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WITTE WIJNEN
SAN MARZANO ‘IL PUMO’
LAND : ITALIE - Puglia
Druiven : Sauvignon en Malvasia

ﬂes : 8,00 €

Een sappige witte wijn uit de hiel van Italië. De heerlijke mix van fruitige aroma’s en de rijke
smaak in de mond getuigen van een geslaagd huwelijk van de druiven Sauvignon blanc en
Malvasia.

ALAIN JAUME ‘HAUT DE BRUN’ BLANC
LAND : FRANKRIJK - Côtes du Rhône
Druiven : Viognier en Roussanne

ﬂes : 10,00 €

Deze Côtes du Rhône is verrassend fris en smaakvol. Zuivere en fruitige wijn met op de
achtergrond ﬂorale toetsen en aroma’s van witte perzik. Alain Jaume werd door Robert
Parker beschreven als één van de wijnbouwers die erin in slaagt een perfecte balans te
creëren tussen zuiverheid en smaak.

CALLAWAY ‘CHARDONNAY’
LAND : VERENIGDE STATEN - California
Druiven : Chardonnay

ﬂes : 12,50 €

De Callaway Chardonnay is een geweldig Californische Chardonnay! Vol, licht
romig, knapperig en elegante witte wijn. Aroma’s van tropisch fruit, als mango en
ananas gecombineerd met aroma’s van perzik, appel en peer. Mooie balans. Licht
geroosterde kenmerken in de afdronk. Moderne vinﬁcatie. Een deel van de druiven
wordt gegist voor 6 maanden in Frans eiken.
Wine Enthusiast : Best Buy
Wine.com : 90 points

RODE WIJNEN
ﬂes : 9,50 €

SAN MARZANO ‘IL PUMO’ PRIMITIVO’
LAND : ITALIE - Puglia
Druiven : Primitivo

Een rode wijn uit Puglia op basis van 100% Primitivo druif. Het bouquet is uitgesproken en roept associaties op van pruimen en rijpt rood fruit, De wijn heeft een intense
robijnrode kleur en een warme en zuidelijke geur met een vleugje leer en kruidigheid,
maar ook kersen en vanille.

SIRIUS ROUGE
ﬂes : 10,50 €
LAND : FRANKRIJK - Bordeaux
Druiven : Merlot en Cabernet Sauvignon
Sirius heeft een prachtige granaatrode kleur met een diep paarse rand. Het boeket
is rijk en elegant, een combinatie van alle aromatische frisheid van druiven die
geoogst zijn op uiterste rijpheid met subtiele houttonen. In de mond een uitstekende
balans van de elegante tannines en het overvloedige heerlijke fruit. Mooi rond en
zacht. De aanhoudende is ﬂuweel zacht een teken van de nobele oorsprong van
deze wijn.

CALLAWAY ‘CABERNET SAUVIGNON’
ﬂes : 12,50 €
LAND : VERENIGDE STATEN - California
Druiven : Cabernet Sauvignon
Heerlijke fruitige wijn met een mooie dosis kruidigheid. In de neus vinden we bosbes,
kersen en meer donkerrod fruit. Diepere aroma’s van chocolade en vanille. Mooie
houtlagering. Zacht en elegant in de mond, aangename textuur.
Wine Enthusiast : 91 points

BBQ

DOMAINE DE LA VILLE DE COLMAR
LAND : FRANKRIJK - Alsace
Druiven : Pinot Gris

ﬂes : 15,00 €

Met een prachtige goudgele kleur en platina reﬂecties heeft deze Pinot Gris tonen
van gedroogd fruit, honing, kweepeer en truffel. Een krachtige wijn, met een ﬁjne
structuur met aroma’s van rijp fruit. Te combineren met foie gras op brioche, romige
gerechten en meer pittige schotels,
ook goed met wild en gevogelte.

QUINTA DE QUERCUS
ﬂes : 15,00 €
LAND : SPANJE - Uclès
Druiven : Tempranillo
Twaalf maanden op vaten van Franse en Amerikaanse eik. Deze rijping geeft de
wijn de romige maar toch subtiele vanilletoetsen en de lichte hint van specerijen. Het
fruit vertoont geen spoortje van het hete Spaanse binnenland: de zuren zijn opvallend fris! Vooral bosbessen en rood fruit overheersen.
Robert Parker : 90 points

DOMAINE DE LA BAUME ELITE D’OR ROUGE
LAND : FRANKRIJK - Languedoc
Druiven : Cabernet Sauvignon en Marselan

ﬂes : 15,00 €

Het boeket heeft een uitzonderlijke exotische intensiteit waar de geuren van bessen, bramen, laurier, kofﬁe, geroosterd brood en chocolade. Een zeer smaakvolle wijn met een
krachtige smaak. Heerlijk bij diverse vleesgerechten, wild, pasta met ragout, geroosterde
entrecote en lam.

BUBBELS

ENTRE-DEUX-MONTS ‘WISCOUTRE’ BRUT
ﬂes : 17,50 €
LAND : BELGIË - Heuvelland
Druiven : Chardonnay en Kerner
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.
Kreeg een gouden médaille op de verkiezing Beste Belgische wijn.

