerikaans). Kersenrode kleur met briljante toetsen. Complexe en elegante aroma's
van rode vruchten, koffie en kruiden. Aangename mineraliteit. Rode en zwarte vruchten met weelderige tannines.
Indrukwekkende afdronk.

€ 82,00

Alexander VS The Ham Factory
Casa Rojo - Ribera del Duero- Cabernet Sauvignon - Malbec - Merlot 2015
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.

€ 38,00

Hacienda Zorita " Syrah Natural Reserve"
Castilla y Leon - 100% Syrah 2016
De wijn rijpt gedurende 24 maanden in Franse eiken vaten alvorens gebotteld te worden. Diepe robijnrode kleur.
Intense aroma's met gerookt en vers hout. Aangename kruidigheid en "garrigue". Rijpe tannines. Zeer volle en
krachtige wijn.

€ 29,00

Rioja "Bozeto de Exopto"
Bodegas Exopto - Rioja - 50% Garnacha - 40% Tempranillo - 10% Graciano 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.

El flaminco de doñana MAGNUM (2018)

€ 39,00| € 74,00 (150cl)

Almansa, Valencia, Grenache & Monastrell 2018
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.

Vilosell MAGNUM (2015)
costers del segre, Tomas Cusiné, Tempranillo, Garnacha & syrah 2017

€ 44,00| € 89,00 (150cl)

Mooie ronde en zachte rode wijn op basis van de lokale druiven. Aroma's van zwart fruit, chocolade, rode bessen
en mokka. Mooie zachte en verleidelijke afdronk door de rijping in eiken vaten gedurende 9 maanden.

Gotim Bru
Costers Del Segre - Castell Del Remei - Grenache - Tempranillo - Syrah - Cabernet 2018
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.

€ 39,00

