
Genoels-Elderen Chardonnay “Wit” Cépage : Chardonnay

Heerlijke en typische Chardonnay-wijn met aroma's van citrus en agrumes. Rond en zacht en een zeer fijne en levendige aciditeit.  

De druiven voor deze Cuvée zijn afkomstig uit de wijngaarden van de ‘Hommelberg’. 
38,00 €  

Genoels-Elderen Chardonnay “Blauw” Cépage : Chardonnay	 	 	 	 	 

Een heldere citroengele kleur met behoorlijke tranen in het glas. In de neus is de wijn licht rokerig (12 maanden, 50% op hout)  
aangevuld met aroma’s van amandelnootjes, boter, gele perzik en cederhout.  Mondvullend en rond, met rijp geel fruit (perzik, 
conferencepeer) en botertoetsen. 
Dit geheel wordt afgerond door een lange afdronk met mooi ingepakte zuren.	 	 	 	 	 	 	
45,50 € 

	 	 	 	  

Genoels-Elderen Chardonnay “Goud” Cépage : Chardonnay

Goudgeel met een intense schittering. 12 maanden houtgerijpt waarvan 50% op Franse nieuwe eikenvaten.  
In de neus complexe aroma’s van rijpe appel, abrikozen, acacia, cederhout en een botertoets. Stevige maar elegante start  
in de mond gevolgd door aroma’s van rijpe abrikoos, perzik. Toasty en romig met noisette impressies en een lang  
 afdronk.	 55,00 € 	 	 	 


	 	 	  

Lupus Chardonnay by K-Wine cuvée Pé Roger Cépage : Chardonnay (UIT EIGEN STREEK) 
Pure vinificatie is hier het sleutelwoord. Het koel klimaat van de Vlaamse Ardennen geeft een balans bans van mooie zuren en goede 
mineraliteit 
30,00 €  
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Graves by “Château Bousquet” Cépage : 5% sauvignon blanc - 95% Sémillon 
Charmant door zijn frisheid, zuiverheid en aromatische intensiteit, zowel fruitig als bloemig. Aanzet is zeer levendig, scherp en vers.  
De limoen domineert, de structuur is dik en in balans met de frisheid en droogte in de mond. 
24,00 €  

Witte wijnen | Vins blancs
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Muscadet sèvre et Maine sur Lie “Château de la Chesnaie” Cépage : Melon de Bourgogne

Elegant, puur en heerlijk fris. Heerlijk citrus en een vleugje appel in de geur, bloemen en wit fruit. Krachtige en volle smaak met een 
lichte tinteling, lang, krachtig en aromatisch, heerlijk droog, maar toch mooi afgerond. 
19,50 €  

Pouilly Fumé “Les Riaux” Cépage : Sauvignon blanc
Deze Pouilly Fumé is een complexe en intense wijn met een lichtgroen tintje. In de neus aroma's van vruchten en veel mineraliteit 
van Silex. De afdronk is rijkelijk met een frisse finale. 
44,00 €  

Lafôret “Drouhin” Cépage : Chardonnay
Deze Laforet Bourgogne Chardonnay heeft een intens, helder goudgroene kleur. De wijn is zeer aromatisch, vol, levendig- 
en fruitigheid. Hij heeft een stimulerend boeket van citrus aroma's, fijne honing en vanille. In de mond is de wijn levendig, spontaan 
en opvallend. 
37,00 €



 

Blanco de tempranillo by Pago di vicario Cépage : Tempranillo

Pago del Vicario Blanco de Tempranillo is een zogenaamde blanc de noir gemaakt door de jonge  
Spaanse wijnmaakster Susana López Mendiondo. Ze streeft ernaar om opvallende, ongebruikelijke kwaliteitswijnen te maken.  
Witte wijn gemaakt van een blauwe druif hoort hier zeker bij. 
24,00 €  

Enaria “Bodegas Ramon” Rueda  Cépage : Verdejo

Enaria Verdejo Rueda heeft smaken van gedroogde perzik en venkel. Fris, met een mooie structuur en uitstekende balans. 
25,50 €

Sp
an

je

Malvasia bij Marco Scolaris Cépage : Malvasia

Fruitig, met bijna volwassen tonen, ruim en delicaat aromatisch. In de mond is het zacht en elegant en vertoont het een intrigerende 
sappigheid en knapperigheid. 
28,00 €  

Friulano bij Marco Scolaris Cépage : Friulano

Mooie gele kleur met groene toetsen. In de neus vinden we vooral appel en peer terug.  
Frisse smaak met een beetje bitterheid. 
27,00 €  

Pioneers Block by “Saint-Clair” Cépage : Sauvignon blanc

Deze heerlijke Pioneer Block Sauvignon Blanc van Saint Clair is alles wat je van een Nieuw-Zeelandse sauvignon blanc mag verwachten. 
De aroma’s van gerijpte grapefruit, passievrucht en zwarte bessen stuiven je glas uit 
45,00 €  
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Chenin blanc by Delheim Cépage : Chenin blanc

Je ruikt tropisch fruit zoals ananas en mango en citrus-invloeden. Een duidelijke toets van kweepeer maakt deze wijn zo uniek.  
De smaak is precies zoals de geur doet vermoeden, tropisch fruit vormt een prachtig geheel in de mond. Je proeft ananas, kumquat en 
abrikoos 
24,50 €  
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Wien 1 by Pfäffl Cépage : Riesling-Pinot blanc-grener veltliner

Deze witte wijn heeft indrukken in de geur van groene appel, citrus, witte peper korrels, groene kruiden en wat rijpe perzik. Riesling 
brengt het aromatische fruit, Pinot Blanc de kracht en structuur en Grüner Veltliner de kruidigheid. Kort samengevat een pracht wijn 
uit Oostenrijk!	 	 	 	 	 	  
30,00 €  Au
st
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Amalaya by Hess Cépage : Torontes - Riesling

Aroma: Intens en complex. Aroma's van citrus en pompelmoes. Typisch aan de Torrontesdruif is de minerale toets. 
Smaak: Een frisse, verfijnde en fluwelen smaak met een goede aciditeit en een kenmerkende mineraliteit. 
26,50 € 



 

Bordeaux by “Grand Théatre” Cépage : Sauvignon blanc

Grand Theatre Bordeaux Sauvignon is een witte wijn waar we het karakter van de bordeaux wijnen in herkennen. De stralende kleur 
met een groene glans. Een elegant Bouquet van frisse citroen die de wijn perfect in balans brengt. Een intense en gestructureerde, 
harmonieuze smaak die heerlijk fris is in de afdronk. 
19,00 €  

Crozes-Hermitage by  Delas Cépage : Marsanne-Roussanne

Deze Delas crozes hermitage les launes blanc heeft een expressieve neus  
met florale aroma’s zoals meidoorn, citroen en ijzerkruid. 
40,00 €  

Le plan by “Vermeersch” Cépage : Grenache - Marsanne	

Het is een aangenaam verfrissende witte Rhône met een verleidelijke neus van bloemen en wit/geel fruit.  
Zeer mooi van smaak en afdronk.	 

24,00 €

Kelderresten

Kleine flesjes / demi bouteille

Graves “Château Bousquet” 37,50 cl Cépage : 5% sauvignon blanc - 95% Sémillon

Charmant door zijn frisheid, zuiverheid en aromatische intensiteit, zowel fruitig als bloemig. Aanzet is zeer levendig, scherp en vers.  
De limoen domineert, de structuur is dik en in balans met de frisheid en droogte in de mond.	 	 	 	 	
13,00 €  

Lafôret “Drouhin” 37,50 cl Cépage : Chardonnay
Deze Laforet Bourgogne Chardonnay heeft een intens, helder goudgroene kleur. De wijn is zeer aromatisch, vol, levendig- 
en fruitigheid. Hij heeft een stimulerend boeket van citrus aroma's, fijne honing en vanille. In de mond is de wijn levendig, 
spontaan en opvallend. 
17,00 €  

Pinot Gris “Hugel” 37,50 cl Cépage : Pinot Gris Alsace 
Prachtig helder met zijdezachte druppels, die strak langs het wijnglas naar beneden dwarrelen. Het bouquet is zacht en subtiel, 
intens, kenmerkend open en krachtig met volle rijpe fruit tonen, abrikoos, reine claudes, zoethout, een zweempje boterbrioche, 
sesamzaad, pistachenootjes en verse hazelnoten. 
22,00 €  

Muscadet sèvre et Maine sur Lie “Grand fief de l’audigère” 37,50 cl Cépage : Melon de Bourgogne

Elegant, puur en heerlijk fris. Heerlijk citrus en een vleugje appel in de geur, bloemen en wit fruit. Krachtige en volle smaak met een 
lichte tinteling, lang, krachtig en aromatisch, heerlijk droog, maar toch mooi afgerond. 
10,00 € 

Sauvignon blanc “La Mirabelle” 25 cl Cépage : Sauvignon blanc - Pays d’oc

Witgele schijn met groene toetsen, intense florale geur.Fris in de mond met aanhoudende smaken met toetsen van citrus en perzik 
7,00 € 



Rode wijnen | Vins Rouges

Graves by Château Bousquet Cépage : 50% Merlot, 35% Cabernet Franc, 15% Cabernet Sauvignon

Door de houtrijping krijgt de wijn warme aroma’s van rijpe pruimen, bessen, zwarte peper en noten. De aanzet is vol 
en intens, in de mond boterzacht. In de afdronk aangename tannines en veel elegantie. 
25,50 € 

Lalande-Pomerol by “Château de la commanderie" Cépage :Merlot, Cabernet

Donkerrode kleur met aroma's van rode vruchten en kersen. 
Een evenwichtige en harmonieuze wijn. 
45,00 € 

Haut-Médoc by L’Héritage Chasse spleen Cépage : Cab. Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc en Petit Verdot

De wijn heeft een diep paarse kleur en heeft een indrukwekkende neus van zwarte- en rode bessen, kersen en vanille.  
Een krachtige wijn met veel lengte en een goede structuur. 
49,50 €		 	 	  

Margaux by Zédé de Labégorce Cépage : Cabernet Sauvignon - Merlot - Petit Verdot - Cabernet Franc

De wijn heeft een intens kersenrode kleur met paarse schijn. De geur is expressief, fruitig (kers, braam, cassis) en een 
eiktoets. De smaak is vol, evenwichtig en mondvullend met fraaie zuren en versmolten tannine. De afdronk is lang. 
65,00 €


Côte de nuits Villages by Drouhin Cépage : pinot noir

De naam "Côte de Nuits" is afgeleid van de plaats Nuits-Saint-Georges die vlakbij ligt. Net zoals Beaune, is dit 'de 
hoofdstad' van zijn eigen Côte (heuvel). De opbrengst van deze wijngaarden is maar 46 hectoliter per hectare. Dit is 
bewust zo laag om zoveel mogelijk de pure smaak van dit gebied in de wijn te krijgen. En dan krijg je een heerlijke 
Bourgogne vol wilde kersen, drop en milde kruiden. Een mooi uitgebalanceerde rode wijn
67,00 € 

Savigny Les Beaune by Drouhin Cépage : pinot noir

"Een delicate en elegante wijn. In de neus karakteristieke aroma's van kruiden en viooltjes, vermengd met wilde 
bramen. In de mond, verfijnd en soepel. Aanhoudende afdronk, met heerlijke en subtiele smaken die lang blijven 
hangen"  
53,00 € 

Fleurie by Drouhin Cépage : Gamay

Bij het inschenken komen direct het ingetogen parfum van bloemen, zoals irissen vrij. Hij is zeer soepel en zijdezacht 
in de mond. In de smaak treft men bessen aan waarna de afdronk zacht en soepel is. 
39,50 € 

Le plan Suze la rousse by Vermeersch Cépage : Syrah 50% – Mourvedre 50%

Gevarieerde neus van rijpe pruimen, zwarte kersen, laurier, zoete drop, ... Smaak boordevol impressie van zwarte/rode 
kersen en bessen, zwarte olijven, groene vijgen, jeneverbes en een rijke specerijenafdronk. 
25,50 € 

Grignolino d’asti by Crotin Cépage : Grignolino d’asti Word koud geserveerd !! 
Een bijzondere lichtrode kleur, een delicaat karakter, fruitig-peperig, onverwacht aardse tonen in de smaak. 
Grignole betekent pit, vanwege de grote hoeveelheid pitten in deze druif is die er naar vernoemd. Hierdoor 
beschikt de wijn ondanks zijn delicate karakter, over redelijk fikse tannine. Elegante wijn, met een zeer 
interessant karakter!  
30,00 €
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Chianti Classico by Luiano Cépage : Sangioves - Merlot - Cabernet

Moderne stijl, expressieve wijn met neus en smaak van rijp rood fruit. Mooie structuur, fluweel zacht (zachte 
tannines) 
39,50 €



Amalaya Gran Corte by Hess Cépage : Malbec - Cabernet franc

De wijn is intensief paars, rijk en donker van kleur met aroma's van bloemen, braambessen, zwarte bes en blauwe 
bes. In de mond ronde, zachte tannines die leiden tot een delicate, lange afdronk. Deze wijn heeft 12 maanden op 
Franse eiken vaten gerijpt. 
39,50 €Ar
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Barbera d’asti “Vespa” by Cascina Castlèt Cépage : Barbera

De vespa heeft een briljantrode kleur, een volle sappige smaak, veel fruit, verse bloemen. 
34,00 € 

Amarone della valpolicella by “Bolla” Cépage : Corvina

Diepe granaatrode kleur met aroma's van zwarte rijpe kersen, jam, rijpe peer, vanille, drop en ceder hout. Mooie 
volle body, krachtig en warm en zuivere tonen van cacao en specerijen. 
75,00 €

Rioja Crianza by Montecillo Cépage : Tempranillo - Grenache

Deze Montecillo Rioja Crianza heeft in de geur hinten van zwart fruit, kruiden en een beetje kers. De smaak is vol en 
krachtig met een goede dosis zwart fruit. Mooie verfijnde smaak tinten van kruiden, vanille, tabak en chocolade 
26,00 € 

Kingpin “Solis” Cépage : Tempranillo - Syrah - Cabernet

Hij is zacht en vol met dik rijk fruit. Een heerlijk glas wijn en voor veel gelegenheden perfect geschikt. De wijn ruikt 
heerlijk met veel tonen van rijpe pruimen en kersen. Daarna volgt een volle zachte smaak met veel fruit, mooie vanille 
tonen en veel sap. 
22,00 € 
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Kleine flesjes / demi bouteille

Cabernet Sauvignon Paul Sapin “By the way” 25 cl Cépage : Cabernet Sauvignon (California)

6,50 € 

Graves “Château Bousquet” 37,50 cl Cépage : 5% sauvignon blanc - 95% Sémillon

Charmant door zijn frisheid, zuiverheid en aromatische intensiteit, zowel fruitig als bloemig. Aanzet is zeer levendig, scherp en vers.  
De limoen domineert, de structuur is dik en in balans met de frisheid en droogte in de mond.	 	 	 	 	
15,50 €  

Lalande-Pomerol by “Château de la commanderie" 37,50 cl Cépage :Merlot, Cabernet

Donkerrode kleur met aroma's van rode vruchten en kersen. 
Een evenwichtige en harmonieuze wijn. 
24,00 € 

Bordeaux supérieur “Château de Seguin” 37,50 cl cépage : 60% Cabernet Sauvignon 40% Merlot

Intense neus onthult aroma's van rood en zwart fruit, licht kruidig. De aanval is openhartig met een volumineuze mond, 
gesmolten tannines en een mooie fruitige aromatische terugkeer. 
13,00 € 

Médoc “Château Patache d’aux” 37,50 cl Cépage : Cabernet sauvignon - Merlot

Rood en zwart fruit, bosbessen, peper en vanille toetsen, een mooi mengsel van rood en zwart fruit, mineraal en met 
een kruidig finale. 
27,00 € 


