WIJNKAART

HUISCHAMPAGNES
Laurent Perrier
“
“
“
“
“

La Cuvée “ Brut
La Cuvée “ Brut magnum
La Cuvée “ Brut jeroboam (3L)
Cuvée Rosé “ Brut
Grand Siècle “ Brut

GLAS

FLES

12

65
130
370
145
225

Le Brun De Neuville, Côte Sézanne
Côte Blanche, Blanc de Blancs Brut

60

CHAMPAGNES
Veuve Clicquot Brut

85

Veuve Clicquot Brut magnum
Veuve Clicquot Brut jeroboam (3L)

160
450

Ruinart ‘Blanc de Blancs’ Brut
Dom Pérignon Brut

145
220

BUBBELS
GLAS

FLES

Cava Brut
Cava Brut ‘Royal’

7.5
8

29

Prosecco, Valdo ‘Oro Puro’ Prosecco Superiore DOCG

8.5

35

HUISWIJN “OPI”
glas
5.9

WIT
ROOD
ROSÉ
ZOET

1/4

11

1/2

19

ﬂes
25

Opi Blanc, Terres du Midi IGP, Frankrijk
chardonnay | aromatisch & droog met veel fraîcheur

Opi Rouge, Terres du Midi IGP, Frankrijk

syrah, cabernet sauvignon, petit verdot, merlot | soepel & zacht met fruitig aroma

Opi Rosé, Terres du Midi IGP, Frankrijk

syrah, merlot, grenache | fris & rond met veel rood fruit in het glas

Domaine Tariquet, Premières Grives, Cts. de Gascogne, Frankrijk

gros manseng (moelleux) | fris & zoet met een knapperige aciditeit

SUGGESTIEWIJN
glas
6.5

WIT
ROOD

13

1/2

ﬂes
32

1/2

ﬂes
35

22

Kaapzicht, Chenin Blanc, Stellenbosch, Zuid-Afrika
chenin blanc | sappig, zacht & fris met citrusaroma’s

D de Dauzac, Bordeaux, Frankrijk

cabernet sauvignon, merlot | fruitig, intens en karaktervol

WIT

1/4

glas
8

1/4

15

25

La Chablisienne, ‘Silhouette’ Chablis, Bourgogne, Frankrijk
chardonnay | droog & aromatisch met een mooie fraîcheur

WIT - FRANKRIJK
37,5cl

75cl

21

36

150cl

LOIRE
Château de Tracy, Mademoiselle de “T”, Pouilly-Fumé
sauvignon blanc

Tweede wijn van Château de Tracy, prijs/kwaliteit is dit een tóp Pouilly-Fumé! De jonge druiven,
die worden gebruikt om deze wijn te maken, zorgen voor enorm veel fraîcheur, mineraliteit en een rijk aroma.

Domaine de la Perrière, “Silex” Sancerre Blanc
sauvignon blanc

22

41

Deze cuvée “Silex” is een wijn vol expressie en verfijnd karakter. De naam silex verwijst naar de druiven
die afkomstig zijn van twee kiezelhoudende (vuursteen) gronden. Dit terroir zorgt voor een enorme mineraliteit
en een licht ‘gefumeerde’ toets in de wijn.

De Ladoucette, Pouilly-Fumé
sauvignon blanc

55

“Bij het streven naar een topwijn gaat het om het creëren van zodanige omstandigheden dat de wijn zich
als het ware zelf maakt, met een minimum aan menselijke ingrepen”; aldus Baron Patrick de Ladoucette.
Verfijnd en complex. Zuivere terroir-expressie.

BOURGOGNE
Joseph Drouhin, Saint-Véran
chardonnay

34

Klassieker uit de zuidelijke Bourgogne, een naaste buur van Pouilly Fuissé. De twee voornaamste kenmerken
van de wijnen uit Saint-Véran zijn verfijning en elegantie. De hoogwaardige wijnen hebben een mooie gouden kleur
met groene schijn en bezitten een subtiel aroma van wit fruit (zoals perzik).

Domaine Roux, Rully ‘Vieilles Vignes’
chardonnay

Rully is een gemeente die gelegen is in de Côte Chalonnaise, in het zuiden van Bourgogne. De karakteristieken
van een witte Rully vertalen zich in finesse en zijn een uitstekend alternatief voor de kostbaardere witte wijnen uit
deze regio. De druiven werden met de grootste zorg handmatig geplukt en zijn afkomstig van oudere wijnstokken;
vandaar “vieilles vignes”.

50

70

37,5cl

Domaine Roux, “Champ Tirant”, Saint-Aubin
chardonnay

75cl

55

De appellatie Saint-Aubin ligt tussen de heuvels van Chassagne Montrachet en Puligny Montrachet.
Deze appellaties staan garant voor een uitermate kwalitatieve Chardonnay waarin het hout primeert. Deze
Champ Tirant is hier echter een zeer verfijnde versie van. In de neus zijn botertoetsen heel duidelijk waarneembaar,
in de mond is dit een zeer verfijnde wijn met frisse toetsen, aangenaam fruit en een heel mooie fraîcheur.

Régnard, Chablis Grand Régnard
chardonnay

62

Maison Régnard, een van de oudste en meest prestigieuze “maisons de Bourgogne”, werd in
1860 opgericht door monsieur Régnard. In 1984 nam baron Patrick de Ladoucette het landgoed
over en bleef hij de stijl en typiciteit van de wijnen verder ontwikkelen en verbeteren. Een selectie
van de beste percelen!

ELZAS
Trimbach, Pinot Gris Réserve, Ribeauvillé
pinot gris

De Pinot Gris is één van de meest gekende druiven in de Elzas regio. Van nature uit bezit
deze druif de meeste suikers en de minste zuren. Toch slaagt Trimbach er in een perfect
droge en zeer lekkere en vooral rijke wijn te maken. Het genereuze karakter en de hint van
vuursteen passen perfect bij de geneugten van de tafel.

36

150cl

WIT - EUROPA

										

											37,5cl		

75cl

ITALIË

Tormaresca, Chardonnay, Puglia IGT
chardonnay

(eigendom Antinori)				29

De druiven van deze mooie Chardonnay komen van de Minervino Murge en
San Pietro Vernotico wijngaarden, welke zijn gelegen in de hak van Italië in de regio Puglia.
De wijn kenmerkt zich door zijn aromatische frisheid en zijn tropisch fruit.

Guado Al Tasso Vermentino, Toscane, Bolgheri DOC
vermentino

(eigendom Antinori)

36

De typische Vermentino-druiven worden jaarlijks in de zeer vroege ochtend geplukt
om de aroma’s zo goed mogelijk te behouden. Dit is een mooie frisse wijn met een eigen karakter.

SPANJE
Bodegas Muga, Blanco, Rioja Alta							32
viura, malvasia

Deze witte wijn uit de Rioja-streek is uniek in zijn stijl. De Viura-druif (eigen aan de streek)
speelt hier de hoofdrol en is herkenbaar aan z’n enorme fraîcheur. Het houtgebruik is subtiel en
ligt mooi in balans met het fruit. Aangenaam fris in de mond met een mooie aciditeit en een zachte structuur.

BELGIË
Entre-Deux-Monts, Pinot, Heuvelland							32
pinot gris, pinot auxerrois, chardonnay

Een klein gedeelte houtgelagerde Chardonnay zorgt voor een leuke ronde toets in deze frisse wijn. De 5
maanden lagering op fijne droesems in inoxen cuves zorgt voor een zuivere, minerale en elegante wijn met
aroma’s van abrikoos, pêche, peer en gele bloemen. Sappig met een fijne aciditeit!

OOSTENRIJK
Domäne Wachau, Grüner Veltliner, Federspiel Terrassen, Wachau		
grüner veltliner

Typische wijn uit één van Oostenrijks beste regio’s: Wachau. De wijngaarden op steile hellingen in combinatie
met een koel gematigd klimaat geven extra karakter aan de Grüner Veltliner-druif. Frisse en lichtminerale wijn
met aroma’s van groene appel, mango en typische witte peper.

29

150cl

ROSÉ À LA CARTE
75cl

Château du Rouët, Estérelle, Côtes de Provence, Frankrijk
grenache, tibourenc, cinsault, carignan

150cl

30

Klassieke Côtes de Provence; fruitig en elegant in de mond, gekenmerkt door fris fruit.
Dit is een rosé met veel volume en een mooie afdronk.

Kaapzicht, Pinotage Rosé, Stellenbosch, Zuid-Afrika
pinotage

28

Licht zalmroze van kleur, aroma’s van aardbeien die uitbarsten in de neus, vergezeld van een
subtiele geur van rozenblaadjes en een lichte kruidigheid. Verfrissend en mondvullend wat je
doet verlangen naar meer! De druiven werden zeer licht geperst om de lichte kleur te bekomen.
Ideale terraswijn, in het zonnetje.

Bodegas Muga, Rosado, Rioja Alta, Spanje
grenache, viura, tempranillo

30

Deze schitterende rosé van het huis Muga doet wegdromen naar zon, zee en strand. De schil
komt slechts minimaal in contact met het sap vandaar de lichte, briljante kleur. Zeer complexe
en intense neus met aroma’s van rijp steenfruit en bosaardbei. Zacht in de mond met frisse zuren.
Enorm lekker als aperitief, maar zeker aan te raden bij zomerse gerechten.

AIX, Côteaux d’Aix-en-Provence, Frankrijk
grenache, syrah, cinsault

35

AIX is een trendy rosé, subtiel in de neus (aardbei, perzik, witte bloemen) en in de mond
mooi verfrissend, zacht en rond. Dorstlessend met een lange, elegante afdronk. De perfecte
wijn om te drinken met familie en vrienden. AIX is één van de weinige rosé’s die een hoge
score kreeg van Wine Enthusiast: 90/100!

Domaine Ott, Château de Selle Rosé, Côtes de Provence, Frankrijk
grenache, cinsault, syrah, mourvèdre

Zeer verfijnde rosé van het bekende Domaine Ott. De Grenache brengt het vineuze
in de wijn naar voor, Cinsault verzacht en de Syrah en Mourvèdre benadrukken het fruit!
Een rosé met een lange afdronk.

65

69

ROOD - FRANKRIJK

										

											37,5cl		

75cl

150cl

BORDEAUX

Elle de La Marzelle, Saint-Émilion							38
merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon

3e wijn van Château La Marzelle gemaakt met druiven uit hun eigen wijngaarden, gelegen
in Saint-Émilion. Elle de La Marzelle is elegant, evenwichtig, soepel en vol van smaak.

Château Caronne Sainte-Gemme, Haut-Médoc					
cabernet sauvignon, merlot, petit verdot

38

Cru Bourgeois Supérieur. Het wijndomein is gelegen in de directe omgeving van de wijngaarden van
Gruaud Larose, Lagrange, Belgrave, ... De wijn rijpt gedurende 12 maanden in Franse eiken vaten van 225l.

Château de La Commanderie, Lalande-de-Pomerol		
cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc

24		

40

Helder, medium kersenrood met zuivere aroma’s van aalbessen en krieken. Deze wijn is rijp
en zijdezacht in de aanzet, met een mooie elegante textuur en een elegante finale. Evenwichtig!

Le Seuil de Mazeyres, Pomerol								50
merlot, cabernet franc

Tweede wijn van Château Mazeyres. Elegante wijn vol met rijp zwart fruit en zachte tannines.
Complex, fijn en genuanceerd.

Château La Haye, Saint-Estèphe								48
merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot

Chris Cardon (West-Vlaamse Farma-ondernemer) streeft sinds het referentiejaar 2012 naar
uitmuntendheid die de Grands Crus waardig is. Elegantie en aromatische complexiteit kenmerken deze wijn.

Labastide Dauzac, Margaux									54
cabernet sauvignon, merlot

Tweede wijn van het befaamde Château Dauzac in Margaux. Rijp fruit in de neus met een subtiele
kruidigheid. In de mond komt de wijn zeer vol en soepel over met een mooi geïntegreerde houttoets.

Château Prieuré La Marzelle, Saint-Émilion Grand Cru				
merlot, cabernet sauvignon

Tweede wijn van Château La Marzelle. Het domein, gelegen vlakbij Château La Marzelle werd aangekocht
in 2003. Ook hier wordt met evenveel zorg en aandacht een prachtige wijn gevinifieerd.

65

76

										

											37,5cl		

75cl

150cl

Château La Marzelle, Saint-Emilion Grand Cru Classé				

85

170

merlot - cabernet franc - cabernet sauvignon

Eigendom van de West-Vlaamse textielfamilie Sioen. Verleidelijk puur aroma met cassis en zwart kersenfruit
die uit het glas springen. De smaak is fris in de mond met zoet geconfijt rood kersenfruit in samenspel
met subtiele vanilletoetsen dankzij de houtlagering op nieuwe eik.

Château Talbot, Saint-Julien Grand Cru Classé					
merlot - cabernet franc - cabernet sauvignon

140

Talbot is ontegensprekelijk één van de beroemdste Médoc-wijnen. Château Talbot is al meer
dan een eeuw in dezelfde familie. Met meer dan honderd hectare wijnstokken produceert
dit landgoed wijn die bekend staat om de constante kwaliteit van zijn jaargangen.

BOURGOGNE
Antonin Guyon, “Les Goudelettes”, Savigny-Les-Beaune			
pinot noir

68

Bij Domaine Guyon staan ze er voor gekend zorgvuldig te werk te gaan in hun wijngaarden. Dit
is zeker te merken in deze Savigny-Les-Beaune (gelegen ten noorden van Beaune): de mooie
granaatkleurige Pinot Noir wordt gekenmerkt door z’n fijne structuur en aroma’s van rode bessen
en vanille.

Domaine Roux, “Les Prarons”, Santenay						
pinot noir

58

Deze ‘Les Prarons’ is een voorbeeld van klasse en finesse en zal elke Bourgogne liefhebber bekoren.
Aroma’s van klein rood fruit die evolueren naar aardse toetsen naarmate het glas open staat. Ook
het mooi geïntegreerde hout zorgt voor een aangename extra dimensie.

Joseph Drouhin, Côtes de Nuits Villages						
pinot noir

48

De druiven voor deze wijn komen uit de beter gelegen wijngaarden uit de dorpen van de Côtes
de Nuits. Een heerlijke rode Bourgogne met harmonieuze smaken waarbij de afdronk doet denken
aan kleine rode besjes.

BEAUJOLAIS
Joseph Drouhin, Moulin-à-Vent								33
gamay

Krachtige Beaujolais met naast rijp fruit en kruidige toetsen, subtiele tonen van rozen.

LOIRE										37,5cl		

75cl

La Perrière Rouge, Sancerre								35
pinot noir

Op de lage hellingen, waar de grondlaag op de harde kalkgesteenten droog en stenig is,
geeft deze Pinot Noir geurige wijnen die jong en fris mogen gedronken worden. Zacht in de mond
met fluwelen tannines en aroma’s van rode bessen en verse aardbeien.

RHÔNE
Maison Brotte, ‘La Marasque’, Gigondas						
grenache - syrah

38

De wijngemeente Gigondas wordt dikwijls op dezelfde lijn geplaatst als de Châteauneuf-du-Pape.
Warm, rood, sappig fruit en kruidigheid typeren deze wijnen. Het dorp Gigondas kreeg in 1971
de “cru”-status als één van de slechts 9 dorpen in de zuidelijke Rhône.

LePlan-Vermeersch, GT-C, Côtes du Rhône Villages				
carignan

36

100% Carignan uit de Rhône-vallei van Belgisch wijnbouwer Dirk Vermeersch. Gebalde aanzet
met zwart fruit in de neus. Geconcentreerd en soepel in de mond met fijne en zachte tannines.
Perfect bij een goed gegrild stuk vlees.

LePlan-Vermeersch, GT-X, Rhône							60
secret blend

De GT-X bestaat uit een “geheime blend” van enkel de beste druiven uit de wijngaarden en kelder.
Elk jaar kan dit verschillen van druif en hoeveelheid. Intense wijn met een pittig gekruide neus en
vooral zwart fruit in het aroma. Een karakterwijn met veel diepgang en een sappige textuur.

ROOD - EUROPA & WERELD
ITALIË
Ca’Rugate, Rio Albo, Valpolicella, Veneto						
corvina, corvinone, rondinella - koel geschonken

Sappige Valpolicella, licht in alcohol, mooie zuren en een ronde volle smaak. Kan licht gekoeld gedronken worden.

32

150cl

										

											37,5cl		

75cl

Prunotto, Bansella Nizza DOCG, Piëmonte

34

barbera

(eigendom Antinori)			

150cl

Zwoele en sappige rode wijn met een heel volle en mediumkrachtige smaak. “Nizza” is dé DOCG voor barbera.

Villa Antinori, Chianti Classico Riserva DOCG, Toscane				
sangiovese, cabernet sauvignon

45

De intense aroma’s van rood fruit, kruiden en gedroogd fruit zorgen voor een elegante, fijne maar toch mooie
ronde en karaktervolle wijn. 12 maanden houtlagering in kleine Franse en Hongaarse eiken vaten. (92/100 Parker & Suckling)

Avignonesi, Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Toscane			
sangiovese

48

Het Italiaanse wijndomein Avignonesi werd in 2009 overgekocht door de Belgische Virginie Saverys. Deze Vino Nobile is
het visitekaartje van het huis. Lichte toetsen van Mediterraanse kruiden, heerlijke fruitaroma’s en een eindeloze afdronk.

Gagliasso, Torriglione Barolo DOCG, Piëmonte					
nebbiolo

75

Intense en zeer uitgesproken aroma’s met toetsen van viooltjes, paprika, frambozen en rozen. Rijping 12m. in 50% nieuwe eik,
50% 2 jaar oud, worden beide vaten geblend in grote 2500 liter vaten gedurende 18 maanden.

SPANJE
Bodegas Ribón, Ribera del Duero								30
tempranillo

De wijngaarden van Ribón grenzen aan die van het grote Vega Sicilia, dus beschikt het domein eveneens over een mooi terroir.
Deze 100% Tempranillo heeft 6 maanden houtlagering gehad en is mooi in balans met de fruitige aroma’s.

Bodegas Muga, Reserva, Rioja Alta					
tempranillo, garnacha, graciano, mazuelo

24		

42

Deze Muga Reserva heeft 24 maanden op houten vaten (eigen productie) gerijpt. Na botteling rijpt de wijn nog 6 maanden in de fles.
Zwart fruit in de neus, gemengd met bitter chocolade en een duidelijke kruidigheid. Zeer evenwichtig in de mond met veel karakter.

CHILI
Santa Carolina, Special Edition Assemblage						
malbec, cabernet sauvignon

30

Een blend van 80% Malbec en 20% Cabernet Sauvignon. 8 maanden houtlagering in Franse eiken vaten. In de neus rood fruit,
vanille en een subtiele rokerigheid. Fijne tannines in de mond met zachte aroma’s van vers rood fruit en een lichte florale ondertoets.

ZUID-AFRIKA
Kaapzicht, Pinotage, Stellenbosch							34
pinotage

Pinotage, dé druif voor rode wijn in Zuid-Afrika, is eigenlijk een kruising tussen Pinot Noir en Cinsault (vroeger ‘Hermitage’ genaamd).
Heerlijke rode wijn met een brede waaier van aroma’s: wilde bosvruchten, pruimen, braambessen, cederhout, vanille, ...

