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 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.

10,00 67,00

CHAMPAGNE TAITTINGER PRÉLUDE GRANDS CRUS
Een “grand cru” blend van 50% chardonnay en 50% pinot noir. Deze champagne 
verbindt finesse met complexiteit en heeft een zeer goede verhouding tussen frisheid en 
aromatische expressie.

75,00

 Glas 75cl
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.

7,00 38,00

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.

7,00 38,00



 Glas 75cl
WITTE WIJNEN 

CRISTAL BUISSE, TOURAINE SAUVIGNON
In deze wijn vinden we aroma’s van citrus, lenteperzik, cassis en vlierbes terug en hij heeft 
bovendien een mooie frisse afdronk.

7,10 32,00

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.

11,00 45,00

CROZES-HERMITAGE BLANC “MATINIÈRE” FERRATON PÈRE & 
FILS
Een kleine productie, van het huis Ferraton Père & Fils, die alles heeft van een grote 
appellatie. Deze 100% marsanne is verfrissend en aromatisch, heeft aroma’s van 
kamperfoelie en amandel en is uitgerust met een mooie zuurtegraad.

9,50 43,00

PINOT GRIGIO, DOC VENEZIE, PALADIN
Een jonge, frisse pinot gris met hints van acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit.

8,00 36,00

GAVI DEL COMMUNE DI GAVI DOCG, 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.

8,50 38,00



VERMENTINO DI SARDEGNA DOC, NURAGHE SUPRAMONTE
De vermentino druif gedijt optimaal in Sardinië. Een verfrissende wijn met aroma’s van 
citrus en tropisch fruit, ondersteund door minerale toetsen.

5,80 25,50

ENATE CHARDONNAY “234”, SOMONTANO
Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate vallei in de Noord-Spaanse 
Somontano regio, 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.

7,80 34,00

 Glas 75cl
ROSÉ WIJNEN 
FRANKRIJK

Languedoc-Roussillon

LES CROISIÈRES 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.

5,80 25,50

SPANJE

Aragon

ENATE ROSADO, CABERNET-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.

7,80 35,00



 Glas 75cl
RODE WIJNEN 
 

LES CROISIÈRES ROUGE, IGP PAYS D’OC, MERLOT, SYRAH & 
CABERNET SAUVIGNON
De harmonieuze blend van merlot, cabernet sauvignon en syrah afkomstig van 
wijngaarden gelegen tussen Narbonne en Carcassonne, geven de wijn zijn diep rode 
kleur en aroma’s van rijp fruit en specerijen.

5,80 25,50

CHÂTEAU LA FORÊT, LALANDE-DE-POMEROL
Op advies van Stéphane Derenoncourt, oenoloog van vele Bordeaux Grand Crus, werd 
deze wijn samengesteld uit 80% merlot en 20% cabernet sauvignon en franc. Een mooie 
terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het rijpe fruit en een houtachtige toets.

9,70 43,50

AMARONE “VALPANTENA” DELLA VALPOLICELLA DOCG, 
CANTINE BERTANI
De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn. De autochtone trossen (80% 
corvina en 20% rondinella) die worden gedroogd op rekken op zolders tot het starten 
van de vinificatie in januari. De wijn wordt vervolgens 30 maanden in vaten gerijpt. 
Intens paarse kleur met een geur van bosvruchten (braam, zwarte bes, kers) en met een 
ondertoon van kruiden en gedroogde vruchten (noten). De zachte tannines en lange 
afdronk accentueren zijn diepte.

15,70 69,90

“RAIMONDA” BARBERA D’ALBA DOC, FONTANAFREDDA
Deze barbera d’Alba van Fontanafredda, één van de iconische producenten uit Piémonte, 
heeft heerlijke aroma’s van rijp fruit en specerijen.

8,60 37,50



LA TORRE PRIMITIVO DI MANDURIA DOC
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.

7,90 36,50

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), 
goed gestructureerd en krachtig met een lichte houttoets omwille van 6 maanden 
houtopvoeding.

8,60 37,50

ENATE TINTO, CABERNET-SAUVIGNON & MERLOT, 
SOMONTANO
Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met een kosmopolitisch karakter, 
een verleidelijke, complexe neus van bosvruchten (braambes en aalbes), florale toetsen 
(viooltje), een puntje peper, vanille en kreupelhout. Rond in de mond en met zachte 
tannines.

8,60 37,50

ENATE SYRAH - SHIRAZ, SOMONTANO
De syrah-druif die we kennen vanuit de Rhônevallei, wordt intussen wereldwijd aangeplant, 
waaronder ook in wijngebieden in het noorden van Spanje. De wijn heeft een intense 
kersenrode kleur, aroma’s van rode bes, olijf, florale toetsen en hints van vanille en zuivel. 
Hij heeft een weelderig pallet, nobele zachte tannines en een zeer mooie lange afdronk.

11,00 45,00

 Glas 75cl
MOELLEUX WIJNEN 

Sud-Ouest

CÔTES DE BERGERAC MOELLEUX, CHÂTEAU DES EYSSARDS
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige wijn de drie variëteiten van de 
appellatie samen, met name sauvignon, semillon en muscadelle.

5,80 25,50
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