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FRANKRIJK
BOURGOGNE
Bouchard Père & Fils
Fondée en 1731 à Beaune par Michel Bouchard, Bouchard Père & Fils est l’une des plus anciennes maisons de vins en
Bourgogne, perpétuant les traditions depuis 9 générations sur 280 ans d’histoire. Un patrimoine unique en Bourgogne, par
sa diversité et ses appellations prestigieuses: Montrachet, Corton-Charlemagne, Beaune Grève Vigne de l’Enfant Jésus,
Bonnes-Mares, Meursault, Perrières.... Des noms chargés d’histoire, d’émotion, qui incitent à l’excellence et au respect, et
parmi lesquels, quartre monopoles et exclusivités.

1.

Chardonnay / La Vignée…………………………………….…..…wit………16,70
100% Chardonnay

Schaaldieren, slakken, gefrituurde vis, vette vis

Afhankelijk van de jaargang ondervindt de wijn fermentatie en rijping gedurende 7 tot 8 maanden, waarvan
20% in vaten en 80% in roestvrij staal. Dit resulteert in een aromatische, ronde, niet te zware wijn met een fris
en delicaat bouquet van bloemen, geel fruit en vanille.

2. Pinot Noir / La Vignée……………………………………….......…rood…..…16,70
100% Pinot Noir

Paté, rood vlees, gevogelte

Het is een weelderige, ronde wijn. De kleur is licht en het bouquet heeft fijne aroma's van klein fruit. Fruitigheid
en body zijn mooi in evenwicht.

RHÔNE
Le Plan- Vermeersch
Zonder enig diploma, zonder enig uitzicht op een deftige job, maar mateloos enthousiast als altijd, droomt Dirk Vermeersch,
als jonge taxichauffeur, vooral van een autosportcarrière, en zo geschiedde. Na een lange en succesvolle autosport carrière

slaagt het noodlot toe. Een zwaar rallyongeval in 1986 maakt een einde aan zijn racing activiteiten. Zo gaat Dirk andere
uitdagingen aan, benzinestation uitbaten, autoverkoop en uiteindelijk het uitbaten van een B&B in de Provence.
Naast de B&B ligt een perceeltje oude Carignan wijnstokken te knipogen. Als volleerd autodidact begint Dirk enthousiast
te snoeien en te ploegen. Zijn eerste LePlan GT-S-2003 wordt bekroond met 2 sterren in de Guide Hachette des Vins en
Robert Parker, de beroemde Amerikaanse “Wine Advocate” geeft 95/100 punten aan Dirks eerste LePlan GT-1 Chateauneufdu-Pape… The rest is history…
Ondertussen ging zijn dochter Ann naar de plaatselijke oenologieschool in de Chateauneuf-du-Pape regio, om er het wijn
beroep te leren. Daar leerde ze haar toekomstige echtgenoot kennen. Sebastian Barbara is een voormalig rugbyspeler,
motorrijder en rockmuzikant. Sinds 2005 werken beiden bij het LePlan-Vermeersch wijnbedrijf.
In 2010 besloot de familie Vermeersch-Barbara het oude landhuis met B&B te verkopen, en bouwde, in Suze-la-Rousse, een
splinternieuwe ultramodern wijnbedrijf met een oppervlakte van 2400 m2, dat gelegen is middenin 24 hectaren GT “Grand
Terroir” wijngaarden in Suze-la-Rousse (dorp van de Université du Vin).

3. GP Sauvignon Blanc ………………………………………….……wit……….6,30
100% Sauvignon Blanc

All round

De Le Plan RS Sauvignon Blanc wijn is een heerlijk frisse 'Sauvignon' met stuivend fruit en veel pit.

4. RS Côtes du Rhône Blanc……………..………………………….…wit………8,30
Grenache Blanc, Marsanne

Aperitief, salades, vis

Mooie, schitterende heldergele kleur, met groene reflecties. Het bouquet kent aroma’s van wit fruit, vermengd
met florale toetsen. Krakend fris smaakpalet met een bittere pointe. Knappe vettigheid en veel lengte in de
afdronk.

5. GT-V Viognier (BIO)...........................................................................wit………15,40
100% Viognier

Aperitief, vis, schaaldieren

Heeft veel rondheid en een wat zwoel, exotisch tintje. Alles gebeurt hier biologisch en de druiven worden volledig
met de hand geplukt. De wijn wordt niet gefilterd om zo veel mogelijk materie te behouden. Het is een witte
wijn met heel wat frisheid en elegantie.

6. GP Grenache rosé……………………..………………………….…rosé………6,30
100% Grenache

All round

Deze rosé heeft een intens aroma met indrukken van rood fruit. Ook in de smaak vindt men datzelfde rood fruit
en een hele lading zomerse frisheid.

7. GP Merlot ……………...……………..…………………………..…rood………6,30
100% Merlot

All round

De Merlot Classic wijn is een heel vlot drinkbare rode wijn met aangenaam fruit en veel souplesse.

8. RS Côtes du Rhône Rouge…………….………………………...…rood………8,30
Grenache, Syrah

All round

Een kruidige en fruitige wijn die meteen charmeert, met soepele tannines en een ronde, zijdige afdronk.

9. RS Suze-la-Rousse NIEUW…………………………………………rood………9,90
Syrah, Mourvèdre

Gevogelte, pasta

Gevarieerde neus van rijpe pruimen, zwarte kersen, laurier, zoete drop, ...
Smaak boordevol impressie van zwarte/rode kersen en bessen, zwarte olijven, groene vijgen, jeneverbes en een
rijke specerijenafdronk.

10. RS Plan-de-Dieu……………….…………………………..............…rood…..…10,90
Grenache, Syrah, Mourvèdre

Lam, rood vlees, wild

Plan de Dieu Côtes du Rhône Villages is een relatief nieuwe appellatie die in 2005 is toegekend aan rode wijnen
uit de gemeenten Camaret-sur-Aigues, Jonquières, Travaillan et Violès in de Vaucluse. Het is een intens smakende
Rhône met veel kruidigheid in geur en smaak. Warm, zuidelijk zonnig en romig.

11. GT-C Carignan (BIO)...................................................................... rood……….15,80
100% Carignan

Pasta, wit vlees

Dit is een zeer donkere wijn vol fruit en body. Het is een echte klepper met aroma’s van zwarte kersen, een heel
mondvullend. Het is wel heel belangrijk om deze wijn op de juiste temperatuur te schenken en dat is zo’n 15 à16
graden, lichtjes gekoeld dus. Hij is niet gefilterd en kan dus na verloop van tijd wat natuurlijk bezinksel vertonen,
wat een zeer goed teken is.

12. GT-G Grenache (BIO)……………………………………………..rood……….17,40
100% Grenache

Lam, rund, harde kazen

Granaatrode kleur, geurend naar een marmelade van rode en zwarte vruchten die pittig gekruid is met peper,
tijm en kaneel. Het geheel wordt opgefrist met zeste van sinaasappel en citroen. De smaak verrast door zijn
aangenaam en vlot karakter, wat het proeven vergemakkelijkt en waardoor er fraaie toetsen van aardbei, rode
bes, kumquat en perzik vrijkomen. Een echte fruitmand voor instant drinkplezier.
Wijnstokken van meer dan 40 jaar oud, bodem met rolkeien, vinificatie in inox tanks en opvoeding van 12
maand in barriques van Frans eikenhout.

13. GT-S Syrah (BIO)……………………………………………….….rood……….18,10
100% Syrah

Rood vlees, wild

Diepgekleurde en mooi geconcentreerde wijn op basis van de Syrah druif. Na de oogst laat de Belgische exautopiloot Dirk Vermeersch, de wijn rijpen op eiken vaten om de tannines nog wat af te ronden. De wijn bulkt
van het rijpe zwarte fruit aangevuld met wat witte peper en een zachte mooi geïntegreerde vanille toets.

14. GT-X Best of (BIO)…………………………………..……………rood ………26,20
Beste druiven uit de kelder

Wild, rood vlees, degustatie

De kleur is diepdonkerrood over de gehele tong, vol in de rand. De neus laat mooi donkerrood bessenfruit zien
met nat bosgrond, licht eucalyptus, kruidig, chocolade, mokka. Complex en zeer aangenaam. Op de tong intens
donkerrood bessenfruit, chocolade, kruidig, soepel en rond. Licht droog en plakkerig. Goed intens, krachtig en
zeer smaakvol. Mokka en tijm. Peperig en sappig. Flinke body en een zeer brede afdronk.

15. GT-X Best of 150cl magnum (BIO)……………..…….……rood……….62,70

PROVENCE
AIX
Het 130 jaar oude wijnhuis Maison Saint Aix bevindt zich in Zuid-Frankrijk in het rustieke en landelijke gebied Sainte
Victoire, waar zowel Paul Cézanne en Vincent van Gogh inspiratie vonden voor hun meesterwerken. Op deze speciale
plaats werken de wijnmakers jaar na jaar met diezelfde inspiratie om hun fijne Aix Rosé te maken. De wijngaarden zijn
75ha groot en zijn gelegen op 400m boven de zeespiegel. De meer dan 300 dagen zonlicht per jaar en de koelere nachten
zijn de ideale combinatie voor een optimale rijping van de druiven.

16. AIX……………………………………………………..……………rosé……….14,50
Grenache, Syrah, Cinsault

Aperitief, salades, pasta

Een geweldige verfijnde, droge en zeer smaakvolle rosé met smaken van rood bosfruit, kersen, aardbeien en
verse vijgen. In de neus aroma’s van rijpe mandarijntjes, frambozen en bosaardbeien.

17. AIX

150cl

Magnum…………………………….…………..…rosé…….…29,00

BORDEAUX
18. Château La Gabarre Bordeaux Supérieur…………..……...…rood……..…8,90
Cabarnet Franc, Cabarnet Sauvignon, Merlot

Rood vlees

Granaatrode kleur met aroma’s van rood en zwart fruit. Elegant en fruitig in de mond met matige tannines.

19. Château Mirambeau Papin 37,5cl……………………...…..……rood…..……7,40
20. Château Mirambeau Papin……………………………......……...rood………12,00
Merlot, Cabarnet Sauvignon

Rood vlees, wild

Een harmonieuze wijn met aroma´s van rijp rood fruit en kruiden. Daarnaast heeft deze wijn een ronde en
romige structuur met zeer zachte tannines.

21. Château Mirambeau Papin 150cl Magnum………………….…rood…...…26,60

SAINT-ESTEPHE
De meest noordelijke ‘çommune’ van de appellations communales van de Haut-Médoc. Dit is waarschijnlijk ook de minst
‘flashy’ van de vier. St.-Estèphe wordt beschouwd als de koopjeskelder van de Bordeaux, met een grote productie van
ondergewaardeerde rode wijn. De meeste wijngaarden van deze appellatie liggen op zwaardere grond, met minder kiezel
en meer klei, en brengen meer rustieke wijnen voort.

22. Château Pomys………………………………………………….….rood………19,00
Cabarnet Franc, Cabarnet Sauvignon, Merlot

Rood vlees, wild

Rijping op eik gedurende 12 tot 15 maanden waarvan 25% op nieuwe Franse eik. Uitermate verleidelijk en goed
getypeerd Saint-Estèphe bouquet met impressies van versgesneden dille, vanille, zwarte bes en rode kers, mokka
en een toets van ceder. In de mond heeft de wijn een klassieke opgebouwde smaak, mineraal verfijnd met rood
fruit, tabaksbladeren, wat ceder en aangename, geheel versmolten tannine. Elegante wijn die veel duurdere cru’s
moeiteloos klopt.

23. Château de Côme NIEUW…………………………………….….rood…...….19,80
50% Cabarnet Sauvignon, 50% Merlot

Rood vlees, gebraad

De Belg Baron Maurice Velge uit Schoten bij Antwerpen, kocht Château De Côme en Château Clauzet in 1997
en realiseerde daarmee een oude droom. Hij heeft sindsdien al hard gewerkt en veel geïnvesteerd om de wijnen
op een hoog kwaliteitsniveau te brengen. En we mogen zeggen dat hem dat zeer goed is gelukt, het zijn allebei
uitmuntende wijnen met een interessante prijs/kwaliteitsverhouding! De 7 hectare wijngaard zijn beplant met
Cabernet Sauvignon en Merlot. De wijnstokken zijn gemiddeld 35 jaar oud (in 2010) en de oogst gebeurt hier
volledig met de hand. Na een verzorgde vinificatie met moderne middelen, verblijft de wijn 12 tot 14 maanden
op eiken vaten waarvan 20% nieuw zijn en de rest al één of twee oogsten zijn gebruikt. Deze wijn is klassiek te
noemen maar heeft toch dat vleugje moderniteit dat hem extra aantrekkelijk maakt. Fluweelzacht met toch heel
wat power op de achtergrond. Hij heeft een zekere vrouwelijkheid door zijn rondheid en souplesse, niet altijd
het geval voor Saint-Estèphe wijnen. Klassewijn!

HAUT-MEDOC
Alleen rode wijnen van de gedefinieerde percelen in Blanquefort, le Taillan, Saint-Aubin, Sainte-Hélène, Saint-Médard-enJalles, Parempuyre, le Pian, Ludon, Macau, Arsac, Labarde, Cantenac, Margaux, Aversan, Castelnau, soussans, Arcins, Moulis,
Listrac, Lamarque, Cussac, Saint-Laurent-de-Médoc, Saint-Julien, Pauillac, Saint-Saveur, Cissac, Saint-Estèphe, Vertheuil and
Saint-Seurin-de-Cadourne.

24. Les Brulières de Beychevelle……………………………………..rood………23,90
Cabarnet Sauvignon, Merlot

Rood vlees, kaasschotels

Volle structuur vol met aroma's van donker fruit, rijpe pruim en vanille. Rijpe en elegante tannines geven deze
wijn een uitstekende balans. Een echte klassieker.

SAINT-EMILION
De wijngaarden omringen de stad Saint-Émilion. Zij werden opgedeeld in de côtes (hellingen) en de graves (kiezelgronden).
Wijnen van de côtes zoals Château Ausone zijn voller van smaak dan die van de graves zoals Château Cheval Blanc die
in principe verfijnder en rijker van smaak zijn. Enkel de wijnen uit de gemeentes Saint-Émilion, Saint-Christophe-desBardes, Saint-Étienne-de-Lisse, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Pey-d'Armens, Saint-Hippolyte, Saint-Sulpice-de-Faleyrens,
Vignonet en een gedeelte van Libourne mogen de AOC Saint-Emilion of Saint-Emilion Grand Cru dragen.
Saint-Émilion is een van de beroemdste wijndistricten in de wereld. Het wijngebied beslaat een oppervlakte van 5500 ha.
In dit deel van de Bordelais wordt al sinds de 3de eeuw wijnbouw bedreven. Daardoor heeft het een van de langste
tradities van het hele wijnbouwgebied Bordeaux. Er wordt enkel rode wijn geproduceerd.

25. Château Rocher Corbin / Montagne St-Emilion……………….rood……….14,40
Merlot, Cabarnet Franc

Lam, grill, rood vlees

Expressieve neus met gekruide tinten die duiden op de houtlagering, aroma's van donkerrood fruit. Complexe
maar evenwichtige mond met mooie taninnes en een lange afdronk.

SAINT-EMILION GRAND CRU
26. Château Rozier………………………………………...........………rood……...17,90
Merlot, Cabarnet Franc

rood vlees, wild, paté, harde kazen

Intense aroma’s in de neus van rood en zwart fruit, toast en een hint van vanille. Dit is een stevige wijn met
tonen van bes, pruim en een hint vanille. Soepele tannines en een lange afdronk.

POMEROL
Pomerol wijnen zijn rode wijnen voor de echte collectors onder ons. Deze wijn is maar schaars verkrijgbaar en daar hoort
een flink prijskaartje bij. Mocht je een fles te pakken krijgen dan prijs je jezelf gelukkig want deze wijn is de parel van
de Bordeaux!

27. Château de Sales NIEUW…………………………..……...……..rood………27,70
Merlot, Cabarnet Sauvignon, Cabarnet Franc

Rood vlees

Deze cru, 47.5ha groot, is echt de naam château waardig. Het bezit ook de grootste wijngaard van Pomerol en
heeft een terroir van zand-steen. Deze cru bevindt zich in het noordwesten van de appelatie en levert steeds
delicieuze wijnen in hun jeugd, die toch ook een tiental jaar kunnen bewaren. Het château is eigendom van de
familie Lambert. Deze Pomerol is zowel qua prijs als qua smaak één van de meer toegankelijke. Ch. de Sales zal
nooit zo krachtig en vol zijn als een Pomerol van het plateau maar biedt u wel reeds vanaf jonge leeftijd
fantastisch veel fijn delicaat fruit alsook zachte kruiden met een subtiele houttoets.

ROUSSILLON / PAYS D’OC
Jarenlang stond dit gebied bekend als dé plek van de bulkwijn. Grote opbrengsten en eenvoudige wijnbereiding. Maar
meer en meer is ook hier het besef gekomen dat kwaliteit het wint van kwantiteit. Steeds meer deelgebiedjes krijgen de
hoogste kwalificatie (appellation d’origine contrôlée, ook wel AOC of AC). En maar liefst 1200 onafhankelijke producenten
en 230 caves coöpératives hebben zich verenigd in de kwalificatie: Pays-d’Oc IGP (voor de alles-willen-weter: dit staat voor
Indication Géographique Protégée).

28. Histoire de Goûts Sauvignon Blanc/Colombard…………………wit….……7,20
Sauvignon Blanc, Colombard

Aperitief, gevogelte, salades, rijstgerechten

Aangenaam frisse wijn, Intens en fruitig in de mond. Elegante, fijne, superlevendige wijn met een mooie
mineralige toets.

29. Histoire de Goûts Chardonnay…………………………………..…wit……….7,20
100% Chardonnay

Aperitief, vis, geitenkaas

Strogele kleur met zilveren nuances, helder met een zekere viscositeit op de rand van het glas. Een expressieve
en rijke neus met parfums van bloemen en witte vruchten, met zoete specerijen in de achtergrond. Mooie aanzet
in de mond met een wijn die goed aanwezig is qua volume, gecompenseerd door een goede ondersteuning van
zuren. Het geheel is rijk, met een overvloed aan fruitparfums, maar het vermijdt alle zwaarte dankzij zijn
frisheid.

30. Histoire de Goûts Carignan Vieilles Vignes…………………….rood…..…..7,20
100% Carignan Vieilles Vignes

Gevogelte, grillades, Aziatische gerechten

Mooie sappige aroma’s van bosbessen, frambozen, provencaalse kruiden,… Mooi mediumvol in de mond met een
elegante afdronk. Zeer sappig en geweven. Een plezier om te drinken!

31. Histoire de Goûts Grenache Noir…………………………….…...rood………7,20
100% Grenache Noir

Vispapillot, charcuterie, tapa’s, pasta

Een 100% Grenache Noir wijn is altijd lekker wanneer je deze een klein beetje koelt. De flinke dosis rood fruit
zorgt voor een mooie aanzet in de mond gevolgd door een heerlijke sappigheid.

32. Histoire de Goûts Cabarnet Sauvignon/ Merlot……………..…rood……....7,20
Cabarnet Sauvignon, Merlot

Kaas, rood vlees

Heldere granaatkleur met een elegante, expressieve neus boordevol aroma's van rijp rood fruit. Bij beluchting
krijgen we meer mediterrane tonen met tonen van garrigue en een vanille-achtergrond. Fluweelachtige aanzet
in de mond van de sappige en fruitige aroma's die in de neus worden waargenomen. Met de evolutie is deze wijn
beslist krachtiger met hoogwaardige tannines. Ondanks zijn robuustheid, blijft het geheel harmonieus en
smakelijk. Stabiele finale met een pittig, mediterraan karakter.

33. Château de Corneilla Gris-gris…………………..…………...……rosé…..…..8,30
Grenache, Syrah

Aperitief, salades, pasta

Mooie rosé met aroma's van bessen en aardbeien. Elegant en verleidelijk gemaakt dicht bij de zee en 's nachts
geoogst om de versheid te houden. Complexe structuur met een mooie fraîcheur en een lange aromatische finale.
Drinkt gemakkelijk!

34. Château de Corneilla Gris-gris 150cl Magnum……….…………rosé..….....18,90
35. Tessellae Chardonnay…………………………………….................…wit………10,20
100% Chardonnay

Vette vis, roomsauzen

Mediumvolle wijn. Een frisse, krokante en eveneens bloemige Chardonnay die u ongetwijfeld zal doen
wegdromen. Dit is een Chardonnay met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

36. Tessellae Carignan Vieilles Vignes……………………………..…rood..........…11,70
100% Carignan

Kip, kalkoen, rood vlees, Aziatisch

Duidelijke aroma’s van bosbessen, frambozen en provencaalse kruiden. Mooi mediumvol in de mond met een
elegante afdronk. Zeer sappig en verweven. Een plezier om te drinken!

CÔTES DE GASCOGNE
37. Domaine Cambos Gros Manseng Moelleux………………….…zoet wit……7,20
100% Gros Manseng

Foie gras, rijpe kazen, fruitdesserts

Hier vinden we evenwicht tussen zoet, fruit en zuren.

SPANJE
VINTAE
VINTAE staat voor innovatie. Deze jonge en dynamische onderneming maakt wijn in 9 verschillende regio’s in Spanje.
VINTAE is een project die een ware revolutie veroorzaakt in de verschillende aspecten van de wijnbouw. VINTAE is
geboren om innovatieve wijnen aangepast aan nieuwe klanten te maken en nieuwe smaken te creëren . Voor dit doel
heeft het een groep van meer dan 50 professionals die hun passie voor de wijnwereld met een creatieve en dynamische
geest delen. VINTAE heeft zopas de derde plaats verovert bij de verkiezing van beste wijnhuizen van Spanje.

38. Lopez de Haro Blanco Barrica / DOC Rioja………………...…wit…......…7,90
88/100 Wine Spectator 2017 - Guia Peñin: 88/100
100% Viura

Aperitief, vis schaaldieren, Thai

Deze wijn heeft een strogele kleur. Tonen van rijp fruit, dadels en bananen vallen op in combinatie met de 2
maanden rijping op houten vaten, het is een frisse en vlezige wijn met een aangename en goed gebalanceerde
nadronk.

39. Lopez de Haro Rosado / DOC Rioja……………………...………rosé…...…8,80
Viura, grenache

Aperitief, salades, pasta

Deze ‘Clarete’ rosé heeft een zeer bleke zalmroze kleur met koperachtige schijn en licht grijze toets in de rand.
Floraal aroma met vers pomelo fruit en sinaasappelschil op de achtergrond. De smaak is zeer harmonieus en
omhullend. De zoetheid van Garnacha is gecombineerd met de frisheid van de Viura in een perfecte balans.
Subtiel karakter, maar met grote lengte en persistentie.

40. Lopez de Haro Tempranillo / DOC Rioja………………...……..rood…...…7,90
Robert Parker: 89/100 - Guia Peñin: 88/100
100% Tempranillo

All round

Een donkerrode kleur met aroma’s van rood fruit en zoethout die typisch is bij deze variëteit. Deze wijn heeft
3 à 4 maanden gerijpt op nieuwe vaten en brengt een smakelijke wijn, rijk aan fruit en een zoete tannine
structuur met een lange afdronk.

41. Lopez de Haro Crianza /DOC Rioja………………………...……rood…...…8,90
Robert Parker: 91/100 - Berliner Wine Trophy 2015: Gouden Medaille - Zilveren Medaille IWSC 2017
Tempranillo, Garnacha, Graciano

Rood vlees

Deze wijn heeft een intense kleur en een aangenaam aroma van rijp fruit. In de mond is hij zacht, expressief,
elegant en combineert hij het fruitig karakter met de houttoets van het vat die in perfecte balans is.

42. Lopez de Haro Crianza 150cl Magnum ………...…………………rood…….19,90
43. Lopez de Haro Reserva / DOC Rioja………………………......…rood……12,50
Zilveren Medaille IWSC 2017
Tempranillo, Graciano

Rood vlees

Een robijnrode kleur met een complex aroma van rood fruit, gecombineerd met een kruidige toets, leer en een
zacht geroosterde toon door het 20 maanden rijping op vat. De smaak draagt rood fruit met een complexe
toets van vanille en kruiden door de lange rijping op vat. De afdronk, die een elegante Rioja-wijn aanduidt, is
lang en zacht.

44. Matsu El Picaro / DO Toro (BIO)……………….….................……rood……9,50
Robert Parker 90/100 – Tanzer 89/100 – Guia Peñin 89/100
100% Tinto de Toro

Rood vlees, kazen

El Pícaro is een jonge, rode wijn die op biodynamische wijze gemaakt werd met abslouut respect voor de
natuur. Zoals het personage op de fles is deze wijn jong, sterk en dapper. Het heeft een aroma van zwart fruit,
zoals braambessen en tonen van rood fruit en mineralen. Het is een frisse, complexe wijn met een aangename,
lange nadronk.

45. Matsu El Picaro 150cl Magnum (BIO)……...…………...……..……rood…..21,80
46. Matsu El Recio / DO Toro (BIO).………..…....………………......…rood…..15,00
Robert Parker 90/100 – Tanzer 90/100 – Wines from Spain Awards Gold medal
100% Tinto de Toro

Rood vlees

Deze wijn met zeer beperkte oplage wordt volgens biodynamische technieken gemaakt met druiven van 60 tot
100 jaar oude wijnstokken. Het is een volle, rode wijn met veel finesse en een intens aroma van chocolade,
zwart fruit en vanille. Het heeft een volle, zijdezachte smaak met minerale tonen en een aangename, lange
nadronk.

47. Matsu El Viejo / DO Toro (BIO)…………………….………....….rood…….35,00
Robert Parker 94/100 – Guia Peñin 92/100
100% Tinto de Toro

Rood vlees

Deze wijn heeft een dieprode kleur met violet gekleurde tinten. Een zeer intense en krachtige geur met
aroma’s van rijp rood fruit dat goed samengaat met de gerookte, kruidige tonen dat verkregen werd door 16
maanden te rijpen in Franse eiken vaten. Het is vol in de mond met rijpe en ronde tannines met zoete tonen.
De nadronk keert terug naar het geroosterd karakter van de houten vaten dat perfect verenigd wordt met
het rijpe fruit… een absolute topper!

48. Aroa Jauna Crianza / DO Navarra (BIO)………………..…..……rood……8,90
Robert Parker 92/100 – Biofach Gold Medal – Gold Bacchus
Cabarnet Sauvignon, Merlot, Tempranillo

rood vlees, BBQ

Een heldere dieppaarse kleur met hoge intensiteit en een aroma van rijp fruit, gestoofde peren, zoete appels en
toetsen van cacao en gedroogde bladeren. In de mond smaakvol met goed geïntegreerde tannines door het 12
maanden rijpen op vat. De evolutie is gunstig vanwege de harmonie tussen alcohol en zuurtegraad. Een
modern biologische, elegante en verleidelijke wijn.

LAGAR DE COSTA / DO RIAS BAIXAS
Kleine familiale bodega met een zeer lange traditie in de wijnbouw. Hun wijn is het resultaat van een uiterst precieze
kwaliteitscontrole. Ze plukken manueel de beste trossen, ze dragen zorg voor hun oogst en productie die voldoen aan de
allerhoogste standaarden. Ze balanceren op een uitstekende wijze het evenwicht tussen het respect voor traditionele
wijnbouw en de meest moderne technieken. Voor de echte liefhebber.

49. Albariño………………………………………….……………...……wit……....12,60
Tanzer: 90/10 - Guia Peñin: 90/100 - Robert Parker: 91/100 - Winnaar Gouden Medaille Bordeaux Wine
Competition - Jancis Robinson: 16.5/20 - Top 65 beste Witte Wijnen op Britse markt - Winnaar Gouden Medaille
Concours Mondial de Bruxelles 2014 - Winnaar Baco de Oro (ES) 2014
100% Albariño

Schaaldieren, vis, sushi

Een bleke gouden kleur met een sterk aroma van de typische Albariño-druif met een achtergrond van citrus
en ondertonen van bloemen met een excellente intensiteit. Men proeft tonen van appel, peer en munt met een
ronde en frisse minerale toon op het einde. Dit is een echte Albariño voor fijnproevers en kan gecombineerd
worden met wit vlees, sushi, vis en schaaldieren.

50. Barrica NIEUW……………………………………..……………..…..wit…..…..18,10
100% Albariño

Gegrilde vis, seafood, inktvis

Deze witte wijn heeft een diepe strogele kleur met balsamische aroma’s zoals munt en venkel, aangevuld met
tonen van aromatische kruiden en steenfruit. De smaak van hout is delicaat, elegant en romig. Het heeft een
volle, frisse smaak, aangevuld met tonen van licht geroosterd brood en fijne patisserie.

EGO BODEGAS / DO JUMILLA
De DO Jumilla, in de regio Murcia, is een van de oudste van Spanje: 1966. De meest aangeplante druif is monastrell
(mourvèdre). Deze laat rijpende, krachtige rode druif voelt zich goed thuis in dit warme continentale klimaat. De
wijngaarden van Ego Bodegas zijn het hoogst gelegen van de DO Jumilla: tot 900 m hoogte. Samen met het kalk in de
ondergrond zorgt dit voor evenwichtige wijnen met voldoende zuren.

51. Goru El Blanco…………………………………………………...…wit..………8,60
Moscatel, Chardonnay

Aperitief, vis, rijstgerechten

Een heldere goudgele kleur met een intens aroma van rijp fruit en een florale toets die typisch is voor de
Moscatel-druif. De smaak is lang en zacht, met op het einde een aangename sensatie van steenvruchten,
tropisch fruit, citrus en witte bloemen.

52. El Goru………………………………...………………………...….rood………..8,60
Monastrel, Syrah, Petit Verdot

Kalfs- en varkensvlees, kazen, rood vlees

Een dieprode kleur met paarse tint en een intens aroma van rood, rijp fruit en een romige toets. De smaak is
fruitig met zachte, rijpe tannines en een toets van vanille en kaneel.

TROSSOS DEL PRIORAT (D.O.C. PRIORAT)
De wijngaarden liggen in Gratallops voor een groot gedeelte rond de beroemde wijngaarden van Alvaro Palacios. Het
gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden van die onbetaalbare wijngaard heeft wel wat kwaad bloed gezet bij de buren.
De in totaal 22ha is beplant met garnacha, cariñena, cabarnet sauvignon en syrah welke allen biologisch bewerkt
worden onder goedkeurend oog van oenologen Toni Coca en Eva Escudé.

53. L’Estaca (BIO) NIEUW…………………………………………….rood…....…17,90
100% Garnacha

Gevogelte, lam, wild (hert)

Een 100% Garnacha wijn die afkomstig is van biologische wijngaarden in Gratallops, in het hart van de Priorat
regio. Het heeft een complex aroma van rijp rood fruit, kruiden en een hint van anijs en balsamico. Het is vol,
fris en fruitig in de afdronk.

CUATRO RAYAS (D.O. Rueda / D.O. Ribera del Duero)
Drie generaties werken hier hand in hand om de kwaliteit van de wijnen te verstevigen, innovatieve creaties op de
markt te brengen en nieuwe ontdekkingen te lanceren. Dit resulteert in traditionele wijnen maar eveneens wijnen
gerijpt sur lie, gerijpt in eiken vaten, gefermenteerd in eiken vaten, … De wijnen van Cuatro Rayas blijven niet
onopgemerkt en worden alom geprezen door o.a. Robert Parker, Decanter, Wine Spectator en Guia Peñin.

54. 40 Vendimias Verdejo NIEUW……………………………….……wit…..…..9,60
Concours Mondial de Bruxelles 2016: Gouden medaille, IWSC 2016: Bronzen medaille, Berliner Wein Trophy
2016: Gouden Medaille, Concours Mondial de Bruxelles in Haidian-Peking (China): zilveren medaille, Gouden
medaille op Mundus Vini 2019, Guia Peñin 2020: 92/100
100% Verdejo

Aperitief, rijst, pasta vis, kip

De druiven van deze wijn komen van 40 jaar oude wijnstokken en deze liet men 5 maanden rusten ‘sur lie’.
Het resultaat is een wijn met een bleke citroengele kleur met groene tint, een intens (typisch) Verdejo aroma
met venkel, tropisch fruit en natuurlijke bronnen. Een wijn met veel body, structuur en balans.

55. 40 Vendimias Ribera del Duero NIEUW……………………..…rood….….12.60
Guia Peñin 2020: 92/100
100% Tempranillo

Rood vlees

Een intense kersrode kleur met paarse tint. Een uitgesproken aroma van zoethout en rijp zwart fruit
(braambes, pruim) met een kruidige ondertoon die een perfecte harmonie vormen met de geroosterde toets
door het 10 maanden rijpen op eiken vaten. Complex en gestructureerd met zoete en goed geïntegreerde
tannines, toetsen van zwarte wilde bessen en kruidige ondertoon. Heel lange afdronk.

ITALIE
TOSCANE
56. Peppoli Chianti Classico DOCG……………………………..……rood…..…16,60
Merlot, Sangiovese, Syrah

Pasta, rood vlees

Een deel van de wijn kreeg een opvoeding van 9 maanden in Sloveense eik, een ander deel rijpte in kleine
eiken vaten. Mooie florale toetsen en rood fruit met rokerige toetsen in de neus, soepele frisheid in de mond.

57. Santa Cristina Le Maestrelle IGT………………………...………rood….….10,80
Merlot, Sangiovese, Syrah

All round

De eerste jaargang van de Santa Cristina wijnen is geproduceerd in 1946 door Marchese Nicollò Antinori. Santa
Cristina is door de jaren heen een begrip geworden van kwalitatief hoogstaande wijnen.

58. Santa Cristina Le Maestrelle IGT 150cl Magnum (kist)…....rood……….24,60

MARCHE
59. Velenosi Verdicchio Classico DOC………..………………….……wit………9,60
100% Verdicchio

Aperitief, schaaldieren, vis

De Verdicchio Castelli di Jesi heeft een lichtgele kleur en een zeer open neus. Een waaier van geuren gaande
van witte bloemen, perzik en abrikoos, wat vers brood en een puntje kruidigheid. De mond is vol en intens met
jong rijp fruit in overvloed. Frisse afdronk.

60. Velenosi Rêve DOCG………………………………………....…….wit………15,30
100% Pecorino

Vis

De Rêve Pecorino is het witte paradepaardje van Velenosi. De vanille en botertoetsen in combinatie met
aroma’s van rijp exotisch fruit, abrikoos en citrus zorgen voor een complexe geur. De heerlijke frisheid en het
zachte en subtiele houtgebruik creëren een perfecte balans die tot in de afdronk aanwezig is.

61. Velenosi Montepulciano d’Abruzzo DOC…………………………rood……7,70
100% Montepulciano

Pasta, pizza, gevogelte

De druivenstokken vormen een pergola systeem, dit is een typische geleidingstechniek in de Abruzzen. De wijn
is volledig gevinifieerd en gerijpt in roestvrij stalen tanks. Een fruitige rode wijn, die best jong gedronken
wordt.

62. Velenosi Brecciarolo Gold DOC……….…………………….…….rood……15,50
Montepulciano, Sangiovese

Pasta, gevogelte, rood vlees

Het productie gebied voor deze wijn omvat twee gemeenten Offida en Ascoli Piceno.Deze liggen tussen de 200300m hoogte met een overwegend klei, kalkbodem. De gistingsduur omvat ongeveer 4 weken. Heel sappig!

PIEMONTE
63. Bera Barbera d’Alba……………………………………...…….......…rood…...12,10
100% Barbera

Gevogelte, rood vlees, pasta

Een mooie robijnrode kleur, fruitige neus en een mooie lange afdronk met vooral zwart fruit en een beetje
vanille.

FERRO 13
Ferro 13 is een innovatief Italiaans wijnbedrijf dat wijn produceert met passie en veel creativiteit. Deze 5 jonge
wijnmakers komen uit alle streken van Italië en zijn sinds vorig jaar Europa aan het veroveren met deze typische
Italiaanse druivensoorten in een originele packiging.

64. The Lady…………………………………………………….….………..wit……9,90
100% Pinot Grigio

Gegrilde zalm, scampi, gewokte groenten en gekruide kip

Heerlijk frisse Pinot Grigio uit de oostelijke heuvels van Veneto.

65. # (Hashtag)…………………………………………………………….wit……...10,40
Sauvignon Blanc

Aperitief, vis

In de heuvels van oost Veneto worden de Sauvignon Blanc druiven voor deze wijn vroeg in September
geoogst. Deze wijn wordt gewaardeerd door zijn verfrissend karakter en minerale smaak.
Het boeket draagt de geur van witte bloemen met een ondertoon van chilipoeder.

66. Hipster………………………………………………………………...rood…....…8,60
100% Negroamaro

Tapa’s

Deze volronde wijn is verfijnd met fruitige en kruidige toetsen. Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding! Een
mooie referentie voor de streek Puglia.

67. Nerd…………………………………………………………………...rood…….…8,10
100% Nero d’Avola

BBQ

Deze wijn is zacht met bloemige en kruidige toetsen. De Nero d'Avola is de belangrijkste rode druif van Sicilië
en een van de belangrijkste inheemse rassen van Italië. Vernoemd naar het plaatsje Avola in het diepe zuiden
van Sicilië, worden de wijnen wel vergeleken met de Syrah-druif.

68. Hacker……………………………………………………….……….rood…...….9,90
100% Sangiovese

pasta, rood vlees

Een typische wijn van de Italiaanse Sangiovese druif heeft een wat kruidige geur waarin je vaak tijm, bittere
kersen, viooltjes en vers gesneden tomaat kunt herkennen. Sangiovese combineert pittige tannines met frisse
zuren en kruidigheid.

69. Gentleman……………………………………...……………………rood……...10,40
100% Pinot Noir

Gevogelte, wit vlees

Drink deze Gentlemen lichtjes gekoeld op 14°C. Pinot Noir of zijn Italiaanse broertje Pinot Nero zijn geen
warmteminnende types. Pinot Nero groeit dan ook op in de koele temperaturen van Alto Adige, in het uiterste
noorden van Italië. Dit bergachtige gebied wordt ook wel Zuid-Tirol genoemd. De berglucht levert in deze wijn
geuren van frisse kersen en kaneel op.

PORTUGAL
MONTE DA RAVASQUEIRA / ALENTEJO
Monte da Ravasqueira is al drie generaties een familiebedrijf met een internationale visie, dat gericht is op het
produceren van kwaliteitswijnen, innovatie en ontwikkeling van de regio Alentejo. Met een eigendom van 3000 hectare
die gestart is in 1943, produceren ze naast wijnen ook honing en olijfolie. De wijngaard wordt zorgvuldig beheerd en
bewaakt met de belangrijkste doelstelling: het produceren van de beste kwaliteit druiven. De quinta is gelegen op een
hoogte van 270 meter in een bos- en bergachtig gebied met 2 dammen. Al deze factoren dragen bij aan een bijzonder
klimaat, dat een mooie, expressie en aromatische uitbundigheid geeft aan de druiven. Eén van de kenmerken van Monte
da Ravasqueira is dat alle druiven met de hand geplukt zijn.

70. Branco…………………………………………..………….........……wit….……8,90
Alvarinho, Arinto, Semillon, Viognier

Aperitief, salades, schaaldieren, vis

Monte da Ravasqueira wit heeft een gele kleur en intense aroma's van fruit als perzik, appel en abrikoos. Het
is een heerlijke, rijke wijn met frisse en sappige zuren, tropisch fruit aangevuld met wat mineralen. De
afdronk is lang en goed in balans.

71. Branco Reserva de Familia………………………..………………wit………13,90
Alvarinho, Viognier

Vis, wit vlees, salades

Een klassieke en tijdloze wijn, uitsluitend geproduceerd uit geselecteerde delen van de wijngaard.

72. Tinto………………………………...……………………………..…rood………8,90
Alicante bouschet, Aragonês, Syrah, Touriga nacional

Diverse vleesgerechten

Monte da Ravasqueira rood is dieprood van kleur met in geur en smaak rood fruit en nuances van laurier
specerijen en vanille. Het is een elegante, ronde, soepele wijn met rijpe, zachte tannines en een lange afdronk.

73. Tinto Reserva de Familia……………………..………………….…rood…..… 13,90
Syrah, Touriga nacional

Rood vlees

Deze prachtige wijn heeft een houlagering van 12 maanden genoten op Franse eiken vaten. Hierdoor is een
schitterende wijn ontstaan met een enorme zwoelheid.

ARGENTINIE
NORTON / MENDOZA
Bodega Norton bestaat sinds 1895 en ligt in het prachtige gebied van de Mendoza River Valley in Argentinië. In deze 120
jaar is Norton Bodega uitgegroeid tot de beste Bodega van Argentinië. Wijnliefhebbers en wijnexperts waarderen onze
mousserende, witte en rode wijnen vanwege de hoge kwaliteit en karakteristieke smaken.

74. La Colonia Collecion Malbec………………………...…………...rood…...…..8,70
100% Malbec

BBQ, rood vlees, lam

Diepe rode kleur met paarse schitteringen. Deze elegante wijn wordt gekarakteriseerd door een subtiele balans
tussen aroma’s van rijp rood fruit, zwarte bessen, peper en het hout.

CATENA ZAPATA / MENDOZA
Nicolás Catena is dé referentie in wijnminnend Argentinië met heel wat icoonwijnen in het aanbod. Nochtans ging het
de familie eind de 19de Eeuw niet voor de wind. Nicola Catena ontvluchtte de hongersnood in Italië en zocht een beter
leven in Argentinië. In 1902 plantte Nicola zijn eerste wijnstokken in zijn beloofde land: Mendoza. Domingo, zoon van
Nicola liet het domein in de jaren daarop enorm groeien tot in de jaren '60 het tij dreigde te keren door de slechte
economische toestand en inflatie in Argentinië. Domingo ging te rade bij zijn zoon Nicolas, die net een diploma als Ph.D
in de economie behaalde. Na een intermezzo in de VS, gooide Nicolas het roer in 1980 drastisch om en koos hij ervoor om
kwaliteitswijnen te gaan produceren. Hij werd 'completamento loco' verklaard door z'n Argentijnse collega's-bulkwijn
producenten. Na jaren van onderzoek (terroir, selectie juiste klonen,...) maakte Nicolas in 1994 z'n eerste icoonwijn: Catena
Alta Malbec. Sinds 2001 zet dochter Laura het prachtige werk van Nicolas verder!

75. Malbec……………………………………………………...………...rood………15,00
Robert Parker 91/100 – Wine Spectator 94/100
100% Malbec

Gegrild vlees, wild

Schitterend en heldere kersenrode kleur. Een waanzinnige bouquet van zwarte bes, drop, munt, tabak en een
toets van exotisch wit fruit. Weinig wijnen beschikken over zo’n arsenaal aan aroma’s. TOP.

CHILI
SANTA CAROLINA (2015 New World Winery of the Year)
Toen Luis Pereyra Cotapos eind de jaren 60 besloot om een nieuw wijnhuis op te richten in Macul, nabij de hoofdstad
Santiago, noemde hij zijn wijnonderneming naar zijn vrouw Carolina Iñiguez Vicuña.
Gedreven om van dit project een echt succesverhaal te maken liet hij zich meteen bijstaan door drie wijnprofessionals
uit Bordeaux. Aan Germain Bachelet, een topoenoloog uit Bordeaux vroeg hij om de meest geschikte wijnstokken te
selecteren voor zijn domeinen. Zo geschiedde het dat Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, en Chardonnay
werden aangeplant in Central Valley.
Tegelijk werd beroep gedaan op de Franse architect Emile Doyeré om de gebouwen te ontwerpen waar de vinificatie
en rijping van de wijnen zou plaatsvinden. Het resultaat was zo indrukwekend dat het in 1973 aan de lijst van nationale
monumenten van Chili werd toegevoegd. De architect werd door de Chileense overheid geëerd omwille van de
prachtige en moderne architectuur van het wijnhuis en de excellente mogelijkheid om er de wijnen de laten rijpen.

76. Carolina Sauvignon Blanc Reserva……………………….………wit………8,70
100% Sauvignon Blanc

Aperitief, salades, kruidige visgerechten

De Leyda vallei ligt op een boogscheut van de koele Stille Oceaan. Deze zorgt voor een groot
temperatuurverschil tussen dag en nacht wat zorgt voor prachtige aroma’s. De wijn is vol van smaak maar de
afdronk is mooi fris.

77. Carolina Chardonnay Reserva………………………………….….wit………8,70
100% Chardonnay

Vette vis

Deze Chardonnay reserva werd gerijpt op eiken vaten. De druiven komen uit de Rapel vallei. Na de
handmatige oogst wordt de wijn gerijpt op eiken vaten wat zorgt voor toetsen van vanille en extra structuur
in de mond.

78. Carolina Pinot Noir Reserva………………………………………rood……...8,70

100% Pinot Noir

Gegrilde tonijn, roastbeef

Elegant, complex and zacht met vooral aanwezigheid van rood fruit. Mooie lange afdronk. De druiven komen
uit de Casablanca vallei, een regio waar vooral druiven goed gedijen die een koel klimaat nodig hebben.

79. Carolina Merlot……………………………………………………....rood…...…8,70
100% Merlot

Pasta, geroosterde groenten

Volle wijn met sappige pruimen, kaneel en tabak als voornaamste aroma’s. Mooie fluweelzachte afdronk. De
druiven groeiden in de Miraflores wijngaarden met de oudste stokken in de regio en de Colchagua vallei.

80. Chardonnay Reserva de Familia / Limari Valley………….......…wit…..…14,90
100% Chardonnay

Vette vis, Vis met roomsauzen

Enkel de beste druiven worden geselecteerd voor deze wijn. De wijn is complex en kan worden geserveerd bij
de meeste gastronomische gerechten. Rijping op Franse eiken vaten. Heel toegankelijke topwijn!

81. Cabarnet Sauvignon Reserva de Familia…………………….....rood…...…14,90
100% Cabarnet Sauvignon

Rood vlees

De Reserva de Familia is de prestigewijn van Santa Carolina. Deze topwijn mag reeds jong gedronken worden
maar kan jaren bewaren. Mooi geconcentreerd en krachtig. Een must voor elke wijnliefhebber !

82. Carmenère Reserva de Familia / Rapel Valley………………...rood…...…14,90
100% Carmenère

Rood vlees, kruidige sauzen

De lage opbrengst in de wijngaard zorgt voor veel concentratie in deze topcuvée. Een perfect voorbeeld van
een grote carmenère. Mooie harmonie tussen de 18 maanden eik, het fruit en de warme kruidigheid. Deze wijn
kan gemakkelijk 10 jaar bewaren in de wijnkelder.

NIEUW-ZEELAND
SAINT-CLAIR
In het wijnhuis Saint Clair in Malborough staan twee wijnbouwers aan het roer die eerst ruim 15 jaar ervaring opdeden
in de druiventeelt alvorens zelf met een wijnhuis te beginnen. Gesteund door de super professionele wijnmaker Kim
Crawford produceren zij echte klassewijnen.

83. Sauvignon Blanc……………………………………………….……….wit…….9,90
100% Sauvignon Blanc

Aperitief, schaaldieren, salades, vis

Een fantastische droge en mineraalrijke wijn met toetsen van pompelmoes en passievrucht.

ZUID-AFRIKA
Zorgvliet Wines
Zorgvliet Wines is gebouwd rond twee kerngedachtes, wijn en gastvrijheid. Het bedrijf streeft ernaar om “speciale
ervaringen voor speciale mensen” te realiseren. Zowel bij het bezoek aan het wijndomein als bij het drinken van een
van hun wijnen. Een collectie vlot drinkbare wijnen met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

84. Chardonnay/Colombard……………………………………………...wit…………5,90
Chardonnay, Colombard

Aperitief, salades, vis, scampi

Zowel in de neus als in de mond vooral witte perzik, citrus en tropische vruchten.

85. Cinsault rosé…………………………………………………………...rosé……...5,90
100% Cinsault

Aperitief, salades, pasta

De Oudeskip Rosé Cinsault is een smakelijke rosé wijn van Zorgvliet uit de regio van Stellenbosch. Je smaakt
rijpe aardbeien en rode kersen op het pallet. Deze frisse en fruitige, rosé heeft een elegante finale.

86. Mourvèdre Reserve………………………………………………….rood….….5,90
100% Mourvèdre

Rood vlees, BBQ

De Oudeskip Mourvèdre Reserve is een erg lekkere rode wijn van Zorgvliet uit de regio van Stellenbosch. Dit
is een volronde en fruitige rode wijn met donkere bessen en pruimensmaak in de neus. Je proeft ook delicate
notities van koffie en kruiden. Deze zijn elegant gebalanceerd met toetsen van eik. De wijn heeft een sterke
afdronk met lichte vanilletoets.

OLD ROAD WINE COMPANY
Unieke winery met een moderne insteek uit Franschhoek.

87. The Courier Chenin Blanc………………………………...………..wit……….8,30
100% Chenin Blanc

Salades, kip, schaaldieren, vis

Aroma’s van perzik, abrikoos, honing en florale toetsen. Meerdere lagen volgen in de mond, lichte vanilletoets
met aangename afronk.

88. The Fatman Pinotage………………………………………………rood…..…..8,30
100% Pinotage

Pasta

Aroma’s van sappig rood fruit en pruimen met toetsen van chocolade en kruiden. Een mooie zachte medium
body wijn die verfrissend is met een mooie afdronk.

ALTYDGEDACHT
Met 300 jaar op de teller is Altydgedacht een historisch domein. In 1852 kwam de Britse Parkerfamilie zich vestigen op
de Tygerberg, Durbanville, om handel te drijven. De vijfde generatie, met broers Oliver en John, begrijpt bijgevolg als
geen ander wat de markt wil: originaliteit en spirit in het wijnglas. Hun barbera was de eerste op Zuidafrikaanse
bodem. John’s echtgenote Lieva heeft Belgische roots en wil nooit meer weg uit de charmante regio van Durbanville.

89. Sauvignon Blanc……………………………………………..……….wit………9,40

100% Sauvignon Blanc

Aperitief, schaaldieren

Heerlijk frisse en fruitige wijn met smaken en geuren van tropische vruchten uit de regio Tygerberg
Durbanville.

90. The Ollo……………………………………………………………….wit…..…..13,90
Chardonnay, Semillon, Viognier, Chenin Blanc

Wit vlees

Deze Altydgedacht The Ollo toont Zuid-Afrikaanse elegantie in het glas. De neus wordt gedomineerd door
Viognier en Semillon. Je ruikt abrikoos van de Viognier en frisse kruiden van de Semillon met een hint van
het cederhout. Op je tong smaak je een rijke, vol geparfumeerd pallet. Toetsen van kaneel en eik maken deze
wijn tot een uniek pareltje.

91. Pinotage……………………………………………………………….rood….…13,40
100% Pinotage

Gegrild rood vlees, BBQ, wild, stoofpotjes, goulash en zachte kazen.

Deze wijn is een erg mooi resultaat dankzij koeler gelegen Pinotagewijngaarden. Je ruikt rood fruit en een
toets van zwarte kers, gecombineerd met subtiele eiken toetsen. Op je tong proef je zachte elegante tannines
typisch voor de streek rond Durbanville. Je eindigt met een erg sappig, rond mondgevoel.

92. Barbera………………………………………………………………...rood…….13,90
100% Barbera

Mediterraanse gerechten, tapa’s, pasta

De Altydgedacht Barbera heeft een rijke rode kleur en een neus van donker fruit en eik. Wijnmaker Etienne
Louw realiseerde een lekkere Barbera met een elegante tanninestructuur. Deze van oorsprong Italiaanse druif
zorgt voor een prachtresultaat in een regio als Durbanville.

TRUTER FAMILY WINES
Hugo en Celeste Truter (in Zuid-Afrika al langer bekend onder Truter Family Wines) zijn de bezielers van Agaat. 2010
bleek een groot jaar voor Agaat te worden. Aangezien beide eigenaars wijnmakers en levensgezellen zijn, was de visie
duidelijk: Gebruik maken van interessante en unieke variëteiten om one of a kind mengsels te produceren Ze
struikelden per toeval op de naam Agaat terwijl ze op zoek waren naar de perfecte naam voor hun nieuwe 'baby'. Het
was Agaat dat er maar op wachtte om het te vinden en niet omgekeerd... Agaat heeft 2 wijnen onder zich, Christina en
John David, beiden verwijzen naar hun ouders. Daarnaast maken ze met de Cape Fern ook monocepage wijnen en een
entry level range met Taste.

93. Cape Fern Sauvignon Blanc NIEUW……………………………....wit….…..7,90
Vitis Vinifera gold, Excellant wine at the price gold
100% Sauvignon Blanc

Aperitief, vis

Frisse witte wijn met pittige zurigheid, subtiele tonen van mineraliteit en lange droge afdronk.

94. Cape Fern Shiraz NIEUW…………………………….…………….rood……..7,90
100% Shiraz

Stoofvlees, eend, risotto, ham

Een donkerrode wijn met in de neus mooie aroma's van peper, kersen en bramen. De wijn geeft ons een zoetzure mondvulling met zachte tannines in de middellange afdronk.

NORMANDIE 1693
Normandie Est. 1693 is een van de originele negenentwintig Franse Hugenote-gevestigde boerderijen in de Franschhoek
regio van de Kaapse Wijnlanden. Hun bevoorrechte locatie aan de middelste hellingen van de majestueuze Groot
Drakenstein bergtop is achtentwintig kilometer van de Atlantische Oceaan verwijderd. In een uniek microklimaat van
warme dagen en koele nachten worden zestien van onze achtenveertig hectare geplant met Cabernet Sauvignon, Merlot
en Petit Verdot. Het doel is om de meer dan 300 jaar oude private estate te vereren en om met de hand iconische
wijnen van uitzonderlijke kwaliteit te produceren, die de enorme fysieke schoonheid en natuurlijke cadeaus van hun
oorsprong overeenkomen en vertegenwoordigen.

95. ANNO 1693 NIEUW………………………………………………rood……….26,90
Cabarnet Sauvignon, Merlot

Rood vlees, wild

Dieprode kleur. Rijke neus met een overvloed aan rode en zwarte bessen. Bij het proeven een fijne
kruidigheid, cederaccenten, cassis, rijpe donkere pruimen en aangename eiktoetsen. De afdronk wordt
verrassend opgefrist door een subtiel anijsaccent: echt knap! Van deze wijn worden slecht 22 vaten gebotteld.

VREDE & LUST
Vrede en Lust heeft een zeer rijk verleden van wel 300 jaar. Het startte in 1686 zelfs met een Vlaming in de hoofdrol.
Hij was een textielondernemer uit Gent die bankroet ging. Ook door religieuze fanaten werd hij gebannen waardoor hij
eerst naar Middelburg (Zeeland) verhuisde en nadien naar de Kaap, aan de voet van Drakenstein. Het is daar dat hij de
boerderij opricht, nooit wetende dat deze zoveel geschiedenis met zich zou meebrengen.
Vele tijdperken en eigenaars later, meer bepaald op 3 Oktober 1996 beslist de familie Buys de uitzonderlijke boerderij in
ere te herstellen. Met deze overdracht als 17de eigenaar kwam een visie van wederopstanding. Toen Dana Buys,
dynamische voorzitter van een internationaal softwarebedrijf, de kans had om te profiteren van de deregulerende
veranderingen in de Zuid-Afrikaanse wijnindustrie, kocht hij Vrede en Lust. Toen de naburige Wolve Kloof op de
markt kwam, bracht Buys de twee historische delen van Vrede en Lust opnieuw bij elkaar en werd deze in ere hersteld.

96. Casey’s Ridge Early Mist NIEUW……………………………..…wit…...…..9,70
NWC Double Gold Winner Vinted 2016
100% Riesling

Geitenkaas, gerookte zalm, forel

Geurige wijn met toetsen van honing. De evenwichtige mineraliteit met enkele frisse citrustoetsen zorgt voor
een aangename Riesling met een lichte zoete toets.

97. Barrique NIEUW……………………………………………………wit…..…..13,90
The Wine Magazine 91/100
95% Semillon, 5% Sauvignon Blanc

Tonijn, Aziatisch

Een rijke, complexe, houtgelagerde wijn met aroma's van rijp geel fruit, witte peper, beetje honing en anijs,
maar ook minerale tonen zijn terug te vinden. De wijn is verouderd in gebruikte Franse eiken vaten voor
ongeveer 10 a 11 maand. De Semillon en Sauvignon druiven worden pas nadien geblend.
Een topwijn van een tophuis!

98. Artisan Range Chardonnay NIEUW………………………….…wit……....13,80
Chardonnay, Viognier

Vis, gevogelte rijke salades

Goudgele kleur met een frisse neus van citrus en citroengras en enkele bloemige toetsen. In de mond een zeer
aangename mineraliteit, frisse smaken en mooie afdronk. Er worden slecht 6 vaten van deze wijn gebotteld!

99. Red Lady Merlot NIEUW…………………………………………rood….…..9,30
100% Merlot

Pasta, gevogelte

Een zeer vlot drinkbare rode wijn met een smaakbom aan rood fruit.

100.

Boet Erasmus NIEUW………………………………….…...rood……..17,70

Cabarnet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Malbec

Rood vlees, wild

Boet Erasmus is een blend met in de neus primair rood en zwart fruit, aangevuld met hinten van tabak en
vanille. Hij heeft een medium body van puur fruit, een mooie aciditeit en zachte tannines. De afdronk is lang
en sappig. Boet Erasmus is een elegante nieuwe wereld versie van de Bordeauxstijl, met een stevige
houtopvoeding van 16-18 maanden op Franse eiken vaten (35% nieuwe vaten).

101. Artisan Range Shiraz / Cabarnet NIEUW……………….……..rood……..15,90
Shiraz, Cabarnet Sauvignon

Stevige vleesgerechten

Van deze Artisan Range zijn er maar een beperkt aantal flessen gemaakt (6000). Deze wijn is gedurende 16
maand verouderd in Franse eiken vaten. Aroma's van sappige, zwarte kers met kruidige hints en een zachte,
elegante afdronk typeren deze wijn. Een topwijn van een tophuis!

MOUSSERENDE WIJNEN
FRANKRIJK
102.

Veuve Ambal Prestige / Crémant de Bourgogne……………..……16,50
Pinot Noir, Chardonnay

Aperitief, vis

Dit is een geweldige Crémant De Bourgogne met fijne, langdurige bubbels. Hints van bloemen, vanille en
toast verweven met warme aroma’s van gebak, vlezige abrikoos, perzik en moerbei. Fris, elegant en complex in
de mond.

103.

Champagne Bernard Rémy Carte Blanche Brut……..…………....23,70

Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier

Aperitief

De Champagne “Carte Blanche” is goudkleurig en vormt fijne belletjes. De neus is discreet en aangenaam:
lindebloesem, honing en citroen. Frisse en zachte bubbels in de mond maken van deze Champagne een waar
genot. Drink deze Champagne best zo jong mogelijk. 2 jaar “sur lattes”

104.

Champagne Bernard Rémy Grand Cru………………….………….29,70

100% Chardonnay

Aperitief

De druiven voor deze “Grand Cru” zijn enkel afkomstig uit de beste wijngaarden uit het Champagne-gebied.
Deze Champagne wordt bekomen door een assemblage van wijn uit meerdere jaren. Na de assemblage en
toevoeging van de “liqueur de tirage” verblijft de wijn gedurende vijf jaar in de kelder waar de wijn zal
rijpen en bubbels zal vormen. Deze Champagne heeft een briljante kleur met groene reflecties. In de neus
treffen we geuren van citrusvruchten. Het is een gestructureerde en elegante Champagne met een volle lange
afdronk, zeer floraal.

105.

Champagne Autréau Premier Cru NIEUW……………….…..……..23,80

Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier

Aperitief

Afkomstig van hun 28,5ha golvende en zonzatte wijngaarden, in en rond Champillon.Waarin voor 40% de
stoere en edele Pinot Noir voor diepgang, rijke afdronk en stoerheid zorgt, terwijl een andere 40%
Chardonnay de volle en intense aroma's ondersteunt en de laatste 20% Pinot Meunier instaat voor frivole
finesse, plus dat zo noodzakelijke tikkeltje "fraîcheur" waardoor deze Champagne uitblinkt als perfect apertief.

106.

Champagne Autréau Grand Cru NIEUW…………….…………….27,30

Pinot Noir, Chardonnay

Aperitief

In deze heldere, rijpe Champagne proef je de aroma’s van zomerfruit (perzik, meloen en frambozen), hazelnoot
en kreupelhout.

SPANJE / CAVA

107.

Fransesc Ricart Brut………………………………………….……….…9,90
Xarel-lo, Macabeo, Parellada

Aperitief

Francesc Ricart Brut is gemaakt volgens de traditionele methode. Deze cava heeft 14 maanden gerijpt op fles,
maar behoudt toch nog de frisheid die er voor zorgt dat deze cava een zeer genietbare aperitief is.

108.

Flor de Raïm Brut……………………………………………….………7,90

Macabeo, parellada

Aperitief

Lichtgeel met groene schaduw. Fruitige aroma’s, citrus. 9 maanden flesrijping.
Goed gestructureerd in de mond, zeer goed opbruisend, goede balans met frisheid op einde.

109.

Flor de Raïm Brut Rosé…………………………………………..….....7,90

100% Trepat

Aperitief, pasta

Deze cava heeft een flesprijping van 9 maanden. Diep roze kleur met fruitige aroma’s van framboos en
aardbei. Fruitige aanzet met een mooi droge finale.

ITALIE
110. Prosecco Clara “C” Brut…………………………………….………..….….…..11,00
100% Glera

Aperitief

Een heerlijk fris droge prosecco met een zachte bubbel. Lekker op elk moment, laat de zomer maar komen.

111. Prosecco The Boss Extra dry…..………………………...……………………12,50
100% Glera

Aperitief

Gemaakt van Glera druiven uit de heuvels van Treviso (100 meter boven de zeespiegel) is deze prosecco heel
typisch afgewerkt als extra dry, wat zoveel wil zeggen als iets zoeter dan brut.De druiven worden manueel
geplukt op verschillende momenten tussen half september en eind oktober. Op die manier is het mogelijk om
met eenzelfde druif verschillende structuren van smaken toe te voegen. Ook neemt men veel tijd voor het
"bubbelproces". Tot 70 dagen kan het duren. Op die manier ontwikkelt zich een veel fijner bubbeltje.

ZUID-AFRIKA
112. Sarah Bubbly NIEUW………………………………………………………….16,00
Chardonnay, Chenin Blan, Pinot Noir

Aperitief

Aroma's van groene appel, peer en steenfruit vallen meteen op . Een duidelijke mineraliteit met een lichte
terroir verwijzen naar het koelere klimaat van de wijngaard.. Een mousserende wijn met een mooie afdronk!
Een aanrader om te proberen!

OLIJFOLIE

Las Doscientas is een fantastische producent van olijfolies gelegen ten Zuiden
van Santiago, Chili. Er wordt gewerkt met 2 variëteiten, de Arbequina welke
zacht van smaak is en de Picual die wat pittiger is.
Arbequina: Aangenaam fris en fruitig aroma met toetsen van amandel, groene
tomaat en vers gemaaid gras. Zeer zacht in de mond en mooie smaaksensatie.
Perfect als tapa bij aperitief met wat brood, fijne visgerechten en salades. Kan
zowel koud als warm gebruikt worden.
Picual: Olijfolie met veel karakter. Kruidig, pittig en intens. Prachtig bij
carpaccio, pittige salades, … Kan zowel warm of koud worden gebruikt.
ARBEQUINA 50CL

10,00

PICUAL 50CL

10,00

BLEND 25CL

5,20

BLEND 5 LITER

51,70

Er zijn eveneens geschenkverpakkingen beschikbaar, vraag ernaar in de
winkel.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en steeds onder voorbehoud van
wijziging.

