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Laurent Miquel Solas ‘Viognier’ 2017
Land : Frankrijk 
Streek : Languedoc
Druiven : Viognier
Deze schitterende witte wijn is gemaakt van 
de Viognier druif.  Licht geel van kleur, frui-
tige geur met impressies van stervruchten 
en abrikozen. Sappig, fruitig en vol van smaak 
met hinten van rijpe perziken en peren.

         fles : 9,00 €

APERITIEF
CRÉMANT DE LIMOUX

Maison Antech Brut 2015

Land : Frankrijk  Streek : Limoux

Subtiel huwelijk tussen Chardonnay, Chenin en Mau-

zac, dat resulteert in een lichtgele wijn met fijne 

parelende en aanhoudende belletjes. In de neus vin-

den we geuren van geroosterd brood en frisse cit-

rusvruchten. In de mond is deze Crémant oprecht en 

evenwichtig met delicate aroma’s van pompelmoes 

die een langdurige afdronk garanderen. 

 
             fles : 15,00 €

Roger Sabon ‘Chapelle de Maillac’ 2015
Land : Frankrijk 
Streek : Côtes du Rhône - Lirac
Druiven : Grenache, Syrah, Cinsault 
     en Mouvèdre 
De wijn heeft een diep robijn rode kleur. De aro-
ma’s van rood en zwart zomerfruit, aangevuld 
met kruidigheid, peper en tonen van tabak en 
kreupelhout, openen zich snel als de wijn goed 
door het glas wordt gewalst. De zachte tan-
nines uit de schil geven de wijn balans en maken 
de wijn zeer toegankelijk om ook jong gedronken 
te worden.   

75 cl : 15,00 €

Domaine Fourcade ‘Le Bout du Monde’ 2016
Land : Frankrijk
Streek : Côtes du Roussillon Villages
Druiven : Syrah, Grenache en Carignan
Geurt naar kruidig rijp zwart fruit. De smaak is krachtig, maar 
met voldoende soeplesse. Rozemarijn, tijm en bramen komen 
naar voren, samen met kruiden en specerijen. Een verras-
send lange afdronk.

         fles : 9,00 €

Subtiel huwelijk tussen Chardonnay, Chenin en Mau-

zac, dat resulteert in een lichtgele wijn met fijne 

parelende en aanhoudende belletjes. In de neus vin-

den we geuren van geroosterd brood en frisse cit-

rusvruchten. In de mond is deze Crémant oprecht en 

evenwichtig met delicate aroma’s van pompelmoes 

TOPPER 



Feudo dei Sani ‘Grillo’ 2017
Land : Italië  
Streek : Sicilië
Druiven : Grillo
Bleek strogele wijn met lichte groene glin-
steringen. In de neus geeft de wijn een mooi 
en intens boeket met delicate complexiteit, 
frisse citrus en meloen. De smaak is zacht, 
elegant, fris, levendig fruit en een knapperige 
mineraliteit.

75 cl : 8,00 €   

Feudo dei Sani ‘Nero d’Avola’ 2016
Land : Italië  
Streek : Sicilië
Druiven : Nero d’Avola
Robijnrode wijn met donkerpaarse tinten. 
In de neus een rijk boeket van rood fruit, 
bessen, kersen en pruimen. In de mond is 
de wijn vol, strelend zacht, vol rood fruit, 
mooi van structuur met een heerlijk pittige 
afdronk.

75 cl : 8,00 €   

Conte di Campiano ‘Malvasia Nera’ 2014
Land : Italië 
Streek : Puglia
Druiven : Malvasia Nera 
Deze Malvasia Nera is gemaakt van 100% 
Malvasia druiven. Hij heeft een prachtige ro-
bijnrode kleur met oranje schitteringen. In 
de neus toont hij de heerlijke aroma’s van 
rood fruit en rijpe zwarte kersen. In de mond 
een elegante wijn met een warme en rijke 
smaak die vergezeld wordt door aangenaam 
zachte tannines. Deze wijn gaat heerlijk sa-
men met hartige voorgerechten, gevogelte 
en rood vlees.

75 cl : 12,00 €

TOPPER 



Land : Portugal 
Streek : Tejo
Druiven : Arinto - Chardonnay
Een heel mooi huwelijk deze Arinto met Chardonnay.  Alle 
druiven zijn handmatig geoogst. De Arinto gefermenteerd in 
inox cuves en de Chardonnay in nieuwe Franse eiken vaten 
gedurende 3 maanden.  Resultaat een complexe neus van 
citrus, rijp fruit en noten. Goede structuur en het evenwicht 
tussen de zuurgraad en de frisheid van de Arinto, de rijping 
van Chardonnay en de elegantie van het hout. 
 

75 cl : 11,00 €

Cottas Tinto 2015
Land : Portugal 
Streek : Douro
Druiven : Touriga Franca en Touriga Nacional
De rode wijnen uit de Douro - de Portstreek - behoren tot 
de beste wat Portugal aan wijnen te bieden heeft. Modern 
gevinifieerd maar gemaakt van eigen druivensoorten. Iede-
reen die deze wijn proeft is verrast door het donkere, rijpe, 
zeer sappige, volle en zwoele karakter van de wijn. Je proeft 
de portdruiven, maar dan zonder de zoetheid. De wijn is sa-
mengesteld uit de druivensoorten Touriga Franca en Touriga 
Nacional. Zeer diep van kleur. Geurend naar kersen, kruiden 
en vuursteen. Stoer karakter, zeer vlezig en dik. Lange, volle 
afdronk met veel rijp fruit nuances. Een zeer verleidelijke wijn 
met een warm en rondborstig karakter.

 75 cl : 11,00 €

Quinta Alorna ‘Arinto - Chardonnay’ Reserva 2017

Cottas Tinto
Land : Portugal 
Streek : 
Druiven : 
De rode wijnen uit de Douro - de Portstreek - behoren tot 
de beste wat Portugal aan wijnen te bieden heeft. Modern 
gevinifieerd maar gemaakt van eigen druivensoorten. Iede-
reen die deze wijn proeft is verrast door het donkere, rijpe, 
zeer sappige, volle en zwoele karakter van de wijn. Je proeft 
de portdruiven, maar dan zonder de zoetheid. De wijn is sa-
mengesteld uit de druivensoorten Touriga Franca en Touriga 
Nacional. Zeer diep van kleur. Geurend naar kersen, kruiden 
en vuursteen. Stoer karakter, zeer vlezig en dik. Lange, volle 
afdronk met veel rijp fruit nuances. Een zeer verleidelijke wijn 
met een warm en rondborstig karakter.
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