Bubbels
Champagne Jean Dumangin 1er Cru Brut
Een mooie gestructureerde champagne met een elegant en breed palet. Hij wordt
gemaakt uit 60% Pinot Noir en 40% Chardonnay.
Crémant D’Alsace - Edmond Rentz Brut - Méthode Traditionnelle
Bleekgele Crémant d’Alsace met fijne belletjes en aroma’s van witte bloesem en vers
fruit. In de mond een explosie van frisheid met een lange fruitige afdronk.

Huiswijn / Vin du patron
Wit / Blanc - Pierre Henri - Chardonnay – Pays d’Oc
Deze fruitige, droge, witte wijn kenmerkt zich door het vele fris en exotische fruit
dat lichte, aangename zuren bevat. In de mond een lange romige, smaakvolle
afdronk.
Rosé - Pierre Henri - Syrah - Pays d’Oc
Mooi uitgebalanceerde Zuid Franse wijn met de geur van frambozen en bosbessen.
Frisse smaak met geconcentreerd fruit. Een lekker en mooi glas rosé.
Rood / Rouge - Pierre Henri - Cabernet Sauvignon – Pays d’Oc
Wijn met een diep robijnrode kleur. In de neus primair fruit, kleine donkere vruchten
en gekruide toetsen. In de mond soepel en evenwichtig.

Witte wijnen – Vin blanc
Harmonie Edmond Rentz – Alsace (Edelzwicker)
Pinot blanc – Riesling --Sylvaner
Perfecte harmonie tussen drie druiven. Smaak van sappige druiven, fris en fruitig
met een florale toets.
Pinot Gris Edmond Rentz – Alsace
Heldere goudkleurige wijn met complexe aroma’s van fruit en specerijen. De smaak
is rijk en vol met tropisch fruit en een zuivere droge afdronk.
Pinot Blanc Edmond Rentz – Alsace
Plezierige, goed gemaakte wijn waarvan de smaak niet alleen sappig,
fris en behoorlijk droog is, maar tevens voorzien van kruidig wit fruit.
Château Des Tourtes Côtes De Blaye – Bordeaux sec
Gemaakt uit de Sauvignon druif en de Sémillon druif. Wijn met een lichtgele
kleurspiegel en groene tinten. In de neus aroma’s van citrusvruchten en witte
bloemen en een goed gestructureerde smaak.
Château Des Gravières – Graves sec
Droge witte wijn met een geelgroene kleurspiegel. Zeer fijn en bloemig aroma met
rokerige smaak van vuursteen, typisch voor een Graves van Portes.
Chablis 1er Cru Fourchaume Domaine Du Colombier Bourgogne
Droge witte wijn met een fris karakter en sterke fruitaroma’s. Wijn met een rijke en
lange afdronk.
Pouilly-Fumé Domaine Henry Brochard – Loire
Fruitige witte wijn met complexe aroma’s van bloemen en fruit. Elegante florale
wijn met complexiteit en fris einde
Pouilly-Fuissé Domaine de la Creuze Noire – Maconnais
Deze wijn heeft een heerlijke frisse geur, een brede fruitige, volle smaak met een
lichte ondertoon van gesmolten boter. Naast wat steenfruit, heeft hij ook een
exotische toets van rijpe ananas.
Saint-Véran Domaine de la Creuze Noire – Maconnais
Mooie chardonnay wijn met een heerlijke frisse geur. In de mond een volle fruitige
smaak met fijne zuren en een mooie lengte.

Sancerre Aujourd’hui non filtré Domaine Hubert Brochard – Loire
Fijne en delicate Sancerre die niet gefilterd is waardoor hij zijn volle aroma's en
smaak behoudt van de Sauvignondruif.
Domaine Leplan Classic – Côtes du Rhône
Mooie schitterende heldergele kleur met groene reflexies. Het boeket kent aroma’s
van wit fruit vermengd met florale toetsen. Krakend fris smaakpallet met een
bittere pointe. Knappe vettigheid met veel lengte in de afdronk.
BIO – Domaine de Tholomies Chardonnay – Pays d’Oc
Biologische wijn met een prachtige fruitige neus. In de volle rijpe smaak herken je
toetsen van citroen en tropisch fruit.

Rosé wijnen – Vin rosé
Pinot Noir Edmond Rentz – Alsace
De Pinot Noir is de enige rode druif van de Elzas. De geur en de smaak zijn zuiver
Pinot Noir, sappig en rondborstig. Een wijn met de allure van een Bourgogne.
Château Du Galoupet Cru Classé – Provence
Zalmkleurige droge roséwijn met aroma’s van Provençaalse kruiden. In de smaak
vind je tinten terug van kleine rode zuiderse vruchten.
Tavel Domaine Moulin La Viguerie – Rhône
Tavel wordt beschouwd als beste rosé ter wereld en heeft aroma’s van rood fruit,
noten en amandelen. De smaak is stevig, fris en kruidig.
Domaine Le Pive ‘Vie De Boheme’ – Sable de Camargue
Bleekroze rosé met stuivende aroma’s van aardbeien, frambozen, kersen en
passievrucht, In de mond lekker rijp fruit met een perfecte zuurtegraad.

Rode wijnen - Vin rouge
Beaujolais Villages Domaine Pardon & Fils
Een volle ronde smaak, een wat steviger type met zwoel rood fruit en de smaak van
kersen en bessen. Een echte Beaujolais met veel fruit en souplesse.
Leplan Classic – Côtes du Rhône
Granaatrode wijn in de neus kruidige en fruitige toetsen. In de mond soepele
tannines en een zachte ronde afdronk.
Gigondas Domaine de Font-Sane – Côtes du Rhône
De kracht en complexiteti van deze Gigondas zijn vergelijkbaar met de châteauneufdu-pape. Robijnrode kleur met paarse tinten. Warme, brede smaak met in de afdronk
een mooie blaans tussen de rondheid en de zachte tannines.
Château La Grave Singalier – Bordeaux Supérieur
Een soepele en karaktervolle Bordeaux met een sappige afdronk van rood fruit.
Château Le Cône – Bordeaux Supérieur
Deze houtgelagerde bordeauxwijn is elegant met een zeer evenwichtige smaak met
zachte ronde tannines. In de afdronk vindt u een grote verfijning met optimaal rijp
fruit.
Bordeaux ‘Z’ (3de wijn Château Labégorce) – Bordeaux
Toegankelijke en soepele dieprode bordeaux met subtiele aroma’s van rood fruit en
kruiden. In de mond een fruitige aanzet met op het einde een aangename eiktoets
vanwege de vatrijping.
Château Les Couzins – Lussac Saint-Emilion
Elegant, soepel en fris met een fruitige van bessen, kersen en een vleugje kruiden.
Wijn met body.
Château Carteau Grand Cru – Saint-Emilion
Krachtige aroma’s van rijp fruit, kersen en toast. In de smaak een krachtige aanzet,
smakelijke mondvulling met fijne tannines. Lange afdronk, mooi in balans met de
fruitaroma’s.
Château Lamarzelle Grand Cru Classé – Saint-Emilion
Kersenrode wijn met aroma’s van zwarte bessen en gekonfijt fruit. Zijdezachte wijn
met veel karakter en verfijnde tannines.

BIO – Château De Luc ‘Cuvée Cécile’ – Corbières
Zuidfranse wijn gemaakt uit de Carignan druif, Grenache en Syrah met een neus
van rode rijpe vruchten. In de mond fijne tannines. In de afdronk een kruidige toets.
BIO – Domaine de Tholomies Cabernet Sauvignon/Merlot – Pays d’Oc
Biologische paarsrode blend met aroma’s van kleine vruchten zoals bramen en cassis.
Wijn met een warme krachtige smaak en een fruitige lange afdronk en een tikkeltje
kruidig.
BIO – Domaine de Tholomies Syrah/Grenache/Cinsault – Pays d’Oc
Biologische wijn met een paarse kleurspiegel en aroma's van vanille, pepermunt,
kreupelhout en bosbessen. In de mond evenwichtig, harmonieus met aangename rijpe
taninnes.
BIO – Domaine de Tholomies La Livinière – Minervois
Biologische dieprode wijn met 12 maanden vatrijping. In de neus aroma’s van zwart
en rood fruit, vanille en laurier. De smaak is stevig met houttonen en een krachtige
lange afdronk.
Mercurey Vieille Vignes Domaine Jean Marechal – Bourgogne
Gemaakt van de Pinot Noir druif, heeft deze wijn de typische eigenschappen van
een goede Mercurey. Fruitige aroma’s van kersen en frambozen en een lichte
eiktoets.
Château Le Barrail – Médoc
Deze wijn met een fluweelrode kleur, geurt heerlijk naar zwarte bessen en
cederhout. In de smaak ontdekt u eveneens bessenfruit en een pepertje. Deze wijn
bevat een flinke dosis zachte tannines.
Château Dutruch Grand Poujeaux – Moulis-en-Médoc
Ware explosie van rijpe vruchten en soepele tannines, een verleidelijke wijn
met veel soepelheid en finesse.
Zédé de Labégorce – Margaux
Robijnrode wijn met discrete aroma’s van zwarte pruimen, zwart fruit en vanille.
Typerende Margaux met veel fruit, een rijke en volle structuur, zachte aroma’s en
een perfect evenwicht.

Saumur Château de Montguéret – Loire
Deze rode Loire wijn heeft het aroma van een Médoc en de volheid van een
Bourgogne met daarbovenop nog zijn fruitigheid.
Château de la Commanderie – Lalande de Pomerol
Donkere robijnrode wijn, de Merlot druif speelt hier de hoofdrol die leidt tot een
stevige wijn met een fijn bouquet, elegante tannines en een karaktervolle afdronk
met een lichte houttoets op het einde.
Château De Sales – Pomerol
Ronde wijn met aangename rijpe aroma’s in neus en mond. Mooi geurenpatroon van
zwarte bessen, gebrande koffie en een fijne houttoets.
Château Carbonnieux ‘Pessac-Léognan’ Grand Cru Classé – Graves
Mooi gestructureerde Graves met fijnkruidige bessengeur. In de mond fijne
fruitsmaken, zacht en krachtig tegelijk met in de afdronk een mooie houttoets.
Châteauneuf du Pape Château De La Gardine
Fruitig aroma met toetsen van anijs en venkel. In de mond een frisse en ronde
smaak.
Altos Ibericos Crianza Rioja – Bodegas Torres
Kersenrode wijn met aroma’s van kruiden en bosvruchten. De smaak ontvouwt
zachte tannines en lichte houttonen.
Candela ‘1884’ Malbec Mendoza - Argentinië
Donkerrode wijn met aroma’s van koffie, specerijen en chocolade. In de mond
stevige tannines, krachtig fruit met een lange afdronk.
Santa Gloria Cabernet Sauvignon Reserve Maipo Valley – Chili
In zowel de geur als smaak vind je bessen, pruimen en kruidig hout. De wijn is
stevig, sappig met aangename zachte tannines in de afdronk.
Barolo Alessandro Rivetto Piemonte – Italië
Robijnrode wijn met een complexe neus van zachte kruiden, cacao en wild rood
fruit. De smaak is aangenaam fris met edele tannines. In de afdronk herken je een
vanilletoets omwille van de lange vatrijping.
Barbera d’Asti Superiore Bricco Sereno Piemonte – Italië
Rasechte Babera met aroma’s van rood fruit, kruiden en zoethout, Volle wijn met
goed evenwicht tussen hout en fruit en een zijdezachte afdronk.

