BUBBELS & HUISWIJNEN
Bubbels
Cava Zeta Brut reserva

€ 6,00 per glas / € 28,00 per fles

‘Een aangenaam alternatief voor Champagne! Deze Cava is rijk en romig van smaak met fijne bubbels’

Prosecco di treviso, Azienda agricola masuret

€ 25,00 / fles

‘In de neus aroma's van bloemen en fruit (appeltjes), verder delicaat.
Ideaal als aperitief en goed te combineren met lichte visgerechten.

Champagne Gosset

€ 50,00 / fles

‘36% Chardonnay, 45% Pinot Noir en 19% Pinot Meunier. Een expressief geurende neus van abrikozen,
perziken en amandelen. De eerste aanzet is rond en rijk, gevolgd door een zachte, verfrissende afdronk. Zeer lekker!’

Witte huiswijnen
Chardonnay, Les Bories, Languedoc, France

per glas / per fles
€ 4,00 / € 21,00

‘Aroma's van bloesem en geel fruit. In de mond heel fruitig met ronde tonen’

Sauvignon, Danielle de l’Ansée, Touraine-Loire, France

€ 4,50 / € 24,00

‘Zeer aromatische wijn met een optimale fruitconcentratie. Heel fris en vriendelijk, sappig en smakelijk’

Rosé huiswijn
Syrah, Les Bories, Languedoc, France

€ 4,00 / € 21,00

‘De wijn wordt gemaakt van Syrah en een heel klein percentage Grenache. Rosé wijn die aangenaam drinkplezier
geeft. In de mond zeer fruitig met aangename zuren’

Rode huiswijnen
Merlot, Les Bories, Languedoc, France

€ 4,00 / € 21,00

‘Een zeer fijne neus met veel rijp fruit. Brede, mondvullende en fruitige smaak’

Gran Trio, Feudi di San Marzano, Puglia Italia

€ 4,50 / € 24,00

‘Samenstelling van Primitivo, Malvasia Nera en Negroamaro. In de neus aroma's van rijpe kersen en pruimen,
chocolade en specerijen. De aanzet is vol en rijk, gevolgd door een sappige, zachte en lange afdronk.’

Gelieve het aantal gerechten te beperken tot 4 verschillende per gang ~ 1 rekening per tafel

RODE WIJNEN
Rode wijnen à la carte
Soepel, toegankelijk:.
Pinot Noir ‘Barriques’, Métairie, Pays d’Oc, France

€ 27,00

De wijn heeft aroma's van bosbessen en kersen. Een rijke, soepele en elegante Pinot Noir.
Kan fris gedronken worden’

Structuur en elegant, vol en rijk:
Côtes du Rhône, Domaine de la Janasse, Rhône, France

€ 30,20

40% Grenache, 20% Mourvedre, 20% Carignan, 15% Syrah, 5% Cinsault. Door de mooie structuur
ontwikkelt deze Côtes-du-Rhône tonen van vers fruit (rijpe aardbeien) met een vleugje drop. Klasse!’

Primitivo di Manduria, Masseria Pietrosa, Puglia, Italia

€ 30,00

‘In de neus aroma's van kersen, pruimen, cacao en vanille. De aanzet is fluweelzacht en warm,
gevolgd door een zwoele afdronk. Aanrader!’

Les Hauts de la Gaffelière, Saint-Emilion, Bordeaux, France

€ 35,40

‘De wijn is gemaakt van Merlot en Cabernet Franc. In de neus volop aroma's van bessen, chocolade en vanille.
Een puur glas wijn, dat ondersteund wordt door zachte tannines en een mooie mineraliteit.’

Petite Sirah, Mc Manis Family Vineyards, California, USA

€ 31,90

100% Petite Sirah. De wijn heeft zachte tannines en het houtgebruik is goed uitgebalanceerd.
Donkere, rijke kleur met aroma's van bosbessen en kruidigheid. Een smaakbom!’

Barbera d’Alba Superiore, Cascina Ghercina, Piemonte, Italia

€ 29,00

‘100% Barbera. Intense, robijnrode kleur. Geurt in de neus naar wilde pruimen en chocolade.
Krachtig mondgevoel met aroma's van vers fruit en goed uitgebalanceerde tannines.’

Stevig, gestructureerd maar ‘charmeur’:
Finca Egomei ‘Carpess’, Crianza, Rioja, Espana

€ 30,00

‘100% Tempranillo. Aroma's van klein zwart en rood fruit en specerijen (vooral vanille en kaneel).
De aanzet is krachtig en smaakvol, gevolgd door rijpe tannines en een lange, intense afdronk.’

Gelieve het aantal gerechten te beperken tot 4 verschillende per gang ~ 1 rekening per tafel

WITTE WIJNEN
Witte wijnen à la carte
Fris, vinnig en finesse:
Pinot Grigio, Villa Cavarena, Veneto, Italia

€ 27,80

‘Lichte en delicate tonen in de neus. De aanzet is soepel, fruitig en romig, gevolgd door een zeer aangename
afdronk.’

Chablis, Domaine Billaud Simon, Bourgogne, France

€ 35,00

‘Een typische Chablis met in de neus aroma's van exotisch fruit en citrus.
Verder mineraliteit, zuiver en verfrissend met veel finesse. Prachtig wijnhuis!’

Roero Arneis, Cornarea, Piemonte, Italia

€ 34,80

‘100% Arneis. In de neus zachte aroma's van witte bloesem, peren, ananas en Passievruchten.
De afdronk is rijk en uitermate verfrissend. Een unieke wijn’

Fruitig, expressiever, mooie zuren:
Sauvignon Blanc, Aotearoa, Marlborough, New Zealand

€ 27,50

‘De Sauvignon Blanc is de belangrijkste druif voor Nieuw Zeelandse wijnen. De neus geurt naar limoen en grapefruit.
De aanzet is zeer intens en fruitig met een mooie mineralige touch.’

Pouilly Fumé, Domaine Serge Dagueneau, Loire, France

€ 37,20

‘100% Blanc-Fumé (Sauvignon Blanc). Witte wijn met fruitige aroma's en een licht rokerig accent.
De aanzet is verfrissend met mooie mineralen, die wordt gevolgd door een fruitige, intense afdronk.

Rijk, weinig zuren, mooi rond, mogelijk met houtlagering:
Chardonnay, Panamera, California, USA

€ 25,50

‘De Chardonnay wordt gekenmerkt door intense aroma's van appel, abrikozen, vanille en kaneel.
De aanzet is rond en romig met levendige zuren en de afdronk is zacht en fruitig’

Rully ‘Les Villeranges’, Domaine Faiveley, Bourgogne, France

€ 40,20

‘100% Chardonnay. De neus geurt mineralig en rokerig en geeft aroma's van rijp fruit.
Het is een plezierige wijn met een ronde, zachte en verfrissende aanzet. Prachtig!’

Gelieve het aantal gerechten te beperken tot 4 verschillende per gang ~ 1 rekening per tafel

