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PP incl btw

L'Andreau, Cremant de Loire (FRA) 13,30
Chardonnay - Chenin Blanc

Heldere, fijn sprankelende wijn, frisse aroma's van appel en peer, minerale finale.

Valhondo (methode traditionelle) (ESP) 8,30
Macabeo, Xarel-lo, Parellada

Frisfruitige mousserende wijn, aroma’s van appels, elegantie troef

Stellenrust Cremant de Lure MCC (Z-AFR) 15,95
Chenin - Chardonnay - Cabernet Franc

Cremant de lure is vrij vertaald 'subtiele verleiding', zachtroze kleur, moderne stijl, toetsen van
aalbessen en pompelmoes, 18 maand sur lie.

Marquis de Souverain (Lux) 5,50
Ugni blanc - Airen

Bruisend aperitief op basis van wijn uit Luxemburg
Versie 'brut', weinig restsuikers. Fruitige droge afdronk

Domaine Borgeot Bourgogne Blanc ‘Clos de la Carbonade 16,95
Chardonnay

Meloen en citrus als eerste indruk, frisse aanzet met fijn bittertje van amandel, mollig en licht gebrande toetsen

Caprioles 6,20
Chardonnay, Vermentino, Sauvignon Blanc,  Rousanne

Zuivere florale wijn met volle mondstructuur en aangename zuren

Clos des Freres blanc 22,95
Roussanne - Viognier - Clairette - Bourboulenc

Mooie volle strogele wijn met aangename molligheid in de mond. Aromatische rijkdom,
bloesems, peer, mineraliteit. Weelderig en vol in de mond met heerlijke fijne zuren

Les Ors blanc 12,50
Chardonnay - Mauzac

Frisse wijn, maar voldoende vol om culinair in te zetten, Toetsen van steenfruit en vleugje mineraliteit
Elegante afdronk met mooie lengte.

Caractère Unique 10,95
Grenache blanc, Marsanne, Vermentino

Fruitige toets, lichte mineraliteit en fijne zuurtjes brengen deze wijn heerlijk in balans

Aux Molatese Savagnin 31,95
Savagnin

Verse ananas, florale aroma's, honing en noten, een ontdekking

Mas Crémat 'La Yose' blanc 12,95
Grenache blanc, Rousanne, Vermentino

Witte bloemen en perzikken in de neus, sappig evenwicht met kruidigheid en aangename frisheid

Mousserende wijnen

Cava

Frankrijk Wit

Schuimwijn

Côteaux d’Ensérune

Methode Cap classique

Vacqueyras

Bourgogne

Cremant de Loire

Languedoc - Limoux

Jura

Saint-Chinian

Aoc Cotes du Roussillon



Loin de l'oeil 14,95
Loin de l'oeil

Rijpe vruchten zoals appel en peer, vol en romig, uitstekende onderbouwende zuurtjes, een ontdekking

Cuvee C Le Chardonnay 7,50
Chardonnay

Expressieve wijn, mineraal en floraal, complex!

Les trois lunes chardonnay 7,95
Chardonnay

Witte vruchten, vleugje vanille en toets van brioche, heerlijke vlotte en toegangkelijke wijn

Lavila 6,20
Colombard, Sauvignon Blanc

Fruitige en florale toetsen, zuivere, elegante en frisse wijn

Les Parfums du midi Blanc 8,00
Colombard, Viognier

Helder goudgeel, intense neus van wit steenfruit, vol en rond,
fruitig in de afdronk, complexe sappige structuur.

Les parfums du Midi 7,95
Grenache
Framboos en rode bes domineren de neus, fijn en elegant

Gris d'Amélie 6,50
Grenache - Syrah
Frisse wijn met aroma's van framboos en rozenblaadjes, elegant!

Saveurs Occitanes 7,50
Cinsault - Syrah
Frisse wijn met aroma's van framboos en rozenblaadjes, elegant!

Exquise Rosé 8,90
Grenache noir
Frisse wijn, met hogere acciditeit, uitermate geschikt bij frisse slaatjes en gerechten met kip en fruit

Clos des frêres, Erwin Devriendt 20,95
Grenache, Syrah

Fraicheur, finesse, structuur, potentieel! (gemaakt door een Belg)

Domaine Constant-Duquesnoy 15,95
Grenache, Syrah

Rode vruchten, bramen en blauwe bessen, veel fruit, zachte tannines met kruidge finish

Vignobles des quatre vents 'Z' 12,95
Merlot, Cabertnet Sauvignon, petit verdot

Rode vruchten, lichte pepertoets, lange soepele afdronk

Frankrijk Rood

Frankrijk Rosé

IGP

Rhône
Vacqueras

Vinsobres

Bordeaux
Bordeaux

Aoc Cotes du Roussillon



Caprioles 5,95
Merlot, Cabernet sauvignon, Syrah

Primair fruit, weelderige stijl met rijpe tannines en vleugje vanille

Lavila 6,20
Grenache, Merlot

Soepele wijn met rijke mondstructuur, rood fruit en zachte kruidigheid
verkrijgbaar: 1L, BIB 5l / 10l

Grand Merlot, Cuvee M 7,50
Merlot

rood fruit domineert de neus, in de mond heerlijk zacht en sappig, bessen en kersen,
zachte tannines

Peau de vache 7,95
Alicante Bouschet

Deze vergeten druif is een kruising tussen grenache en Petit Bouchet, en heeft rood vruchtvlees,
hierdoor krijgt de wijn een enorme volle paarsrode kleur. Rode bessen, viooltjes, vleugje eik en licht pepertje

Latoque Reserve 9,95
Cabernet Sauvignon - Syrah - Malbec

Sappig en vlezig zwart fruit, bessen, bramen en pruimen, onderbouwende fruitzuren
rijpe en zachte tannines

Domaine Laborie 6,95
Merlot - Cabernet

Vlotte drinkwijn, met rood fruit in de neus, aangename sappigheid en vlotte tannines

Monastier Shiraz 7,95
Shiraz

Zwarte bosvruchten en kruiden, vlotte soepele afdronk met weelderige finale

Petit Berger 5,95
Merlot

Rode vruchten, bessen en frambozen, maar ook cassis, mooie lengte en soepel tannines

Organic White, Casa Benesal 8,95
Gewurztraminer, Moscatel

Droog gevinifieerd. Florale toetsen, lichte kruiden en fijn zuurtje, frisse afdronk

El Picoteo Blanco 6,80
Verdejo - Sauvignon Blanc

Citrus, limoen, tropische vruchten. Mooie evenwichtige afdronk.

Bodegas De Pinosa "Vergel Blanco" 7,50
Airen - Sauvignon blanc

Rijp wit steenfruit, perzik en guava, witte bloemen en vleugje kruidigheid. Mollig mondgevoel.

El Picoteo rosado 6,80
Syrah
Rijp fruit, balans tussen body en frisheid, volle smaken…

IGP

Spanje Wit
Valencia

Spanje Rose

Alamansa 

Levante - Alicante

Valencia

Vin de France



Hacienda Zorita, Marques de Grenon 7,95
Tempranillo

Krachtige rode wijn, rijpe sappige zwarte vruchten en weelderig hout.

Hacienda Zorita, Syrah natural reserve 16,95
Syrah

Zwart fruit, bessen, bramen, typische syrah toets en heel wat kruiden

Bozeto d'Exopto 10,45
Garnacha - Tempranillo - Graciano

Aroma's van bosvruchten, vleugje peper, zoethout en fijne krijden. Pruimen, chocolade,
verweven tannines en aangenam zacht, fijne zuren en lichte rokerige toets

Castano "Sierra Alta" 8,50
Monastrell - Shiraz - Cabernet Sauvignon

Brilliant kersenrood, pruimen, vijgen, bessen, vleugje mooi versmolten hout, weelderig elegant

El Picoteo Tinto 6,80
Monastrell - Shiraz

Fruitige aromas van rood en wzart fruit, speelse tannines, zacht en sappig.

El Picoteo Gold 'Los losares' 12,95
Garnacha Tintorera

Oude stokken van 80 jaar, 14 maand houtlagering, dit geeft een enorm complex wijntje
Pruimen, rozijnen, vanille, kaneel, fijne groene kruiden… een topwijn!

Marius Crianza 7,95
Monastrell - Tempranillo - Cabernet Sauvignon

Vlotte sappige crianza met aroma's van pruimen en zwarte vruchten, vleugje peper

Tesalia 28,95
Petit verdot, syrah, cabernet sauvignon, tintilla de rota

Zwart en rood fruit, rijpe tonen met nuances van vanille en koffie
een prijsbeest!

Vina Magna 6months 14,95
Tempranillo

Kersenrood, met granaatrode ondertoon, florale aroma's maar ook rood fruit zoals framboos,
Fijne vanilletoets en zachte geur van koffie. Zachte tannines, elegant en evenwichtig,

Vina Magna Crianza 19,95
Tempranillo, Cabernet sauvignon

Kersenrood, met granaatrode ondertoon, kersen, bramen, zwarte bessen en frambozen,
cacao, vleugje chocolage en heerlijke impressie van vanille. Bewaarpotentieel.

Monologo, A & D wines 10,95
Arinto

Fruitige frisse wijn, bloemige toetsen en aangename zuren, steenfruit en mineraliteit.

Marinotti 8,50
Negroamaro

Wilde bosvruchten en kruiden, evenwichtige lange finale

Puglia
Italië Rood

Minho - Vinho verde

Rioja

Alamansa 

Levante - Yecla & Jumilla

Portugal Wit

Spanje Rood
Castillia y Leon

Ribero del duero

Cadiz



Marinotti Primitivo Di Manduria 27,95
Primitivo

Complex fruitig, vol en rond, pruimen en kersenjam, lichte tabakgeur, toetsen van cacao en koffie

Terre de Arnissa "Primitivo" 9,95
Primitivo

Kersen, pruimen, bessen, vleugje drop en fijne kruidigheid. Een vanilletoets rond de wijn mooi
af ende tannines geven de wijn heel wat body

Domodo primitivo 6,95
Primitivo

Verfijne aroma's van zwart fruit, aangename kruidigheid, sappige afdronk met mooie verweven tannines

Agricola Dissengna Cabernet Franc 7,95
Cabernet Franc

Zwartre bosbessen, indrukken van specerijen, sappige mondstructuur en zachte tannines
Fruitige aspect in de finale

Novaia Valpolicella Ripasso 16,95
Vorvina, Corvinone, Rondinella 

Zwarte kersen en zoetse specerijen, complex en karaktervol, zachte afdronk met uitstekende balans

Mont'Albano 7,95
Merlot, Refosco

Bessen, bramen, verse aardbei, lichte kruidigheid, vol en rond, ideaal bij gegrilde vleesgerechten

Domodo Sangiovese 6,95
Sangiovese

robijnrood met toetsen van violet, rode vruchten zoals framboos en kers, fris karakter
Soepel en drinkklare sangiovese, elegant en evenwichtig

Domodo Montepulciano 6,95
Montepulciano

Pruimen en kersen, fijne toets van rozemarijn, vleugje vanille, uitstekende drinkwijn

La Carlina Langhe "Volubile" 14,95
Nebbiolo

Sappig rood fruit, fluwelen tannines, discreet hout

Caudium Aglianico 11,95
Aglianico

Rijp fruit, bessen, kersen, pruimen, fijne kruiden en een vleugje karamel

Rosso igt, Lornano 8,95
Sangiovese, Merlot

Sappig rood fruit, fluwelen tannines, discreet hout

Chianti Classico docg, Lornano 13,95
Sangiovese

Rood fruit en kruidigheid, elegante en frisse lange afdronk
Zilveren medaille 'Decanter 2014'

Toscane

Piemonte - Langhe

Veneto

Abruzzo IGT

Campania

Friuli

Venezia



Barrel fermented "54", Stellenrust 17,95
Chenin Blanc

Frisse aanzet, wat sinaas, zachte subtiele en lange finale
50 jaar oude stokken

Barrel fermented "Chardonnay", Stellenrust 17,50
Chardonnay

Volle chardonnay, vatgelagerd, vanille en hout, rijpe fruittonen

JJ Eight Pilars, Stellenrust 17,95
Shiraz, Carignan, Grenache, Cinsault, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Pinotage

Boutique-wijntje van Stellenrust, blend van 8 druiven waarvan 54% Shiraz, kruiden en specerijen
domineren de neus, weelderig fruit in de mond, aangename mondstructuur, enorme lengte

Cosecha Nocturna Malbec 13,50
Malbec

Intense diepe kleur, weelderige neus, kersen, bramen, vanille. Levendig en rond in de mond

Cuvee Minkov Brothers 11,50
Cabernet Sauvignon - Syrah - Merlot

Granaatrode wijn, zwart fruit, bramen en bessen, lichte pepertoets
Mooie houtlagering en fluwelen afdronk

Chardonnay, Vine in flames 9,50
Chardonnay

Ananas in zijn rijpste vorm, fijne vatlagering, complex en elegant, 
topper in zijn prijsklasse!

Budureasca, Premium Fumé 10,95
Chardonnay, Sauvignonblanc, Pinot gris

Perzik en abrikoos, fijne vanilletoets en wat gerooktheid
krachtige en evenwichtige afdronk

Kobal Sipon 10,95
Furmint

Witte bloemen, tropische vruchten en aangename kruidgheid, weelderige afdronk

Keth, Sauvignon Blanc 11,00
Sauvignon Blanc

Frisse aroma's van munt en pompelmoes, maar ook exotische geuren zoals passievrucht en
lychee. Een flinke dosis mineraliteit maakt deze wijn een culinaire topper met grote lengte

Keth, Weissburgunder Trocken 9,95
Weissburgunder

Steenfruit domineert de neus, fijne mineraliteit en aangename fraicheur

Zuid - Afrika Wit

Zuid - Afrika Rood
Stellenbosch

Stellenbosch

Duitsland Wit
Rheinhessen

Dealumare
Roemenië Wit

Thracian Valley
Bulgarije Rood

Slovenië Wit
Stajerska

Argentinië Rood



Dereszla, Tokaji Dry Furmint 7,95
Furmint

Frisse fruitige smaken, lichte fijne kruiden met mineraliteit en mollig mondgevoel

Dereszla, Kabar 16,95
Kabar

Lindebloesem, honing en vanille, aangevuld met fijne fraicheur en lange afdronk, een must try!

Smith & Woodhouse, Lodge Reserve 14,95
Rijpe rode vruchten, cassis en bloemige indrukken. Weelderige mondstructuur
mooi evenwicht. Aangename en lange afdronk.

Smith & Woodhouse, 10Y old 21,95
Rijpe rode vruchten, cassis en bloemige indrukken. Weelderige mondstructuur
mooi evenwicht. Aangename en lange afdronk.

Pineau de charentes 9,95
frisse fruitige Pineau, met toetsen van rijpe appel en peer, steenfruit en een vleugje
exotisch fruit. Fijn en elegant in de afdronk en mooi gebalanceerd.

Chateau Loupiac 0,5L 9,95
Semillion - Sauvignon Blanc

Gebotrytiseerde zoete witte wijn, stijl Sauternes, noties van honing, abrikoos
unieke weelderige zoete smaak met frisse zuren…

Bordeaux
Frankrijk

Wit
Pineau de Charentes

Hongarije Wit
Noord Hongarije

Zoet en Versterkt
Porto

Rood


