Bubbels
Cava Delapierre, Eriqueta Negra Brut
Een jonge, sprankelende wjin gemaakt volgens de traditionele methode. De Spaanse lokale rassen: Xarel-Lo, Parellada en Macabeo uit de
regio Sant Sadurni d Anoia vormen de basis van deze frisse, licht
fruitige wijn met mooie zuren.
Champagne Autréau Brut Premier Cru
De Champagne is afkomstig van uitsluitend Premier Cru wijngaarden
in en rond Champillon. 40 % Pinot Noir, 20 % Pinot Meunier en 40 %
Chardonnay geven een uitstekende Champagne die perfect genomen
kan worden als aperitief en bij de maaltijd.

€ 27,00
€ 5,60
/glas

€ 52,50
€ 10,00
/glas

Witte wijnen
Meat & Eat Exclusive Wines – Viura (Spanje)
De jeugdige frisheid van de “Viura Riojana”. Ook wel Macabeo
genaamd,is één van de basisdruiven voor de mousserende wijn Cava.
Deze wijn kwam tot stand dankzij het gerenommeerde wijnhuis
Martinez Bujanda - Valdemar uit de Rioja. Een jonge �jne wijn met
een fruitig �oraal karakter.

€ 17,50
€ 3,50
/glas

La Mura ‘Grillo’ (Sicilië, Italië)
Deze mooie, nerveuse droge witte wijn heeft een zeer �jne doch karaktervolle neus, bestaand uit aroma’s van citrus en tropisch fruit.
Ze is uitermate geschikt als droge aperitiefwijn of bij een �jne visgebereiding. De Grillo is een typisch Siciliaanse druivensoort die enkel
op dit eiland perfect tot zijn recht komt.

€ 23,00
€ 4,80
/glas

Boland Cellar ‘Chenin Blanc’ Five Climates (Zuid Afrika)
Vanop de koele hellingen van de Paardeberg komt deze knapperige
droge witte Chenin. Met aroma’s van groene vijgen en exotisch fruit
eindigt hij op een frisse limoen toets.

€ 24,00
€ 5,00
/glas

Santa Carolina ‘Sauvignon’ (Chili)
Vrij lichtgele kleur met een zeer intense fruitige neus. Heeft een
afdronk van perziken, peren en een zeer lichte tint van citroen. Een
zeer mooi voorbeeld van een nerveuze fruitige sauvignon.

€ 24,80
€ 5,20
/glas

Laurent Miquel L’Artisan ‘Chardonnay’
De druiven worden ‘s nachts geoogst. Ze worden gekneusd met een
selectie van het sap. Op een lage temperatuur wordt het sap ontdaan
van most. Fermentatie op een temperatuur van 16 - 17 graden. Rijping in het droesem in roestvrijstalen tanks. Vervolgens gerijpt in
Franse eiken vaten (50%) gedurende 5 maanden. Door het gebruik
van rijke elementen van eikenhout wordt het mooie fruit karakter
versterkt, maar nergens is het hout overheersend.

€ 28,00
€ 5,90
/glas

Sancerre ‘Les Baronnes’ Henri Bourgeois
De bleke gele kleur is typisch voor een Sancerre. Het typische mineralige karakter van de Sancerre vinden we bij deze wijn zowel in
de neus als in de smaak terug. Deze aroma’s vertalen zich in het frisse
smaakpallet met toetsen van citrus en muskaat.

€ 39,90
€ 22,50
/37 cl

Chablis ‘Champs Royaux’ William Fèvre
De druiven worden manueel geplukt, en kort geperst. Waarna de
wijn gedurende 6 à 12 maanden gedeeltelijk op inox, gedeeltelijk op
houten vaten rijpt. Het geraﬃneerd boeket evolueert mooi naar aroma’s van citrusvruchten en fruit met wit vlees. Deze witte wijn is fris,
soepel, met minerale smaken, die zo typisch zijn voor een Chablis.

€ 39,00

Spanish White Guerilla, Chardonnay, Valles de Sadacia (Spanje)
Wijn met een strogele kleur en met aroma’s van tropisch fruit, banaan en perzik en een lichte toon van honing. Deze wijn is rond,
vlezig en laat een lange en leuke afdronk na. Serveersuggesties: zalm,
schaaldieren.

€ 32,00

Weingut Huber, Grüner Veltliner, Traisental (Oostenrijk)
Markus Huber is gespecialiseerd in de productie van witte wijnen.
Het domein ligt op dezelfde breedtegraad als Bourgogne waardoor
de wijnranken ook genieten van koele nachten en mooie warme dagen, perfect voor de rijping. Het resultaat is een gamma wijnen met
een fantastische frisheid en boordevol fruit. Met deze wijn won Huber 90/100 in de Falstaﬀ weinguide!

€ 34,50

Szent Tamas, Mad, Furmint Dry, Tokaj (Hongarije)
Tokaj is één van de beste regio’s ter wereld om witte wijnen te produceren. Szent Tamas is een artisanaal wijndomein, gelegen aan de
Oostzijde van het dorp Mad. De ondergrond is zeer rijk aan mineralen. Samen met het klimaat zorgt dit voor wijnen met een hoge,
zeer verfrissende mineraliteit. De uitgelezen wijn dus om te combineren bij �jne vissoorten en schaal- en schelpdieren.

€ 33,00

Auvigue Pouilly Fuissée ‘Vieilles Vignes’ (Frankrijk)
Deze Pouilly-Fuissé is volledig in eiken vaten groot gebracht in de
traditionele stijl van de grote witte Bourgognes. De vanille toets en
de aromatische complexiteit van deze wijn word ondersteund door
een lange afdronk.

€ 58,00

Rosé wijnen
Mabis Uvam ‘Blush’ rosé, Veneto (Italië)
Deze “blozende wijn” is heel licht van kleur, een heldere rosé met een
heldere smaak. Van de Pinot Grigio druif wordt normaliter alleen
witte wijn gemaakt Rijpe pinot gris druiven hebben een lichtroze
schil waarvan de kleur terug te vinden is in deze schitterende rosé.
Een hint van frambozen en aardbeien, maar heel licht aangezet. Sappig, milddroog, verkwikkende vriendelijke zuren.

€ 23,50
€ 4,90
/glas

Rode wijnen
Meat & Eat Exclusive Wines - Aged Tempranillo (Spanje)
Een rijkelijke rode wijn met 5 maanden houtrijping. De tempranillo
is de druif voor de betere Spaanse wijnen uit de Rioja. Deze wijn
kwam tot stand dankzij het gerenommeerde wijnhuis Martinez Bujanda - Valdemar. De wijn heeft aroma’s van aardbei, vanille en allerlei kruiden, ideaal bij kalf, gevogelte, rund, stoverij.
Château Camplong, Corbières (Frankrijk)
Onder de jonge, nog donkere kleur schuilt een lekkere neus van garriguekruiden en rijp fruit. Deze smaakvolle wijn is tegelijk krachtig
en vol, en betovert al na één slok. Het (gekon�jte) fruit houdt mooi
aan, ondersteund door kruiden en hout. Dit is een Corbières volgens
het boekje: kruidig, zuiver, en niet te zwaar.

€ 17,50
€ 3,60
/glas

€ 24,00
€ 5,00
/glas

Conte di Campiano ‘Sangiovese’ Rubicone IGT (Italië)
Sangiovese is het nationaal Italiaanse druivenras dat van noord tot
zuid staat aangeplant. Hier in Emilia Romagna, in het noorden, geeft
het hele frisse, sappige eetwijnen waar het fruit het glas uit swingt.
Paarsrood, glanzend. Rode kersen en pruimen, rijp en sappig, domineren niet alleen de geur maar ook de smaak. Fruitgedreven maar
ook uitgerust met frisse zuurtjes die voor een spannende balans zorgen. Fluwelen tannine. Hierdoor past ze perfect bij een stukje vis.

€ 26,00

Weingut Huber, Zweigelt, Traisental (Oostenrijk)
Zweigelt, een kruising tussen Blaufränkisch en St-Laurent, is ondertussen één van de bekendste rode druivensoorten van Oostenrijk geworden. Enerzijds heeft deze wijn een mooie frisheid en anderzijds
bulkt deze wijn van het pure rode fruit. We proeven kersen, rode
bessen en toetsen van pruimen.

€ 32,00

Dessertwijn
Château Moulin Caresse ‘Sémillon’ Moelleux (Frankrijk)
Mooie intense en briljante goudgele kleur. De neus steekt barstensvol
fruit met aroma’s van abrikoos, perzik, sterfruit en zelfs wat honing.
Lekker sappig en prima gevuld in de mond met perfect geïntegreerde
suiker, krokant bijtfruit en verfrissende zuren in de �nale. Volle en
elegante wijn die nooit zwaarmoedig wordt en weet te verrassen door
zijn levendige karakter.

€ 23,50
€ 4,90
/glas

Aperitieven
Pineau de Charantes
Champagne Glas
Cava, Brut glas
Kirr
Kirr Royal (Cava)
Kirr Royal (Champagne)
Porto Oﬄey, Rood
Porto Oﬄey, Wit
Sherry Dry/Medium
Martini Wit/Rood

€ 4,20
€ 10,00
€ 5,60
€ 4,90
€ 5,90
€ 10,00
€ 4,20
€ 4,20
€ 4,20
€ 4,20

Gancia
Jonge Jenever
Pisang
Campari
Smirnoﬀ Wodka
J&B Whisky
Bacardi Rum
Gordon’s Gin
Ricard

Bieren
€ 4,20
€ 4,20
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 5,40

€ 5,80
€ 6,20
€ 6,20
€ 6,20
€ 6,20
€ 6,20
€ 6,20

Calvados
Dalwhinnie Malt
Talisker Malt
Chivas Blended
Limoncello
Sambuca

€ 2,60
€ 3,80
€ 3,20

Trappist Westmall Dubbel
Trappist Westmalle Trippel

€ 3,80
€ 3,90

Frisdranken
Tonic
Soda
Coca-Cola
Coca-Cola Light
Fanta

Digestieven
Amaretto Di Saronno
Cognac
Grand Marnier
Cointreau
Baileys
Poire William
Grappa

Stella Artois
Duvel
Hoegaarden

€ 6,90
€ 8,70
€ 9,20
€ 8,20
€ 4,80
€ 5,90

€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60

Chaudfontaine plat (0,5L)
Chaudfontaine bruis (0,5L)
Nestea
Appelsiensap

€ 4,60
€ 4,60
€ 2,60
€ 2,60

Koﬃe’s
Illy Koﬃe
Illy Mokka
Illy Decaféïné
Illy Cappuccino
Illy Koﬃe Verkeerd

€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90
€ 3,30
€ 3,30

Thee
Irish Coﬀee
French Coﬀee
Italian Coﬀee

€ 3,30
€ 7,10
€ 7,10
€ 7,10

Wijnkaart

