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Norton La Colonia ‘Torrontes’ 
Land : Argentinië 
Streek : Mendoza
Druiven : Torrontes
Groengele kleur met een gouden tint.             
Intense, maar ook frisse, bloemige en frui-
tige aroma’s van onder meer witte perzik, 
jasmijn en rozen. Een combinatie van rond-
heid en frisse zuren zorgt voor een geba-
lanceerde en verfrissende afdronk.

         fles : 8,00 €

APERITIEF
VLAAMSE MOUSSERENDE KWALITEITSWIJN

Entre-Deux-Monts ‘Wiscoutre’ Brut 

Land : België  Streek : Heuvelland

Kreeg in 2017 een gouden médaille op de verkie-

zing Beste Belgische wijn. De Wiscoutre heeft een 

licht strogele kleur met een groene schijn. Aroma’s 

van citrus en appel die ook terugkomen in de mond 

maken van deze schuimwijn een ideaal aperitief. De 

afdronk is lang en verfrissend met een blijvende fijne       

pareling

   

Laurent Miquel Solas ‘Viognier’ 
Land : Frankrijk 
Streek : Languedoc
Druiven : Viognier 
Licht geel van kleur, fruitige geur met impressies van 
stervruchten en abrikozen. Sappig, fruitig en vol van smaak 
met hinten van rijpe perziken en peren. Deze wijn heeft een 
aangename fruitige afdronk en is ideaal om te schenken bij 
asperges, salades, vis en gevogelte.   

75 cl : 9,00 €

Pala ‘I Fiori’ Vermentino di Sardegna
Land : Italië
Streek : Sardinië
Druiven : Vermentino
Een topproduct van de Vermentinodruif. Mooie licht-
gele kleur met groene reflecties. Fruitige en bloemige 
aroma’s, intens verleidelijke geur van tropische 
vruchten en groene kruiden. In de mond een vleugje 
citrus en noties van jasmijn en wilde bloemen. De 
afdronk is lekker zacht en droog. 
         fles : 12,50 €

fles : 16,00 €

Een topproduct van de Vermentinodruif. Mooie licht-
gele kleur met groene reflecties. Fruitige en bloemige 

TOPPER 



Blush Rosé   75 cl : 9,00 €   
Land : Italië   Streek : Veneto
Druiven : Pinot Grigio
De blozende kleur vraagt om je aandacht en is lekker droog en mystiek van 
smaak. Hint van frambozen en aardbeien, maar heel licht in aanzet. Sappig, 
milddroog, verkwikkende vriendelijke zuren. Zonnige wijn!

Intense Gris  75 cl : 9,50 €   
Land : Frankrijk  Streek : Languedoc
Druiven : Cinsault en Grenache
Deze wijn met zijn fonkelende schoonheid en zijn buitengewone glans, benad-
rukt door een bleekroze kleur, nodigt uit tot ontdekkingen. Hij is afgerond en 
soepel, met een fijne en frisse afdronk die bijzonder op prijs wordt gesteld 
tijdens een zonovergoten moment van ontspanning.

Le Secret de Saint-Pierre  75 cl : 10,00 €
Land : Frankrijk  Streek : Provence
Druiven : Cinsault en Grenache
Deze rosé van Saint Pierre is een schoolvoorbeeld van hoe een Provence rosé 
moet zijn! De kleur is bleek zalm roze en heeft een prachtige schittering. De 
geur is verfijnd, licht mineraal en fruitig met tonen van frambozen, bes en in 
de afdronk een lichte kruidige toon. De smaak is zeer sappig, fris en droog In 
de afdronk herkennen we ook hier weer een licht verfijnde minerale toon.

C de Camplong Rosé  75 cl : 13,00 €
Land : Frankrijk  Streek : Corbières
Druiven : Grenache Noir en Grenache Gris
Heerlijk frisse en volle rosé wijn met een soepele smaak, een stuivend aroma 
van rode vruchten en frisse kruiden en een geurige, sappige afdronk. Perfect 
als aperitief, maar ook lekker bij gegrild vlees.

AIX Rosé  75 cl : 16,00 €         150 cl : 31,50 €
Land : Frankrijk  Streek : Coteaux d’Aix en Provence
Druiven : Grenache, Cinsault en Syrah
Briljant fonkelend met een roze zweem. Delicaat parfum van rijpe manda-
rijntjes, licht kruidig. Ook in de smaak een ode aan rood bosfruit, kersen, 
aardbei, en verse vijg, zij het heel verfijnd en ingetogen en voorzien van een 
karakteristieke kruidigheid. 
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Feudo Dei Sani ‘Syravola’
Land : Italië
Streek : Sicilië
Druiven : Syrah en Nero d’Avola 
Robijnrode kleur met purperen toetsen. Vol en rond 
met een pittige bessensmaak en zwoele kersen. De 
structuur is buitengewoon soepel. Kortom, een intens 
sappige, levendige blend met stijl en lengte !

75 cl : 10,00 €

3 Grenache Rouge
Land : Frankrijk 
Streek : Vin de Pays d’Oc
Druiven : Grenache Noir
In de neus rood en zwart fruit, pepertje, krui-
denbloemetjes. De inzet is soepel en vitaal, 
boordevol rood-zwart bessensap, puur en licht 
mineraalrijk, met een milde specerijentoon. Het 
fruit excelleert in deze wijn, gesteund door een 
prettige zuurgraad. Een levendige en relatief 
geconcentreerde wijn, doch niet complex. 

 
75 cl : 8,00 €BBQ

Lyngrove ‘Cabernet Sauvignon’ Reserve
Land : Zuid-Afrika 
Streek : Stellenbosch
Druiven : Cabernet Sauvignon
Deze Cabernet Sauvignon wordt gemaakt van 
enkel de beste druiven die handgeselecteerd 
worden van oudere wijngaarden. Aroma’s van 
cassis en kersen worden aangevuld met een vol, 
rond palet en sappige tannines.

 75 cl : 12,00 €BBQ

BBQ

TOPPER 

Lyngrove ‘Cabernet Sauvignon’ Reserve
Land : Zuid-Afrika 
Streek : 
Druiven : 
Deze Cabernet Sauvignon wordt gemaakt van 
enkel de beste druiven die handgeselecteerd 
worden van oudere wijngaarden. Aroma’s van 
cassis en kersen worden aangevuld met een vol, 
rond palet en sappige tannines.


