
Drinks





"A bottle of wine contains 
more philosophy 

than all the books in the world."  
 

- Louis Pasteur - 
 
 

Al onze prijzen zijn in euro



CHAMPAGNES

Champagne Taittinger brut réserve
Champagne Taittinger is er trots op om, zonder enige
uitzondering, elk jaar opnieuw een brut te produceren
met een groot deel chardonnay en met een minimum
van 3 jaar veroudering in de kelder. De bubbels zijn fijn
en het schuim is aanhoudend. De zeer expressieve en
open neus is zowel fruitig als getoast. Hij heeft aroma’s
van perzik, witte bloemen (meidoorn, acacia) en vanille. 

72,0012,00

Glas 75cl

Champagne Veuve Clicquot 
Veuve Clicquot Brut Champagne is zowel in uiterlijk als
in smaak opvallend en uitermate stijlvol. Door de volle,
stevige structuur en de rijke, complexe smaak is het
serieus genieten. Romige mousse, een fijne balans en
een lange afdronk met daarin onder andere iets van
honing.

82,00

BUBBELS

Bosco Del Merlo, prosecco brut Millesimato D.O.C. 
Een grootse Vintage Brut Prosecco in een mooie
verpakking. Prosecco is de meest populaire
mousserende wijn in Italië. Gemaakt van de glera druif
in een micro-klimaat in het noorden van Treviso
(Veneto). Het is een brut met aroma’s van verse
amandelen. 

39,00 8,00

Glas 75cl

Bosco Del Merlo, brut rosato 
Als er een rosé prosecco zou bestaan, zou het deze
zijn. Een echte pinot noir uit de regio Valdobbiadene.
Mooie lichtroze kleur, met een fijne en aanhoudende
parel en heerlijke frisse aroma’s van rode bessen. 

39,00 8,00

15,00

CHAMPAGNES

Champagne Taittinger brut réserve
Champagne Taittinger is er trots op om, zonder enige
uitzondering, elk jaar opnieuw een brut te produceren
met een groot deel chardonnay en met een minimum
van 3 jaar veroudering in de kelder. De bubbels zijn fijn
en het schuim is aanhoudend. De zeer expressieve en
open neus is zowel fruitig als getoast. Hij heeft aroma’s
van perzik, witte bloemen (meidoorn, acacia) en vanille. 

72,0012,00

Glas 75cl

Champagne Veuve Clicquot 
Veuve Clicquot Brut Champagne is zowel in uiterlijk als
in smaak opvallend en uitermate stijlvol. Door de volle,
stevige structuur en de rijke, complexe smaak is het
serieus genieten. Romige mousse, een fijne balans en
een lange afdronk met daarin onder andere iets van
honing.

82,00

BUBBELS

Bosco Del Merlo, prosecco brut Millesimato D.O.C. 
Een grootse Vintage Brut Prosecco in een mooie
verpakking. Prosecco is de meest populaire
mousserende wijn in Italië. Gemaakt van de glera druif
in een micro-klimaat in het noorden van Treviso
(Veneto). Het is een brut met aroma’s van verse
amandelen. 

39,00 8,00

Glas 75cl

Bosco Del Merlo, brut rosato 
Als er een rosé prosecco zou bestaan, zou het deze
zijn. Een echte pinot noir uit de regio Valdobbiadene.
Mooie lichtroze kleur, met een fijne en aanhoudende
parel en heerlijke frisse aroma’s van rode bessen. 

39,00 8,00

15,00

Champagne Moët & Chandon

16,00 88,00

Iedereen kent Moët en Chandon, het grootste merk 
champagne ter wereld. Al in de negentiende eeuw 
had het veel fans omdat keizer Napoleon Bonaparte 
gek was op hun bubbel. Deze Brut Imperial smaakt 
droog en heeft met een milde nasmaak. Die is dus 
lekker om zomaar van te genieten.

CHAMPAGNES

Champagne Taittinger brut réserve
Champagne Taittinger is er trots op om, zonder enige
uitzondering, elk jaar opnieuw een brut te produceren
met een groot deel chardonnay en met een minimum
van 3 jaar veroudering in de kelder. De bubbels zijn fijn
en het schuim is aanhoudend. De zeer expressieve en
open neus is zowel fruitig als getoast. Hij heeft aroma’s
van perzik, witte bloemen (meidoorn, acacia) en vanille. 

72,0012,00

Glas 75cl

Champagne Veuve Clicquot 
Veuve Clicquot Brut Champagne is zowel in uiterlijk als
in smaak opvallend en uitermate stijlvol. Door de volle,
stevige structuur en de rijke, complexe smaak is het
serieus genieten. Romige mousse, een fijne balans en
een lange afdronk met daarin onder andere iets van
honing.

82,00

BUBBELS

Bosco Del Merlo, prosecco brut Millesimato D.O.C. 
Een grootse Vintage Brut Prosecco in een mooie
verpakking. Prosecco is de meest populaire
mousserende wijn in Italië. Gemaakt van de glera druif
in een micro-klimaat in het noorden van Treviso
(Veneto). Het is een brut met aroma’s van verse
amandelen. 

39,00 8,00

Glas 75cl

Bosco Del Merlo, brut rosato 
Als er een rosé prosecco zou bestaan, zou het deze
zijn. Een echte pinot noir uit de regio Valdobbiadene.
Mooie lichtroze kleur, met een fijne en aanhoudende
parel en heerlijke frisse aroma’s van rode bessen. 

39,00 8,00

15,00

13,50 75,00

CHAMPAGNES

Champagne Taittinger brut réserve
Champagne Taittinger is er trots op om, zonder enige
uitzondering, elk jaar opnieuw een brut te produceren
met een groot deel chardonnay en met een minimum
van 3 jaar veroudering in de kelder. De bubbels zijn fijn
en het schuim is aanhoudend. De zeer expressieve en
open neus is zowel fruitig als getoast. Hij heeft aroma’s
van perzik, witte bloemen (meidoorn, acacia) en vanille. 

72,0012,00

Glas 75cl

Champagne Veuve Clicquot 
Veuve Clicquot Brut Champagne is zowel in uiterlijk als
in smaak opvallend en uitermate stijlvol. Door de volle,
stevige structuur en de rijke, complexe smaak is het
serieus genieten. Romige mousse, een fijne balans en
een lange afdronk met daarin onder andere iets van
honing.

82,00

BUBBELS

Bosco Del Merlo, prosecco brut Millesimato D.O.C. 
Een grootse Vintage Brut Prosecco in een mooie
verpakking. Prosecco is de meest populaire
mousserende wijn in Italië. Gemaakt van de glera druif
in een micro-klimaat in het noorden van Treviso
(Veneto). Het is een brut met aroma’s van verse
amandelen. 

39,00 8,00

Glas 75cl

Bosco Del Merlo, brut rosato 
Als er een rosé prosecco zou bestaan, zou het deze
zijn. Een echte pinot noir uit de regio Valdobbiadene.
Mooie lichtroze kleur, met een fijne en aanhoudende
parel en heerlijke frisse aroma’s van rode bessen. 

39,00 8,00

15,00

CHAMPAGNES

Champagne Taittinger brut réserve
Champagne Taittinger is er trots op om, zonder enige
uitzondering, elk jaar opnieuw een brut te produceren
met een groot deel chardonnay en met een minimum
van 3 jaar veroudering in de kelder. De bubbels zijn fijn
en het schuim is aanhoudend. De zeer expressieve en
open neus is zowel fruitig als getoast. Hij heeft aroma’s
van perzik, witte bloemen (meidoorn, acacia) en vanille. 

72,0012,00

Glas 75cl

Champagne Veuve Clicquot 
Veuve Clicquot Brut Champagne is zowel in uiterlijk als
in smaak opvallend en uitermate stijlvol. Door de volle,
stevige structuur en de rijke, complexe smaak is het
serieus genieten. Romige mousse, een fijne balans en
een lange afdronk met daarin onder andere iets van
honing.

82,00

BUBBELS

Bosco Del Merlo, prosecco brut Millesimato D.O.C. 
Een grootse Vintage Brut Prosecco in een mooie
verpakking. Prosecco is de meest populaire
mousserende wijn in Italië. Gemaakt van de glera druif
in een micro-klimaat in het noorden van Treviso
(Veneto). Het is een brut met aroma’s van verse
amandelen. 

39,00 8,00

Glas 75cl

Bosco Del Merlo, brut rosato 
Als er een rosé prosecco zou bestaan, zou het deze
zijn. Een echte pinot noir uit de regio Valdobbiadene.
Mooie lichtroze kleur, met een fijne en aanhoudende
parel en heerlijke frisse aroma’s van rode bessen. 

39,00 8,00

15,00

CHAMPAGNES

Champagne Taittinger brut réserve
Champagne Taittinger is er trots op om, zonder enige
uitzondering, elk jaar opnieuw een brut te produceren
met een groot deel chardonnay en met een minimum
van 3 jaar veroudering in de kelder. De bubbels zijn fijn
en het schuim is aanhoudend. De zeer expressieve en
open neus is zowel fruitig als getoast. Hij heeft aroma’s
van perzik, witte bloemen (meidoorn, acacia) en vanille. 

72,0012,00

Glas 75cl

Champagne Veuve Clicquot 
Veuve Clicquot Brut Champagne is zowel in uiterlijk als
in smaak opvallend en uitermate stijlvol. Door de volle,
stevige structuur en de rijke, complexe smaak is het
serieus genieten. Romige mousse, een fijne balans en
een lange afdronk met daarin onder andere iets van
honing.

82,00

BUBBELS

Bosco Del Merlo, prosecco brut Millesimato D.O.C. 
Een grootse Vintage Brut Prosecco in een mooie
verpakking. Prosecco is de meest populaire
mousserende wijn in Italië. Gemaakt van de glera druif
in een micro-klimaat in het noorden van Treviso
(Veneto). Het is een brut met aroma’s van verse
amandelen. 

39,00 8,00

Glas 75cl

Bosco Del Merlo, brut rosato 
Als er een rosé prosecco zou bestaan, zou het deze
zijn. Een echte pinot noir uit de regio Valdobbiadene.
Mooie lichtroze kleur, met een fijne en aanhoudende
parel en heerlijke frisse aroma’s van rode bessen. 

39,00 8,00

15,00

CHAMPAGNES

Champagne Taittinger brut réserve
Champagne Taittinger is er trots op om, zonder enige
uitzondering, elk jaar opnieuw een brut te produceren
met een groot deel chardonnay en met een minimum
van 3 jaar veroudering in de kelder. De bubbels zijn fijn
en het schuim is aanhoudend. De zeer expressieve en
open neus is zowel fruitig als getoast. Hij heeft aroma’s
van perzik, witte bloemen (meidoorn, acacia) en vanille. 

72,0012,00

Glas 75cl

Champagne Veuve Clicquot 
Veuve Clicquot Brut Champagne is zowel in uiterlijk als
in smaak opvallend en uitermate stijlvol. Door de volle,
stevige structuur en de rijke, complexe smaak is het
serieus genieten. Romige mousse, een fijne balans en
een lange afdronk met daarin onder andere iets van
honing.

82,00

BUBBELS

Bosco Del Merlo, prosecco brut Millesimato D.O.C. 
Een grootse Vintage Brut Prosecco in een mooie
verpakking. Prosecco is de meest populaire
mousserende wijn in Italië. Gemaakt van de glera druif
in een micro-klimaat in het noorden van Treviso
(Veneto). Het is een brut met aroma’s van verse
amandelen. 

39,00 8,00

Glas 75cl

Bosco Del Merlo, brut rosato 
Als er een rosé prosecco zou bestaan, zou het deze
zijn. Een echte pinot noir uit de regio Valdobbiadene.
Mooie lichtroze kleur, met een fijne en aanhoudende
parel en heerlijke frisse aroma’s van rode bessen. 

39,00 8,00

15,00

CHAMPAGNES

Champagne Taittinger brut réserve
Champagne Taittinger is er trots op om, zonder enige
uitzondering, elk jaar opnieuw een brut te produceren
met een groot deel chardonnay en met een minimum
van 3 jaar veroudering in de kelder. De bubbels zijn fijn
en het schuim is aanhoudend. De zeer expressieve en
open neus is zowel fruitig als getoast. Hij heeft aroma’s
van perzik, witte bloemen (meidoorn, acacia) en vanille. 

72,0012,00

Glas 75cl

Champagne Veuve Clicquot 
Veuve Clicquot Brut Champagne is zowel in uiterlijk als
in smaak opvallend en uitermate stijlvol. Door de volle,
stevige structuur en de rijke, complexe smaak is het
serieus genieten. Romige mousse, een fijne balans en
een lange afdronk met daarin onder andere iets van
honing.

82,00

BUBBELS

Bosco Del Merlo, prosecco brut Millesimato D.O.C. 
Een grootse Vintage Brut Prosecco in een mooie
verpakking. Prosecco is de meest populaire
mousserende wijn in Italië. Gemaakt van de glera druif
in een micro-klimaat in het noorden van Treviso
(Veneto). Het is een brut met aroma’s van verse
amandelen. 

39,00 8,00

Glas 75cl

Bosco Del Merlo, brut rosato 
Als er een rosé prosecco zou bestaan, zou het deze
zijn. Een echte pinot noir uit de regio Valdobbiadene.
Mooie lichtroze kleur, met een fijne en aanhoudende
parel en heerlijke frisse aroma’s van rode bessen. 

39,00 8,00

15,00

CHAMPAGNES

Champagne Taittinger brut réserve
Champagne Taittinger is er trots op om, zonder enige
uitzondering, elk jaar opnieuw een brut te produceren
met een groot deel chardonnay en met een minimum
van 3 jaar veroudering in de kelder. De bubbels zijn fijn
en het schuim is aanhoudend. De zeer expressieve en
open neus is zowel fruitig als getoast. Hij heeft aroma’s
van perzik, witte bloemen (meidoorn, acacia) en vanille. 

72,0012,00

Glas 75cl

Champagne Veuve Clicquot 
Veuve Clicquot Brut Champagne is zowel in uiterlijk als
in smaak opvallend en uitermate stijlvol. Door de volle,
stevige structuur en de rijke, complexe smaak is het
serieus genieten. Romige mousse, een fijne balans en
een lange afdronk met daarin onder andere iets van
honing.

82,00

BUBBELS

Bosco Del Merlo, prosecco brut Millesimato D.O.C. 
Een grootse Vintage Brut Prosecco in een mooie
verpakking. Prosecco is de meest populaire
mousserende wijn in Italië. Gemaakt van de glera druif
in een micro-klimaat in het noorden van Treviso
(Veneto). Het is een brut met aroma’s van verse
amandelen. 

39,00 8,00

Glas 75cl

Bosco Del Merlo, brut rosato 
Als er een rosé prosecco zou bestaan, zou het deze
zijn. Een echte pinot noir uit de regio Valdobbiadene.
Mooie lichtroze kleur, met een fijne en aanhoudende
parel en heerlijke frisse aroma’s van rode bessen. 

39,00 8,00

15,00

Glas
14,50

75cl
79,00

Glas
17,50

75cl
91,00

Glas
10,00

75cl
42,00

Glas
10,00

75cl
42,00



WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

Bertani Soave

Bosco Del Merlo Turranio

100 % Garganega.Intense geuren van witte bloemen, 
perzik en abrikoos. Het fruit komt ook terug in de 
mond dat resulteert in een lange afdronk. Zeer lekker 
bij wit vlees of gegrilde vis.

100 % Sauvignon blanc, met een licht gele kleur. 
In de neus noties van perzik, meloen en wat peper. 
Ideale begeleider van schaal- & schelpdieren en lichte 
voorgerechten.

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

10,00 42,50

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

9,80

14,80

13,00

39,00

56,90

49,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

Bertani Soave

Bosco Del Merlo Turranio

100 % Garganega.Intense geuren van witte bloemen, 
perzik en abrikoos. Het fruit komt ook terug in de 
mond dat resulteert in een lange afdronk. Zeer lekker 
bij wit vlees of gegrilde vis.

100 % Sauvignon blanc, met een licht gele kleur. 
In de neus noties van perzik, meloen en wat peper. 
Ideale begeleider van schaal- & schelpdieren en lichte 
voorgerechten.

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

10,00 42,50

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

9,80

14,80

13,00

39,00

56,90

49,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

Glas
14,80

Glas
13,00

75cl
59,90

75cl
52,00



WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
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CHAMPAGNES

Champagne Taittinger brut réserve
Champagne Taittinger is er trots op om, zonder enige
uitzondering, elk jaar opnieuw een brut te produceren
met een groot deel chardonnay en met een minimum
van 3 jaar veroudering in de kelder. De bubbels zijn fijn
en het schuim is aanhoudend. De zeer expressieve en
open neus is zowel fruitig als getoast. Hij heeft aroma’s
van perzik, witte bloemen (meidoorn, acacia) en vanille. 

72,0012,00

Glas 75cl

Champagne Veuve Clicquot 
Veuve Clicquot Brut Champagne is zowel in uiterlijk als
in smaak opvallend en uitermate stijlvol. Door de volle,
stevige structuur en de rijke, complexe smaak is het
serieus genieten. Romige mousse, een fijne balans en
een lange afdronk met daarin onder andere iets van
honing.

82,00

BUBBELS

Bosco Del Merlo, prosecco brut Millesimato D.O.C. 
Een grootse Vintage Brut Prosecco in een mooie
verpakking. Prosecco is de meest populaire
mousserende wijn in Italië. Gemaakt van de glera druif
in een micro-klimaat in het noorden van Treviso
(Veneto). Het is een brut met aroma’s van verse
amandelen. 

39,00 8,00

Glas 75cl

Bosco Del Merlo, brut rosato 
Als er een rosé prosecco zou bestaan, zou het deze
zijn. Een echte pinot noir uit de regio Valdobbiadene.
Mooie lichtroze kleur, met een fijne en aanhoudende
parel en heerlijke frisse aroma’s van rode bessen. 

39,00 8,00

15,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

Bertani Soave

Bosco Del Merlo Turranio

100 % Garganega.Intense geuren van witte bloemen, 
perzik en abrikoos. Het fruit komt ook terug in de 
mond dat resulteert in een lange afdronk. Zeer lekker 
bij wit vlees of gegrilde vis.

100 % Sauvignon blanc, met een licht gele kleur. 
In de neus noties van perzik, meloen en wat peper. 
Ideale begeleider van schaal- & schelpdieren en lichte 
voorgerechten.

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

10,00 42,50

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

9,80

14,80

13,00

39,00

56,90

49,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

Bertani Soave

Bosco Del Merlo Turranio

100 % Garganega.Intense geuren van witte bloemen, 
perzik en abrikoos. Het fruit komt ook terug in de 
mond dat resulteert in een lange afdronk. Zeer lekker 
bij wit vlees of gegrilde vis.

100 % Sauvignon blanc, met een licht gele kleur. 
In de neus noties van perzik, meloen en wat peper. 
Ideale begeleider van schaal- & schelpdieren en lichte 
voorgerechten.

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

10,00 42,50

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

9,80

14,80

13,00

39,00

56,90

49,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

Bertani Soave

Bosco Del Merlo Turranio

100 % Garganega.Intense geuren van witte bloemen, 
perzik en abrikoos. Het fruit komt ook terug in de 
mond dat resulteert in een lange afdronk. Zeer lekker 
bij wit vlees of gegrilde vis.

100 % Sauvignon blanc, met een licht gele kleur. 
In de neus noties van perzik, meloen en wat peper. 
Ideale begeleider van schaal- & schelpdieren en lichte 
voorgerechten.

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

10,00 42,50

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

9,80

14,80

13,00

39,00

56,90

49,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

Glas
9,80

Glas
9,80

75cl
42,00

75cl
42,00



WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

Bertani Soave

Bosco Del Merlo Turranio

100 % Garganega.Intense geuren van witte bloemen, 
perzik en abrikoos. Het fruit komt ook terug in de 
mond dat resulteert in een lange afdronk. Zeer lekker 
bij wit vlees of gegrilde vis.

100 % Sauvignon blanc, met een licht gele kleur. 
In de neus noties van perzik, meloen en wat peper. 
Ideale begeleider van schaal- & schelpdieren en lichte 
voorgerechten.

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

10,00 42,50

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

9,80

14,80

13,00

39,00

56,90

49,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
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tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  
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Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 
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Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
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28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
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mineraliteit.  
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delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
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soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
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CHAMPAGNES

Champagne Taittinger brut réserve
Champagne Taittinger is er trots op om, zonder enige
uitzondering, elk jaar opnieuw een brut te produceren
met een groot deel chardonnay en met een minimum
van 3 jaar veroudering in de kelder. De bubbels zijn fijn
en het schuim is aanhoudend. De zeer expressieve en
open neus is zowel fruitig als getoast. Hij heeft aroma’s
van perzik, witte bloemen (meidoorn, acacia) en vanille. 

72,0012,00

Glas 75cl

Champagne Veuve Clicquot 
Veuve Clicquot Brut Champagne is zowel in uiterlijk als
in smaak opvallend en uitermate stijlvol. Door de volle,
stevige structuur en de rijke, complexe smaak is het
serieus genieten. Romige mousse, een fijne balans en
een lange afdronk met daarin onder andere iets van
honing.

82,00

BUBBELS

Bosco Del Merlo, prosecco brut Millesimato D.O.C. 
Een grootse Vintage Brut Prosecco in een mooie
verpakking. Prosecco is de meest populaire
mousserende wijn in Italië. Gemaakt van de glera druif
in een micro-klimaat in het noorden van Treviso
(Veneto). Het is een brut met aroma’s van verse
amandelen. 

39,00 8,00

Glas 75cl

Bosco Del Merlo, brut rosato 
Als er een rosé prosecco zou bestaan, zou het deze
zijn. Een echte pinot noir uit de regio Valdobbiadene.
Mooie lichtroze kleur, met een fijne en aanhoudende
parel en heerlijke frisse aroma’s van rode bessen. 

39,00 8,00
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ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 
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Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
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Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

16,80 74,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
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44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

CHAMPAGNES

Champagne Taittinger brut réserve
Champagne Taittinger is er trots op om, zonder enige
uitzondering, elk jaar opnieuw een brut te produceren
met een groot deel chardonnay en met een minimum
van 3 jaar veroudering in de kelder. De bubbels zijn fijn
en het schuim is aanhoudend. De zeer expressieve en
open neus is zowel fruitig als getoast. Hij heeft aroma’s
van perzik, witte bloemen (meidoorn, acacia) en vanille. 

72,0012,00

Glas 75cl

Champagne Veuve Clicquot 
Veuve Clicquot Brut Champagne is zowel in uiterlijk als
in smaak opvallend en uitermate stijlvol. Door de volle,
stevige structuur en de rijke, complexe smaak is het
serieus genieten. Romige mousse, een fijne balans en
een lange afdronk met daarin onder andere iets van
honing.

82,00

BUBBELS

Bosco Del Merlo, prosecco brut Millesimato D.O.C. 
Een grootse Vintage Brut Prosecco in een mooie
verpakking. Prosecco is de meest populaire
mousserende wijn in Italië. Gemaakt van de glera druif
in een micro-klimaat in het noorden van Treviso
(Veneto). Het is een brut met aroma’s van verse
amandelen. 

39,00 8,00

Glas 75cl

Bosco Del Merlo, brut rosato 
Als er een rosé prosecco zou bestaan, zou het deze
zijn. Een echte pinot noir uit de regio Valdobbiadene.
Mooie lichtroze kleur, met een fijne en aanhoudende
parel en heerlijke frisse aroma’s van rode bessen. 

39,00 8,00

15,00

Glas
7,00

Glas
9,80

75cl
29,70

75cl
42,00



ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

16,80 74,00

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
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Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
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CHAMPAGNES

Champagne Taittinger brut réserve
Champagne Taittinger is er trots op om, zonder enige
uitzondering, elk jaar opnieuw een brut te produceren
met een groot deel chardonnay en met een minimum
van 3 jaar veroudering in de kelder. De bubbels zijn fijn
en het schuim is aanhoudend. De zeer expressieve en
open neus is zowel fruitig als getoast. Hij heeft aroma’s
van perzik, witte bloemen (meidoorn, acacia) en vanille. 

72,0012,00

Glas 75cl

Champagne Veuve Clicquot 
Veuve Clicquot Brut Champagne is zowel in uiterlijk als
in smaak opvallend en uitermate stijlvol. Door de volle,
stevige structuur en de rijke, complexe smaak is het
serieus genieten. Romige mousse, een fijne balans en
een lange afdronk met daarin onder andere iets van
honing.

82,00

BUBBELS

Bosco Del Merlo, prosecco brut Millesimato D.O.C. 
Een grootse Vintage Brut Prosecco in een mooie
verpakking. Prosecco is de meest populaire
mousserende wijn in Italië. Gemaakt van de glera druif
in een micro-klimaat in het noorden van Treviso
(Veneto). Het is een brut met aroma’s van verse
amandelen. 

39,00 8,00

Glas 75cl

Bosco Del Merlo, brut rosato 
Als er een rosé prosecco zou bestaan, zou het deze
zijn. Een echte pinot noir uit de regio Valdobbiadene.
Mooie lichtroze kleur, met een fijne en aanhoudende
parel en heerlijke frisse aroma’s van rode bessen. 

39,00 8,00

15,00

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  
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Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  
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Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  
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mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  
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Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
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De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
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Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

CHAMPAGNES

Champagne Taittinger brut réserve
Champagne Taittinger is er trots op om, zonder enige
uitzondering, elk jaar opnieuw een brut te produceren
met een groot deel chardonnay en met een minimum
van 3 jaar veroudering in de kelder. De bubbels zijn fijn
en het schuim is aanhoudend. De zeer expressieve en
open neus is zowel fruitig als getoast. Hij heeft aroma’s
van perzik, witte bloemen (meidoorn, acacia) en vanille. 

72,0012,00

Glas 75cl

Champagne Veuve Clicquot 
Veuve Clicquot Brut Champagne is zowel in uiterlijk als
in smaak opvallend en uitermate stijlvol. Door de volle,
stevige structuur en de rijke, complexe smaak is het
serieus genieten. Romige mousse, een fijne balans en
een lange afdronk met daarin onder andere iets van
honing.

82,00

BUBBELS

Bosco Del Merlo, prosecco brut Millesimato D.O.C. 
Een grootse Vintage Brut Prosecco in een mooie
verpakking. Prosecco is de meest populaire
mousserende wijn in Italië. Gemaakt van de glera druif
in een micro-klimaat in het noorden van Treviso
(Veneto). Het is een brut met aroma’s van verse
amandelen. 

39,00 8,00

Glas 75cl

Bosco Del Merlo, brut rosato 
Als er een rosé prosecco zou bestaan, zou het deze
zijn. Een echte pinot noir uit de regio Valdobbiadene.
Mooie lichtroze kleur, met een fijne en aanhoudende
parel en heerlijke frisse aroma’s van rode bessen. 

39,00 8,00

15,00

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl
ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

CHAMPAGNES

Champagne Taittinger brut réserve
Champagne Taittinger is er trots op om, zonder enige
uitzondering, elk jaar opnieuw een brut te produceren
met een groot deel chardonnay en met een minimum
van 3 jaar veroudering in de kelder. De bubbels zijn fijn
en het schuim is aanhoudend. De zeer expressieve en
open neus is zowel fruitig als getoast. Hij heeft aroma’s
van perzik, witte bloemen (meidoorn, acacia) en vanille. 

72,0012,00

Glas 75cl

Champagne Veuve Clicquot 
Veuve Clicquot Brut Champagne is zowel in uiterlijk als
in smaak opvallend en uitermate stijlvol. Door de volle,
stevige structuur en de rijke, complexe smaak is het
serieus genieten. Romige mousse, een fijne balans en
een lange afdronk met daarin onder andere iets van
honing.

82,00

BUBBELS

Bosco Del Merlo, prosecco brut Millesimato D.O.C. 
Een grootse Vintage Brut Prosecco in een mooie
verpakking. Prosecco is de meest populaire
mousserende wijn in Italië. Gemaakt van de glera druif
in een micro-klimaat in het noorden van Treviso
(Veneto). Het is een brut met aroma’s van verse
amandelen. 

39,00 8,00

Glas 75cl

Bosco Del Merlo, brut rosato 
Als er een rosé prosecco zou bestaan, zou het deze
zijn. Een echte pinot noir uit de regio Valdobbiadene.
Mooie lichtroze kleur, met een fijne en aanhoudende
parel en heerlijke frisse aroma’s van rode bessen. 

39,00 8,00

15,00

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl
ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

CHAMPAGNES

Champagne Taittinger brut réserve
Champagne Taittinger is er trots op om, zonder enige
uitzondering, elk jaar opnieuw een brut te produceren
met een groot deel chardonnay en met een minimum
van 3 jaar veroudering in de kelder. De bubbels zijn fijn
en het schuim is aanhoudend. De zeer expressieve en
open neus is zowel fruitig als getoast. Hij heeft aroma’s
van perzik, witte bloemen (meidoorn, acacia) en vanille. 

72,0012,00

Glas 75cl

Champagne Veuve Clicquot 
Veuve Clicquot Brut Champagne is zowel in uiterlijk als
in smaak opvallend en uitermate stijlvol. Door de volle,
stevige structuur en de rijke, complexe smaak is het
serieus genieten. Romige mousse, een fijne balans en
een lange afdronk met daarin onder andere iets van
honing.

82,00

BUBBELS

Bosco Del Merlo, prosecco brut Millesimato D.O.C. 
Een grootse Vintage Brut Prosecco in een mooie
verpakking. Prosecco is de meest populaire
mousserende wijn in Italië. Gemaakt van de glera druif
in een micro-klimaat in het noorden van Treviso
(Veneto). Het is een brut met aroma’s van verse
amandelen. 

39,00 8,00

Glas 75cl

Bosco Del Merlo, brut rosato 
Als er een rosé prosecco zou bestaan, zou het deze
zijn. Een echte pinot noir uit de regio Valdobbiadene.
Mooie lichtroze kleur, met een fijne en aanhoudende
parel en heerlijke frisse aroma’s van rode bessen. 

39,00 8,00

15,00

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl
ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

CHAMPAGNES

Champagne Taittinger brut réserve
Champagne Taittinger is er trots op om, zonder enige
uitzondering, elk jaar opnieuw een brut te produceren
met een groot deel chardonnay en met een minimum
van 3 jaar veroudering in de kelder. De bubbels zijn fijn
en het schuim is aanhoudend. De zeer expressieve en
open neus is zowel fruitig als getoast. Hij heeft aroma’s
van perzik, witte bloemen (meidoorn, acacia) en vanille. 

72,0012,00

Glas 75cl

Champagne Veuve Clicquot 
Veuve Clicquot Brut Champagne is zowel in uiterlijk als
in smaak opvallend en uitermate stijlvol. Door de volle,
stevige structuur en de rijke, complexe smaak is het
serieus genieten. Romige mousse, een fijne balans en
een lange afdronk met daarin onder andere iets van
honing.

82,00

BUBBELS

Bosco Del Merlo, prosecco brut Millesimato D.O.C. 
Een grootse Vintage Brut Prosecco in een mooie
verpakking. Prosecco is de meest populaire
mousserende wijn in Italië. Gemaakt van de glera druif
in een micro-klimaat in het noorden van Treviso
(Veneto). Het is een brut met aroma’s van verse
amandelen. 

39,00 8,00

Glas 75cl

Bosco Del Merlo, brut rosato 
Als er een rosé prosecco zou bestaan, zou het deze
zijn. Een echte pinot noir uit de regio Valdobbiadene.
Mooie lichtroze kleur, met een fijne en aanhoudende
parel en heerlijke frisse aroma’s van rode bessen. 

39,00 8,00

15,00

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl
ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

CHAMPAGNES

Champagne Taittinger brut réserve
Champagne Taittinger is er trots op om, zonder enige
uitzondering, elk jaar opnieuw een brut te produceren
met een groot deel chardonnay en met een minimum
van 3 jaar veroudering in de kelder. De bubbels zijn fijn
en het schuim is aanhoudend. De zeer expressieve en
open neus is zowel fruitig als getoast. Hij heeft aroma’s
van perzik, witte bloemen (meidoorn, acacia) en vanille. 

72,0012,00

Glas 75cl

Champagne Veuve Clicquot 
Veuve Clicquot Brut Champagne is zowel in uiterlijk als
in smaak opvallend en uitermate stijlvol. Door de volle,
stevige structuur en de rijke, complexe smaak is het
serieus genieten. Romige mousse, een fijne balans en
een lange afdronk met daarin onder andere iets van
honing.

82,00

BUBBELS

Bosco Del Merlo, prosecco brut Millesimato D.O.C. 
Een grootse Vintage Brut Prosecco in een mooie
verpakking. Prosecco is de meest populaire
mousserende wijn in Italië. Gemaakt van de glera druif
in een micro-klimaat in het noorden van Treviso
(Veneto). Het is een brut met aroma’s van verse
amandelen. 

39,00 8,00

Glas 75cl

Bosco Del Merlo, brut rosato 
Als er een rosé prosecco zou bestaan, zou het deze
zijn. Een echte pinot noir uit de regio Valdobbiadene.
Mooie lichtroze kleur, met een fijne en aanhoudende
parel en heerlijke frisse aroma’s van rode bessen. 

39,00 8,00

15,00

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl
ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

Glas
8,70

Glas
9,20

Glas
11,90

Glas
14,90

Glas
10,50

75cl
39,00

75cl
41,00

75cl
53,50

75cl
62,50

75cl
45,00



La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

9,80 39,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

12,00 45,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

10,00 39,50

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

17,00 60,50

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

Bosco Del Merlo Campo Camino

Cantina Mabis Enigma Passiemento

Neropasso , Cantina Mabis

Zenato Ripassa della Valpolicella

Emilia Romagna, Italië

Veneto, Italië

Veneto, Italie

100 % Merlot. 12 maanden gerijpt in eiken vaten. 
Diepe rode kleur met zowel in de neus als in de mond 
een mooie balans tussen fruit en kruiden. Ideale be-
geleider van rood vlees en gerijpte kazen.

100% Sangiovese
Een intense donkerrode kleur. Een harmonieuse neus 
van aroma’s van bessen en zwart fruit. Fijne elegante 
wijn met zachte en zoete tannines in de afdronk.

Cabernet Sauvignon, Corvina, Corvinone.
Deze Neropasso komt tot stand door een eeuwen-
oud proces van appasimiento, het is een robijnrode 
wijn met kruidige toetsen en aroma’s van kersen en 
gedroogde vijgen. Hij heeft een fluweelzachte indruk 
met zachte tannines en zorgt voor een erg soepele 
wijnbelevenis.

Corvina, Corvinone & Rondinella.
Een geweldige inktzwarte wijn met een rijke en 
elegante aroma’s van kersen en pruimen. Hij is 
fluweelzacht van structuur en valt op door zijn 
aangename en soepele karakter.
In tegenstelling tot Amarone wordt Ripasso niet 
gedroogd voor de gisting maar hij gaat wel een 
tweede gisting waar overschotten van de gedroogde 
Amarone aan worden toegevoegd.

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

9,80 39,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

12,00 45,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

10,00 39,50

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

17,00 60,50

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

Bosco Del Merlo Campo Camino

Cantina Mabis Enigma Passiemento

Neropasso , Cantina Mabis

Zenato Ripassa della Valpolicella

Emilia Romagna, Italië

Veneto, Italië

Veneto, Italie

100 % Merlot. 12 maanden gerijpt in eiken vaten. 
Diepe rode kleur met zowel in de neus als in de mond 
een mooie balans tussen fruit en kruiden. Ideale be-
geleider van rood vlees en gerijpte kazen.

100% Sangiovese
Een intense donkerrode kleur. Een harmonieuse neus 
van aroma’s van bessen en zwart fruit. Fijne elegante 
wijn met zachte en zoete tannines in de afdronk.

Cabernet Sauvignon, Corvina, Corvinone.
Deze Neropasso komt tot stand door een eeuwen-
oud proces van appasimiento, het is een robijnrode 
wijn met kruidige toetsen en aroma’s van kersen en 
gedroogde vijgen. Hij heeft een fluweelzachte indruk 
met zachte tannines en zorgt voor een erg soepele 
wijnbelevenis.

Corvina, Corvinone & Rondinella.
Een geweldige inktzwarte wijn met een rijke en 
elegante aroma’s van kersen en pruimen. Hij is 
fluweelzacht van structuur en valt op door zijn 
aangename en soepele karakter.
In tegenstelling tot Amarone wordt Ripasso niet 
gedroogd voor de gisting maar hij gaat wel een 
tweede gisting waar overschotten van de gedroogde 
Amarone aan worden toegevoegd.

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

9,80 39,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

12,00 45,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

10,00 39,50

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

17,00 60,50

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

Bosco Del Merlo Campo Camino

Cantina Mabis Enigma Passiemento

Neropasso , Cantina Mabis

Zenato Ripassa della Valpolicella

Emilia Romagna, Italië

Veneto, Italië

Veneto, Italie

100 % Merlot. 12 maanden gerijpt in eiken vaten. 
Diepe rode kleur met zowel in de neus als in de mond 
een mooie balans tussen fruit en kruiden. Ideale be-
geleider van rood vlees en gerijpte kazen.

100% Sangiovese
Een intense donkerrode kleur. Een harmonieuse neus 
van aroma’s van bessen en zwart fruit. Fijne elegante 
wijn met zachte en zoete tannines in de afdronk.

Cabernet Sauvignon, Corvina, Corvinone.
Deze Neropasso komt tot stand door een eeuwen-
oud proces van appasimiento, het is een robijnrode 
wijn met kruidige toetsen en aroma’s van kersen en 
gedroogde vijgen. Hij heeft een fluweelzachte indruk 
met zachte tannines en zorgt voor een erg soepele 
wijnbelevenis.

Corvina, Corvinone & Rondinella.
Een geweldige inktzwarte wijn met een rijke en 
elegante aroma’s van kersen en pruimen. Hij is 
fluweelzacht van structuur en valt op door zijn 
aangename en soepele karakter.
In tegenstelling tot Amarone wordt Ripasso niet 
gedroogd voor de gisting maar hij gaat wel een 
tweede gisting waar overschotten van de gedroogde 
Amarone aan worden toegevoegd.

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

9,80 39,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

12,00 45,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

10,00 39,50

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

17,00 60,50

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

Bosco Del Merlo Campo Camino

Cantina Mabis Enigma Passiemento

Neropasso , Cantina Mabis

Zenato Ripassa della Valpolicella

Emilia Romagna, Italië

Veneto, Italië

Veneto, Italie

100 % Merlot. 12 maanden gerijpt in eiken vaten. 
Diepe rode kleur met zowel in de neus als in de mond 
een mooie balans tussen fruit en kruiden. Ideale be-
geleider van rood vlees en gerijpte kazen.

100% Sangiovese
Een intense donkerrode kleur. Een harmonieuse neus 
van aroma’s van bessen en zwart fruit. Fijne elegante 
wijn met zachte en zoete tannines in de afdronk.

Cabernet Sauvignon, Corvina, Corvinone.
Deze Neropasso komt tot stand door een eeuwen-
oud proces van appasimiento, het is een robijnrode 
wijn met kruidige toetsen en aroma’s van kersen en 
gedroogde vijgen. Hij heeft een fluweelzachte indruk 
met zachte tannines en zorgt voor een erg soepele 
wijnbelevenis.

Corvina, Corvinone & Rondinella.
Een geweldige inktzwarte wijn met een rijke en 
elegante aroma’s van kersen en pruimen. Hij is 
fluweelzacht van structuur en valt op door zijn 
aangename en soepele karakter.
In tegenstelling tot Amarone wordt Ripasso niet 
gedroogd voor de gisting maar hij gaat wel een 
tweede gisting waar overschotten van de gedroogde 
Amarone aan worden toegevoegd.

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

9,80 39,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

12,00 45,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

10,00 39,50

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

17,00 60,50

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

Bosco Del Merlo Campo Camino

Cantina Mabis Enigma Passiemento

Neropasso , Cantina Mabis

Zenato Ripassa della Valpolicella

Emilia Romagna, Italië

Veneto, Italië

Veneto, Italie

100 % Merlot. 12 maanden gerijpt in eiken vaten. 
Diepe rode kleur met zowel in de neus als in de mond 
een mooie balans tussen fruit en kruiden. Ideale be-
geleider van rood vlees en gerijpte kazen.

100% Sangiovese
Een intense donkerrode kleur. Een harmonieuse neus 
van aroma’s van bessen en zwart fruit. Fijne elegante 
wijn met zachte en zoete tannines in de afdronk.

Cabernet Sauvignon, Corvina, Corvinone.
Deze Neropasso komt tot stand door een eeuwen-
oud proces van appasimiento, het is een robijnrode 
wijn met kruidige toetsen en aroma’s van kersen en 
gedroogde vijgen. Hij heeft een fluweelzachte indruk 
met zachte tannines en zorgt voor een erg soepele 
wijnbelevenis.

Corvina, Corvinone & Rondinella.
Een geweldige inktzwarte wijn met een rijke en 
elegante aroma’s van kersen en pruimen. Hij is 
fluweelzacht van structuur en valt op door zijn 
aangename en soepele karakter.
In tegenstelling tot Amarone wordt Ripasso niet 
gedroogd voor de gisting maar hij gaat wel een 
tweede gisting waar overschotten van de gedroogde 
Amarone aan worden toegevoegd.

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

ROSE WIJNEN

Les croisièrs rosé, IGP Pays D'oc, grenache &
syrah 
In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en
syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. 
Aroma's van kruisbes, kers, framboos en een vleugje
kruiden.  

28,506,30 

Glas 75cl

Enate Rosado, cabarnet-sauvignon, Somontano  
"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode" 
Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions
League te winnen. Intense neus, zeer fruitig met
uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en
peper. In de mond krijgen we een volle, vlezige wijn met
een lange smakelijke afdronk.  

39,00 8,60 

Les croisières rouge, IGP Pays D'oc, 
merlot, syrah & cabarnet sauvignon
Deze harmonieuze blend afkomstig van wijngaarden
gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de
wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en
specerijen.  

28,50  6,30

Château la Forêt, Lalande-De-Pomerol 
Op advies van Stéphane Derenocourt, oenoloog van vele
Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit
80% merlot en 20% cabarnet sauvignon en franc. Een
mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het
rijpe fruit en een houtachtige toets.  

44,50  9,90

Amarone "Valpantena" della Valpolicella D.O.C.G. 
Cantine Bertani  
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn.
Intense paarse kleur met een geur van bosvruchten en met
een ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten. De
zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte.  

69,9015,70

Raimonda barbera D'Alba D.O.C., Fontanafredda 
Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische
producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen.  

42,00  9,40 

RODE WIJNEN

Glas 75cl

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

9,80 39,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

12,00 45,00

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

10,00 39,50

WITTE WIJNEN

Chablis 1er cru, Vau De Vey, Jean-Marc Brocard 
Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio
wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten
gericht. Het levert wijnen op die een prachtige
delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit
bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen, ziltig en
soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle
afdronk.  

53,9012,00

Glas 75cl

Chardonnay, Domaine de L'Aigle Limoux  
De druiven voor deze wijnen komen van één van de
hoogst gelegen domeinen in Languedoc Roussillon. De
terroir hier is vergelijkbaar met die van Bourgondië. We
treffen fruitge aroma's vanwitte perzik die evolueren in
tonen van vanille. Het geheel betreft een volle witte
wijn met aangename houttoets.  

44,7010,30

Pinot Grigio, D.O.C. Venezie, Paladin 
Een jonge, frisse pinot gris met hints van
acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. 

38,00 8,50 

Gavi del commune di Gavi D.O.C.G. Fontanafredda 
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door
zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn
gemaakt van de Cortese-druif is aangenaam fruitig
(exotische vruchten) met een goede balans en lengte.  

42,00  9,40

Vermentino Di Sardegna D.O.C., Nuraghe
Supramonte 
De Vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een
verfrissende wijn met aroma's van citrus en tropisch ftuig,
ondersteund door minerale toetsen. 

28,50  6,30

Enate Chardonnay "234", Somontano 
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate
vallei in de Noord-Spaanse Somontano, valt erg in de smaak
bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die
houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele
mineraliteit.  

39,00  8,60

San Marzano, Salento IGP Edda Bianco 
De neus van deze wijn geurt naar bloemen, perzik en een
delicate hint van vanille. De aanzet is romig en delicaat met
elegante, verfrissende en mineralige tonen.  

48,00 11,00

17,00 60,50

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

Bosco Del Merlo Campo Camino

Cantina Mabis Enigma Passiemento

Neropasso , Cantina Mabis

Zenato Ripassa della Valpolicella

Emilia Romagna, Italië

Veneto, Italië

Veneto, Italie

100 % Merlot. 12 maanden gerijpt in eiken vaten. 
Diepe rode kleur met zowel in de neus als in de mond 
een mooie balans tussen fruit en kruiden. Ideale be-
geleider van rood vlees en gerijpte kazen.

100% Sangiovese
Een intense donkerrode kleur. Een harmonieuse neus 
van aroma’s van bessen en zwart fruit. Fijne elegante 
wijn met zachte en zoete tannines in de afdronk.

Cabernet Sauvignon, Corvina, Corvinone.
Deze Neropasso komt tot stand door een eeuwen-
oud proces van appasimiento, het is een robijnrode 
wijn met kruidige toetsen en aroma’s van kersen en 
gedroogde vijgen. Hij heeft een fluweelzachte indruk 
met zachte tannines en zorgt voor een erg soepele 
wijnbelevenis.

Corvina, Corvinone & Rondinella.
Een geweldige inktzwarte wijn met een rijke en 
elegante aroma’s van kersen en pruimen. Hij is 
fluweelzacht van structuur en valt op door zijn 
aangename en soepele karakter.
In tegenstelling tot Amarone wordt Ripasso niet 
gedroogd voor de gisting maar hij gaat wel een 
tweede gisting waar overschotten van de gedroogde 
Amarone aan worden toegevoegd.

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

Glas
12,00
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Glas
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GIN & Tonic

APERITIEVEN

COCKTAILS

NON ALCOHOLC MOCKTAILS

Double You 
G'vine 
Hendrick's 
Copperhead
Monkey 47
6moments 
Tanqueray 10
Gin Mare 

13,50
13,50
13,50
13,50
13,50
13,50
13,50
13,50

Al onze Gin's zijn vergezeld met Schweppes Premium Tonic.  

Aperol Spritz
Campari
Campari Tonic
Campari Orange 
Martini Bianco
Martini Bianco Royale
Martini Rosso 
Porto Wit
Porto Rood
Gancia 

8,50 
6,50  
9,50 
9,50
6,50  
9,50 
6,50 
7,00
7,00
7,00

Pornstar Martini 
Lazy Red Cheeks 
Moscow Mule

11,00 
11,00 
11,00

Crodino
Crodino Rosso
Crodino Tonic
Crodino Ginger Beer
Litpon Peach Strawberry
Ambriosa
Dark And Stormy 

3,00
3,00
6,40
8,00
5,80
8,00
8,00
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Al onze Gin’s zijn vergezeld met Fever-Tree Tonic.
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Porto Rood
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Pornstar Martini 
Lazy Red Cheeks 
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Copperhead
Monkey 47
6moments 
Tanqueray 10
Gin Mare 
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Al onze Gin's zijn vergezeld met Schweppes Premium Tonic.  

Aperol Spritz
Campari
Campari Tonic
Campari Orange 
Martini Bianco
Martini Bianco Royale
Martini Rosso 
Porto Wit
Porto Rood
Gancia 

8,50 
6,50  
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7,00
7,00

Pornstar Martini 
Lazy Red Cheeks 
Moscow Mule
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Pastis Ricard

Ipanema

Sparkling Lipton Strawberry

4,00

8,00

Moët & Chandon - Spritz
11,50

APERITIEF VAN HET HUIS

14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

12,50
12,50
12,50

5,00 
5,00 
9,00
9,00 
7,00
10,00
10,00

Moët & Chandon - Garden Spritz
12,50

10,00
7,50

11,50
11,50

7,50
11,50

7,50
8,00
8,00
8,00
5,00



BIER OP VAT

Stella Artois 25cl
Stella Artois 33cl 
La Chouffe 25cl 
La Chouffe 33cl 

BIER OP FLES

TRAPPIST

FRIS

2,50
3,00
3,50
4,20

Leffe blond
Leffe bruin 
Duvel 
Duvel 6,66% 
Vedett 
Omer
Karmeliet 
St. Bernardus Abt 12
Tripel D'Anvers 

4,20 
4,20
4,70
3,90
3,20 
5,50
5,90
5,90
5,50

Westmalle Dubbel
Westmalle Tripel 
Orval
Chimay Wit
Chimay Blauw 

4,50
5,00 
5,90
5,90
5,90

Coca Cola
Coca Cola Light
Coca Cola Zero
Fanta
Ice Tea 
Canada Dry 
Looza Appelsien
Looza Appel/Kers
Tönissteiner Appelsien
Tönissteiner Citroen
Schweppes Premium Tonic
Schweppes Agrum
Gini

2,90
2,90
2,90
2,90
3,00
3,00
3,00
3,00
3,20
3,20
3,00
3,00
3,00

B
IE

R
F
R
IS

D
R
A
N
K

Fever Tree Tonic
Fever Tree Gingerbeer

3,00
3,00

BIER OP VAT

Stella Artois 25cl
Stella Artois 33cl 
La Chouffe 25cl 
La Chouffe 33cl 

BIER OP FLES

TRAPPIST

FRIS

2,50
3,00
3,50
4,20

Leffe blond
Leffe bruin 
Duvel 
Duvel 6,66% 
Vedett 
Omer
Karmeliet 
St. Bernardus Abt 12
Tripel D'Anvers 

4,20 
4,20
4,70
3,90
3,20 
5,50
5,90
5,90
5,50

Westmalle Dubbel
Westmalle Tripel 
Orval
Chimay Wit
Chimay Blauw 

4,50
5,00 
5,90
5,90
5,90

Coca Cola
Coca Cola Light
Coca Cola Zero
Fanta
Ice Tea 
Canada Dry 
Looza Appelsien
Looza Appel/Kers
Tönissteiner Appelsien
Tönissteiner Citroen
Schweppes Premium Tonic
Schweppes Agrum
Gini

2,90
2,90
2,90
2,90
3,00
3,00
3,00
3,00
3,20
3,20
3,00
3,00
3,00

B
IE

R
F
R
IS

D
R
A
N
K

La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

3,00 
3,50 
4,00
4,90

BIER OP VAT

Stella Artois 25cl
Stella Artois 33cl 
La Chouffe 25cl 
La Chouffe 33cl 

BIER OP FLES

TRAPPIST

FRIS

2,50
3,00
3,50
4,20

Leffe blond
Leffe bruin 
Duvel 
Duvel 6,66% 
Vedett 
Omer
Karmeliet 
St. Bernardus Abt 12
Tripel D'Anvers 

4,20 
4,20
4,70
3,90
3,20 
5,50
5,90
5,90
5,50

Westmalle Dubbel
Westmalle Tripel 
Orval
Chimay Wit
Chimay Blauw 

4,50
5,00 
5,90
5,90
5,90

Coca Cola
Coca Cola Light
Coca Cola Zero
Fanta
Ice Tea 
Canada Dry 
Looza Appelsien
Looza Appel/Kers
Tönissteiner Appelsien
Tönissteiner Citroen
Schweppes Premium Tonic
Schweppes Agrum
Gini

2,90
2,90
2,90
2,90
3,00
3,00
3,00
3,00
3,20
3,20
3,00
3,00
3,00

B
IE

R
F
R
IS

D
R
A
N
K

Fever Tree Tonic
Fever Tree Gingerbeer

3,00
3,00

BIER OP VAT

Stella Artois 25cl
Stella Artois 33cl 
La Chouffe 25cl 
La Chouffe 33cl 

BIER OP FLES

TRAPPIST

FRIS

2,50
3,00
3,50
4,20

Leffe blond
Leffe bruin 
Duvel 
Duvel 6,66% 
Vedett 
Omer
Karmeliet 
St. Bernardus Abt 12
Tripel D'Anvers 

4,20 
4,20
4,70
3,90
3,20 
5,50
5,90
5,90
5,50

Westmalle Dubbel
Westmalle Tripel 
Orval
Chimay Wit
Chimay Blauw 

4,50
5,00 
5,90
5,90
5,90

Coca Cola
Coca Cola Light
Coca Cola Zero
Fanta
Ice Tea 
Canada Dry 
Looza Appelsien
Looza Appel/Kers
Tönissteiner Appelsien
Tönissteiner Citroen
Schweppes Premium Tonic
Schweppes Agrum
Gini

2,90
2,90
2,90
2,90
3,00
3,00
3,00
3,00
3,20
3,20
3,00
3,00
3,00

B
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R
F
R
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D
R
A
N
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La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

BIER OP VAT

Stella Artois 25cl
Stella Artois 33cl 
La Chouffe 25cl 
La Chouffe 33cl 

BIER OP FLES

TRAPPIST

FRIS

2,50
3,00
3,50
4,20

Leffe blond
Leffe bruin 
Duvel 
Duvel 6,66% 
Vedett 
Omer
Karmeliet 
St. Bernardus Abt 12
Tripel D'Anvers 

4,20 
4,20
4,70
3,90
3,20 
5,50
5,90
5,90
5,50

Westmalle Dubbel
Westmalle Tripel 
Orval
Chimay Wit
Chimay Blauw 

4,50
5,00 
5,90
5,90
5,90

Coca Cola
Coca Cola Light
Coca Cola Zero
Fanta
Ice Tea 
Canada Dry 
Looza Appelsien
Looza Appel/Kers
Tönissteiner Appelsien
Tönissteiner Citroen
Schweppes Premium Tonic
Schweppes Agrum
Gini

2,90
2,90
2,90
2,90
3,00
3,00
3,00
3,00
3,20
3,20
3,00
3,00
3,00

B
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R
F
R
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D
R
A
N
K

Fever Tree Tonic
Fever Tree Gingerbeer

3,00
3,00

BIER OP VAT

Stella Artois 25cl
Stella Artois 33cl 
La Chouffe 25cl 
La Chouffe 33cl 

BIER OP FLES

TRAPPIST

FRIS

2,50
3,00
3,50
4,20

Leffe blond
Leffe bruin 
Duvel 
Duvel 6,66% 
Vedett 
Omer
Karmeliet 
St. Bernardus Abt 12
Tripel D'Anvers 

4,20 
4,20
4,70
3,90
3,20 
5,50
5,90
5,90
5,50

Westmalle Dubbel
Westmalle Tripel 
Orval
Chimay Wit
Chimay Blauw 

4,50
5,00 
5,90
5,90
5,90

Coca Cola
Coca Cola Light
Coca Cola Zero
Fanta
Ice Tea 
Canada Dry 
Looza Appelsien
Looza Appel/Kers
Tönissteiner Appelsien
Tönissteiner Citroen
Schweppes Premium Tonic
Schweppes Agrum
Gini

2,90
2,90
2,90
2,90
3,00
3,00
3,00
3,00
3,20
3,20
3,00
3,00
3,00

B
IE
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F
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La Torre Primitivo di Manduria D.O.C. 
Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio
en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn
werd 8 maanden op eiken houten vaten gerijpt,
waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart
fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde
toetsen en wat kruidigheid.  

37,00 8,20 

Glas 75cl

Curious donkey, Susumaniello IGP Salento 
Susumaniello komt van "somarello" (ezels) want de
druiven worden "geladen zoals". Deze druif is minder
bekend dan primitivo of negroamaro maar is het
speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia.
De wijn is heerlijk fruitig (bramen), en krachtig met een
lichte houttoets omwille van 6 maanden
houtopvoeding.  

39,00 8,60 

Enate tinto, cabernet-sauvignon & merlot
Somontano
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met
een kosmopolitisch karakter, een verleidilijke, complexe
neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale
toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en
kreupelhout. Rond in de mond en met zachte tannines.  

37,50 8,60

Enate syrah, shiraz, Somontano 
De syrah-druif uit de Rhônevallei, wordt intussen
wereldwijd aangeplant, waaronder ook in het noorden
van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur,
aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van
vanlle en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele
zachte tannines en een zeer mooie, lange afdronk; 

48,50  11,00

Cignomoro, Salento IGP 50 Vecchie Vigne
Negroamaro 
Diep robijnrood met granaatrode reflecties. Complexe
aroma's van zure kersen, rijpe braam, cassis en
ondertonen van kaneel, nootmuskaat, tabak, leer, cacao,
koffie en vers gemalen peper. In de mond is hij krachtig en
vol van smaak en met volwassen tannines. 

57,00 12,50

Côtes de Bergerac moelleux, château des Essards 
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige
wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. 

28,50  6,30

MOELLEUX WIJNEN

Glas 75cl

4,50
4,50
5,00
4,00
5,70
6,00
6,00
5,50

5,00
5,50
6,00
6,00
6,00

3,30
3,30
3,30
3,30
3,70
3,70
3,70
3,70
4,00
4,00
4,00
3,70
4,00
4,00



WATER

RUM

WHISKY BLENDED

WHISKY SINGLE MALT

BRU Plat 0,25l 
BRU Bruis 0,25l 
BRU Plat 0,5l 
BRU Bruis 0,5l 
Acqua Panne 0,75l 
San Pelligrino 0,75l 

2,90
2,90
5,50
5,50
9,00
9,00

Bumbu Rum
Bacardi Carta Blanca 
Bacardi Reserva 
Havana Club 3 Añejo
Havana Club Especial  

12,00
  7,00
10,00
12,00
  7,00

Whisky J&B
Whisky Chivas Regal
Jack Daniels 

  7,00
12,00
12,00

Dalmore, 12 years old 
Talisker, 10 years old 
Bowmore, 15 years old 
The Balvenie Caribbean Cask

Pastis Ricard

15,00
15,00
15,00
15,00

  4,00

W
A
T
E
R

S
P
IR

IT
S

WATER

RUM

WHISKY BLENDED

WHISKY SINGLE MALT

BRU Plat 0,25l 
BRU Bruis 0,25l 
BRU Plat 0,5l 
BRU Bruis 0,5l 
Acqua Panne 0,75l 
San Pelligrino 0,75l 

2,90
2,90
5,50
5,50
9,00
9,00

Bumbu Rum
Bacardi Carta Blanca 
Bacardi Reserva 
Havana Club 3 Añejo
Havana Club Especial  

12,00
  7,00
10,00
12,00
  7,00

Whisky J&B
Whisky Chivas Regal
Jack Daniels 

  7,00
12,00
12,00

Dalmore, 12 years old 
Talisker, 10 years old 
Bowmore, 15 years old 
The Balvenie Caribbean Cask

Pastis Ricard

15,00
15,00
15,00
15,00

  4,00

W
A
T
E
R

S
P
IR

IT
S

WATER

RUM

WHISKY BLENDED

WHISKY SINGLE MALT

BRU Plat 0,25l 
BRU Bruis 0,25l 
BRU Plat 0,5l 
BRU Bruis 0,5l 
Acqua Panne 0,75l 
San Pelligrino 0,75l 

2,90
2,90
5,50
5,50
9,00
9,00

Bumbu Rum
Bacardi Carta Blanca 
Bacardi Reserva 
Havana Club 3 Añejo
Havana Club Especial  

12,00
  7,00
10,00
12,00
  7,00

Whisky J&B
Whisky Chivas Regal
Jack Daniels 

  7,00
12,00
12,00

Dalmore, 12 years old 
Talisker, 10 years old 
Bowmore, 15 years old 
The Balvenie Caribbean Cask

Pastis Ricard

15,00
15,00
15,00
15,00

  4,00

W
A
T
E
R

S
P
IR

IT
S

WATER

RUM

WHISKY BLENDED

WHISKY SINGLE MALT

BRU Plat 0,25l 
BRU Bruis 0,25l 
BRU Plat 0,5l 
BRU Bruis 0,5l 
Acqua Panne 0,75l 
San Pelligrino 0,75l 

2,90
2,90
5,50
5,50
9,00
9,00

Bumbu Rum
Bacardi Carta Blanca 
Bacardi Reserva 
Havana Club 3 Añejo
Havana Club Especial  

12,00
  7,00
10,00
12,00
  7,00

Whisky J&B
Whisky Chivas Regal
Jack Daniels 

  7,00
12,00
12,00

Dalmore, 12 years old 
Talisker, 10 years old 
Bowmore, 15 years old 
The Balvenie Caribbean Cask

Pastis Ricard

15,00
15,00
15,00
15,00

  4,00

W
A
T
E
R

S
P
IR

IT
S

Acqua Panna 0,25l
San Pellegrino 0,25l
Acqua Panna 0,50l
San Pellegrino 0,50l
Acqua Panna 0,75l
San Pellegrino 0,75l
Perrier 0,20l

2,90
2,90
5,50
5,50
9,00
9,00
2,90

WATER

RUM

WHISKY BLENDED

WHISKY SINGLE MALT

BRU Plat 0,25l 
BRU Bruis 0,25l 
BRU Plat 0,5l 
BRU Bruis 0,5l 
Acqua Panne 0,75l 
San Pelligrino 0,75l 

2,90
2,90
5,50
5,50
9,00
9,00

Bumbu Rum
Bacardi Carta Blanca 
Bacardi Reserva 
Havana Club 3 Añejo
Havana Club Especial  

12,00
  7,00
10,00
12,00
  7,00

Whisky J&B
Whisky Chivas Regal
Jack Daniels 

  7,00
12,00
12,00

Dalmore, 12 years old 
Talisker, 10 years old 
Bowmore, 15 years old 
The Balvenie Caribbean Cask

Pastis Ricard

15,00
15,00
15,00
15,00

  4,00

W
A
T
E
R

S
P
IR

IT
S

Eminente Rum

Whisky Artbeg 10 years

12,00

WATER

RUM

WHISKY BLENDED

WHISKY SINGLE MALT

BRU Plat 0,25l 
BRU Bruis 0,25l 
BRU Plat 0,5l 
BRU Bruis 0,5l 
Acqua Panne 0,75l 
San Pelligrino 0,75l 

2,90
2,90
5,50
5,50
9,00
9,00

Bumbu Rum
Bacardi Carta Blanca 
Bacardi Reserva 
Havana Club 3 Añejo
Havana Club Especial  

12,00
  7,00
10,00
12,00
  7,00

Whisky J&B
Whisky Chivas Regal
Jack Daniels 

  7,00
12,00
12,00

Dalmore, 12 years old 
Talisker, 10 years old 
Bowmore, 15 years old 
The Balvenie Caribbean Cask

Pastis Ricard

15,00
15,00
15,00
15,00

  4,00

W
A
T
E
R

S
P
IR

IT
S

WATER

RUM

WHISKY BLENDED

WHISKY SINGLE MALT

BRU Plat 0,25l 
BRU Bruis 0,25l 
BRU Plat 0,5l 
BRU Bruis 0,5l 
Acqua Panne 0,75l 
San Pelligrino 0,75l 

2,90
2,90
5,50
5,50
9,00
9,00

Bumbu Rum
Bacardi Carta Blanca 
Bacardi Reserva 
Havana Club 3 Añejo
Havana Club Especial  

12,00
  7,00
10,00
12,00
  7,00

Whisky J&B
Whisky Chivas Regal
Jack Daniels 

  7,00
12,00
12,00

Dalmore, 12 years old 
Talisker, 10 years old 
Bowmore, 15 years old 
The Balvenie Caribbean Cask

Pastis Ricard

15,00
15,00
15,00
15,00

  4,00

W
A
T
E
R

S
P
IR

IT
S

2 cl

2 cl

5 cl

5 cl

7,00
12,00
12,00

12,00
12,00
15,00
15,00
12,00

3,60
5,80
5,80

5,80
5,80
7,20
7,20
5,80

WATER

RUM

WHISKY BLENDED

WHISKY SINGLE MALT

BRU Plat 0,25l 
BRU Bruis 0,25l 
BRU Plat 0,5l 
BRU Bruis 0,5l 
Acqua Panne 0,75l 
San Pelligrino 0,75l 

2,90
2,90
5,50
5,50
9,00
9,00

Bumbu Rum
Bacardi Carta Blanca 
Bacardi Reserva 
Havana Club 3 Añejo
Havana Club Especial  

12,00
  7,00
10,00
12,00
  7,00

Whisky J&B
Whisky Chivas Regal
Jack Daniels 

  7,00
12,00
12,00

Dalmore, 12 years old 
Talisker, 10 years old 
Bowmore, 15 years old 
The Balvenie Caribbean Cask

Pastis Ricard

15,00
15,00
15,00
15,00

  4,00

W
A
T
E
R

S
P
IR

IT
S

WATER

RUM

WHISKY BLENDED

WHISKY SINGLE MALT

BRU Plat 0,25l 
BRU Bruis 0,25l 
BRU Plat 0,5l 
BRU Bruis 0,5l 
Acqua Panne 0,75l 
San Pelligrino 0,75l 

2,90
2,90
5,50
5,50
9,00
9,00

Bumbu Rum
Bacardi Carta Blanca 
Bacardi Reserva 
Havana Club 3 Añejo
Havana Club Especial  

12,00
  7,00
10,00
12,00
  7,00

Whisky J&B
Whisky Chivas Regal
Jack Daniels 

  7,00
12,00
12,00

Dalmore, 12 years old 
Talisker, 10 years old 
Bowmore, 15 years old 
The Balvenie Caribbean Cask

Pastis Ricard

15,00
15,00
15,00
15,00

  4,00

W
A
T
E
R

S
P
IR

IT
S

WATER

RUM

WHISKY BLENDED

WHISKY SINGLE MALT

BRU Plat 0,25l 
BRU Bruis 0,25l 
BRU Plat 0,5l 
BRU Bruis 0,5l 
Acqua Panne 0,75l 
San Pelligrino 0,75l 

2,90
2,90
5,50
5,50
9,00
9,00

Bumbu Rum
Bacardi Carta Blanca 
Bacardi Reserva 
Havana Club 3 Añejo
Havana Club Especial  

12,00
  7,00
10,00
12,00
  7,00

Whisky J&B
Whisky Chivas Regal
Jack Daniels 

  7,00
12,00
12,00

Dalmore, 12 years old 
Talisker, 10 years old 
Bowmore, 15 years old 
The Balvenie Caribbean Cask

Pastis Ricard

15,00
15,00
15,00
15,00

  4,00

W
A
T
E
R

S
P
IR

IT
S

WATER

RUM

WHISKY BLENDED

WHISKY SINGLE MALT

BRU Plat 0,25l 
BRU Bruis 0,25l 
BRU Plat 0,5l 
BRU Bruis 0,5l 
Acqua Panne 0,75l 
San Pelligrino 0,75l 

2,90
2,90
5,50
5,50
9,00
9,00

Bumbu Rum
Bacardi Carta Blanca 
Bacardi Reserva 
Havana Club 3 Añejo
Havana Club Especial  

12,00
  7,00
10,00
12,00
  7,00

Whisky J&B
Whisky Chivas Regal
Jack Daniels 

  7,00
12,00
12,00

Dalmore, 12 years old 
Talisker, 10 years old 
Bowmore, 15 years old 
The Balvenie Caribbean Cask
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DIGESTIEF
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