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MOUSSERENDE WIJNEN

Bewaarpotentieel Prijs (€) Aantal Totaal
1 Jaar

P01 Cava Soler Jovi Brut Reserva Spanje

De klassieke 3 druiven Xarel-lo, Macabeo en Parellada geven een licht goudgele cava. Dit is een cava Brut Reserva uit het bekende
San Sadurni d'Anoia. Frisse afdronk met een smaak van groene appel, lichte citrustoets. Serveertip: ideaal voor aperitief bij feestjes
en andere aangelegenheden, maar ook bij koude garnaalgerechten en gerookte zalm.

P02 Prosecco La Tordera Alnè Extra Dry D.O.C. Italië

1 Jaar

Samenstelling: 100 % Glera druif levert een fruitige maar toch droge, fijnparelende, elegante aperitiefwijn met een lichte
appeltoets. Het domein is gelegen in Veneto in het dorpje Valdobbiadene. Deze D.O.C. behoort tot de topappellatie La Tordera en
wordt in de meest gerenommeerde restaurants geserveerd. Serveertip: als aperitief.

WITTE WIJNEN
P03 Rocca Maura Les Petits Galets Blanc Frankrijk

ETIKET KIND

P04 Nube De Leza Garcia Sauvignon Blanc Rioja

P05 Domaine Beauséj our Touraine Loire Frankrijk

11

2-3 Jaar

Samenstelling : 100 % Sauvignon Blanc levert een droge, witte wijn met lichte toetsen van ananas. Dit pareltje uit de Touraine kan
zich gerust tussen de grote namen zoals Sancerre en Pouilly Fumé mengen. Het domein is opgericht in 1927 door Joseph Verdier en is
met grote zorg overgedragen naar volgende generaties. Serveertip: deze elegante wijn wordt geschonken bij warme, gebakken
kreeftgerechten, gaat uitstekend bij garnaal- en gambagerechten .

P06 Aldo Adami Custoza Verona D.O.C. Italië

11

2-3 Jaar

Samenstelling: blend van Garganega, Cortese, Trebbiano en Trebbianello en levert een lichtgele fonkelende wijn . Dit domein is
gelegen in Custoza waar de wijngaarden zich situeren rond de berg Valbusa. De complexiteit wordt verworven door de blend van 4
druiven die telkens op een verschillend tijdstip manueel geoogst worden. Serveertip: deze elegante wijn met body serveert men bij
lichte pastagerechten, risotto's, gegrilde visschotels en lichte gevogeltegerechten.

P07 Montioni Grechetto I.G.T. Umbria Italië

11,5

1-2 Jaar

Samenstelling: 100% Grechetto levert een groengele, witte wijn zeer typisch voor de streek. De druif kent zijn oorsprong in
Griekenland. Deze druif is typisch voor de Montefalco-streek en groeit weelderig op 450 meter hoogte (in de prachtige streek rond
Assisi). Dit wijntje heeft een zeer frisse neus met bloemige aroma's, rijke toets van vanille en een lichte notentoets. Serveertip:
lichte pastagerechten met rucolla en wit vlees, coquilles in combinatie met Parmesaanse kaas .

P08 Rhebokskloof Bosstok Chenin Blanc Zuid-Afrika

12

2-3 Jaar

Samenstelling : 100% Chenin Blanc - deze druif is de populairste witte druif in Zuid-Afrika. Dit domein is genaamd Rhebokskloof (° in
1797) en is gelegen in Paarl Zuid-Afrika. Uniek micro-klimaat. Dit fris wijntje heeft aroma's van tropisch fruit, zoals ananas.
Serveertip: ideaal als aperitief, bij salades, schelpdieren, visgerechten met of zonder room.

P09 Garofoli Macrina Verdecchio dei Castelli di Jesi Marche Italië

P10 Heiderer Mayer Grüner Veltliner Ried Silverberg Wagram Oostenrijk

12,5

2-3 Jaar

Samenstelling : 100 % Grüner Veltliner levert een zuiver smaakpallet met een mooie mineraliteit en heel wat finesse met een licht
vettige toets. Dit oud wijndomein, gesticht in 1844, is gelegen in Wagram (één van de bekendste wijnregio's in Niederöstenreich).
Deze rijpe, elegante wijn heeft een uitgesproken geur van peper en zachte smaken van geel fruit en een zeer lichte houttoets.
Serveertip : deze wijn wordt geschonken in de betere restaurants door zijn flexibiliteit zowel bij koude als bij warme visgerechten.

P11 Lugana Cantina Bulgarini D.O.C. Lombardia Italië

12,5

2-3 Jaar

Samenstelling: 100% Verdecchio levert een groengele, witte wijn zeer typisch voor de streek. De druif kent zijn oorsprong in
Griekenland. Deze druif is dé klassieker in de Marken. De oogst wordt kort uitgesteld om de complexiteit van de wijn te
bevorderen. Dit wijntje heeft rijp fruit in de neus, sappig en fris in de mond en is meteen op dronk. Serveertip: laat zich graag
serveren met lichte pastagerechten en andere voorgerechten.

14

2-3 Jaar

Samenstelling 100% Turbiana levert een klassevolle zachte wijn (unieke witte Lugana), strogeel van kleur met groene reflecties. Dit
familiedomein met wijngaarden aan de zuidelijke oevers van het Garda-meer is gelegen in Pozzolengo (Lombardije). De vinificatie
gebeurt in inox-vaten. De wijn heeft een mooie aromatische afdronk en een ondertoon van amandel. Serveertip: bij lichte
visgerechten, pasta en salades met vis en als aperitief

ETIKET KIND

15,5

1 Jaar

Samenstelling : Grenache, Merlot en Cinsault leveren een zalmkleurige, fruitige rosé met licht bloemige toetsen. Rocca Maura is een
coöperatieve uit Roquemaure, gelegen naast Château-Neuf-du-Pape (Rhône). De zomerse rosé zit boordevol fruit met smaken van
aardbei en zwarte bes en wordt jong gedronken. Serveertip: Ideaal met salades en allerhande zomerse gerechten, kan ook als
aperitief geschonken worden.

P13 Effet Mer Rocca Maura Frankrijk

8

2-3 Jaar

Samenstelling : Sauvignon Blanc levert een verfrissende, smaakvolle fruitige wijn met lichte zuren. De jonge generatie brengt een
frisse wind in het familiedomein waardoor naast de traditionele wijnen ook nieuwe wijnen gelanceerd worden. Deze lekkere wijn
heeft zachte toetsen van citrus in combinatie met pompelmoes en een vleugje passievruchten. Serveertip : Dit wijntje serveert men
bij schelpdieren, maar ook bij geitenkazen en als aperitief.

ROSE WIJNEN

13

1-2 Jaar

Samenstelling: Chardonnay, Sauvignon Blanc en Viognier. Deze goudgeel kleurige wijn heeft een neus van witte bloemen, limoen,
peer en pompelmoes. Uitstekende harmonieuze balans van zuur en zoet en leent zich voor tal van gelegenheden. Deze wijn wordt
geserveerd bij kazen, zeevruchten , lichte visgerechten, simpele complexloze maaltijden en ook bij het aperitief.

P12 Rocca Maura Les Petits Galets Rosé Frankrijk

11

1 Jaar

Samenstelling: Grenache levert een mooi gestructureerde rosé met een grote elegantie.
Deze volmondige, fruitige parel is gemaakt van de mooie selectie van de Grenache druif en wordt met de grootste zorg gevinifieerd.
De wijn heeft aroma's van zachte pompelmoes en witte bloemen en is zeer goed in balans tussen fruitigheid en zuurte.
Serveertip: Deze zomerse wijn schenkt men als aperitief maar ook bij tal van zomerse gerechten.

8

10,5
MAGNUM
22

ROSE WIJNEN

Bewaarpotentieel Prijs (€) Aantal Totaal
P14 La Nuit Tous Les Chats Sont Gris IGP Gard Frankrijk
1 Jaar
Samenstelling : 100% Grenache noir levert een lichte rosé met fonkelende toetsen en een zeer fruitige afdronk
10,5
Dit wijndomein is gelegen in de Provence waar het al generaties lang de jonge fruitige rosé wijntjes maakt met een sterke persoonlijkheid.
Jeroboam
Deze wijn heeft aromatische toetsen van witte perzik met een lichtzurige citrustoets, kortom een echt terraswijntje.
55
Serveertip: Deze zomerse rosé serveert men bij lichte zomerse salades en aperitief, maar ook lekker bij een jong geitenkaasje.

RODE WIJNEN
P15 Bonne Nouvelle Merlot Frankrijk ALCOHOLVRIJE WIJN
Samenstelling : 100 %Merlot De wijn is afkomstig uit Languedoc Zuid-Frankrijk. Deze wijn met robijnachtige kleur heeft een
gebalanceerd aroma van rood fruit in de neus én in de mond. Serveertip: als aperitief (koud serveren) en bij rood vlees en kazen.

P16 Rocca Maura Les Petits Galets Rouge Frankrijk

2-3 jaar

Samenstelling : Syrah, Merlot, Marselan levert een robijnrode kleur, zeer mooie instapwijn voor dagelijks gebruik. Rocca Maura is
een coöperatieve uit Roquemaure, gelegen naast Château-Neuf-du-Pape (Rhône). Deze krachtige intense wijn heeft een gebalanceerd
aroma van zwart fruit met een licht getoaste toets. Het best wordt deze wijn geserveerd bij simpele vleesgerechten, pastaschotels
met tomatensaus, lichte vleesgerechten.

P17 Barbian DO Toro Spanje

17

5-7 Jaar

Samenstelling : 50% Merlot, 40% Cabernet & 10% Marzemino - Een wijn van hoge kwaliteit, gemaakt van speciaal geselecteerde
druiven. Dit familiedomein met wijngaarden aan de zuidelijke oevers van het Garda-meer is gelegen in Pozzolengo (Lombardije).
Evenwichtig en mooi rond met aroma’s van rode bessen en noten van vanille en jam. Mooie tannines met een zachte, maar volle
afdronk. Serveertip: bij rijpe kazen en geroosterd rood vlees, verfijnde wildgerechten

P26 Gran Predicat Grifoll Declara Priorat DOQ Spanje

15

5-7 Jaar

Samenstelling: 45% Garnacha Negra, 45% Carinena en 10% Merlot levert een mooi gebalanceerde wijn die geapprecieerd wordt
door 's werelds beste sommeliers. Het familiedomein is gesitueerd in El Molar. Priorat is een unieke enclave met zwarte heuvels.
Het terroir biedt een hoge minerale expressie. Manuele pluk. 9 maanden op hout gerijpt. Serveertip: Deze volmondige krachtige
wijn schenkt men bij wildschotels, stoofpotjes en andere winterse gerechten.

P25 Bulgarini Rosso Gerumi Lombardia Italië

14

5-7 Jaar

Samenstelling: 65% Sangiovese, 20% Merlot, 15% Sagrantino levert een robijnrode wijn met briljante toets. Dit paradepaardje van
de familie Montioni rijpt 12 maanden op eiken vaten en verkrijgt zachte tannines. Het jonge, bruisende familiedomein heeft een
kleine wijngaard maar levert ook schitterende olijfolie. Serveertip: met gegrild rundsvlees, gegrilde groenten en scherpe pikante
kazen picorino, parmesaan,…)

P24 Predicat Grifoll Declara Priorat DOQ Spanje

13,5

5-7 Jaar

Samenstelling : Tempranillio, Garnacha, Mazuelo levert een elegante robijnrode wijn met mooie rode fruittoetsen. Heldere, volle
robijnrode wijn waarbij de fruitige aroma’s haast uit het glas lijken te barsten. Harmonieus boeket, fijne milde wijn met een prima
zuurtje in de afdronk. Deze wijn rijpte op jonge eiken vaten gedurende 12 maanden. Serveertip: Deze elegante wijn is werkelijk
een passe partout voor vele gerechten zoals rood vlees, paëlla, maar ook met pastagerechten.

P23 Montioni Rosso D.O.C. Italië

13,5

5-7 jaar

Samenstelling : 100% Tempranillo levert een fruitige, zachte robijnrode wijn. Dit is werkelijk een pareltje uit de La Mancha
streek.Deze wijn heeft intense zachte smaken van rood fruit met een zeer lange afdronk. De wijn wordt gemaakt van wijnstokken
tussen de 40 en 70 jaar. Hoewel hij gerijpt is op vat, heeft hij een zeer jeugdig karakter. Serveertip: Deze wijn schenkt men het best
met allerhande gegrilde vleessoorten en BBQ.

P22 Leza Rioja Reserva Spanje

12,5

3-5 Jaar

Samenstelling : 100% Primitivo levert een uiterst volle wijn met grote gelijkenissen van de befaamde Zinfandel. Deze wijn heeft het
aroma van dieprode zwarte kersen en klein rood fruit. De wijn heeft 12 maanden op eiken vaten gerijpt. Deze is werkelijk de
topwijn uit de hak van de laars van Italië (Puglia). Serveertip: deze krachtige sterke wijn serveert men met wildschotels en rode
vleesgerechten.

P21 EA! D.O La Mancha Spanje

12,5

3-5 Jaar

Samenstelling : 100% Monastrell druif (= Mourvèdre) levert een diep kersenrode intense kleur met heel wat body. Dit domein is
centraal gelegen in de Jumilla streek. Monastrell druif is daar in ere hersteld. De wijn heeft een zeer geconcentreerde smaak met
verfijnde eikenhouten toetsen (in Amerikaanse en Franse eik) en een lange afdronk. Serveertip: Deze dieprode wijn serveert men bij
BBQ , geroosterd vlees , gedroogde hammen en rijpere kazen.

P20 Masseria Tagaro Cinquenoci Primitivo Puglia Italië

12,5

3-5 Jaar

Samenstelling : dit is een blend uit de Cellar Selection : Syrah, Pinotage, Durif (= Petit Syrah genoemd wordt) & Cabernet
Sauvignon. Dit domein is genaamd Rhebokskloof (° in 1797) en is gelegen in Paarl Zuid-Afrika. Uniek micro-klimaat. Elegante, frisse,
fruitige blend met een mooie kruidigheid en frisse afdronk. Houtlagering op Franse eiken vaten gedurende 16 mnd. Serveertip :
deze stevige volmondige wijn serveert men het best bij rood vlees, kaasschotels, volle tapas.

P19 Gobanilla Jumilla (Murcia) Spanje

8

3-5 Jaar

Samenstelling: 100% Tinta de Toro-druif levert een jonge, moderne fruitige easy drinking wijn met complexe aroma's. De Bodegas
Covitoro heeft de oudste wijngaard uit de streek in handen waar ze met de grootste zorg de beste kwaliteitswijnen maken. Deze
fruitige wijn heeft intense aroma's van dieprode kers met een licht getoast afsluiter en heeft 4 maanden gerijpt op vat. Serveertip :
met allerhande vleesgerechten en grillades, maar ook met zachte kazen. Of tapas!

P18 Rhebokskloof Flat Rock Red Zuid-Afrika

7

22

+10 Jaar

Samenstelling: Garnacha en Carinena Dit is het kroonjuweel van het familiedomein Grifoll Declara. Deze Gran Predicat toont de
kracht van Prioratwijnen. Deze topwijn heeft werkelijk een zeer hoog potentieel en scoort hoge toppen bij echte wijnkenners, dit
door zijn machtige afdronk. 15 mnd houtlagering. Serveertip: bij zeer hoogstaande vleesgerechten zoals kalfsrib, speenvarken. Ook
bij verfijnde wildgerechten.

33

TOTAAL (€)

