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Suggestiewijnen

WITTE WIJN   ITALIË - PUGLIA
TALO
Druiven :  Chardonnay
Aroma’s van witte bloemen en tropisch fruit met tonen van vanille. In de 
mond elegant, fris en mineraal. De druiven worden ontsteeld en voordat 
ze geperst worden, enkele uren bij lage temperaturen met hun schil ach-
tergelaten om de delicate bloemige tonen te extraheren. De gisting vindt 
plaats in roestvrijstalen tanks gedurende 13-15 dagen bij 15 ° C. Rijping in 
Franse eikenhoutvaten gedurende 4 maanden     
        €15.00

ROSE WIJN  FRANKRIJK - Cotes de Roussillon
GRIS GRIS, Chateau de la Corneilla
Druiven : Grenache, Syrah, Cinsault
Een lichtgekleurde rosé met een zekere ‘joie de vivre’. Sappige, 
fruitige, droge rosé met een soepele, elegante smaak en een ver-
frissende afdronk. Heerlijke terraswijn maar ook goed te schenken 
bij salades of koude voorgerechten.      
        €13.00

RODE WIJN  ITALIË - Puglia
TALO
Druiven: Primitivo
Deze topper uit Puglia biedt ons een uitgesproken bouquet aan en roept 
associaties op van pruimen, vijgen, olijven en zwart fruit zoals kersen en 
bosbessen. Door zijn houtopvoeding van 6 maanden op Frans en Amer-
ikaanse eik smaken we in de mond toetsen van zoet fruit aangevuld met 
vanille, kruiden en chocolade. Heeft een complexe body met een indruk-
wekkende structuur en een mooie lang aanhoudende afdronk.   
        €15.00



WIT
Les 5 Vallées , Vin de Pays D’Oc       € 9.00
Druif: Chardonnay
In de neus is deze wijn licht boterig, de mond is rijk en erg fruitig, en eindigt op een finale van aroma’s van peer en 
citroen.
   
ROOD
Les 5 Vallées, Vin de Pays D’Oc      € 9.00
Druif: Merlot, Grenache
Deze prachtige rode wijn bestaat uit Merlot en Grenache Noir. Dieppaarse kleur met robijntinten. Complex bou-
quet met aroma’s van bramen, pruimen en kruidige smaken. Het palet is rijk en zacht met rijpe tannines. Met een 
medium tot full body en een langdurige afdronk.

ROSE
Les 5 Vallées, Vin de Pays D’Oc €9.00
Druif: Gernache, Cinsault, Syrah
Heerlijke, lichte rosé. Les 5 Vallees Rosé wordt gemaakt van 50% Grenache, 30% Cinsault en 20% Syrah druiven. In 
de neus komen complexe aroma’s van kersen, toffee en bloemen naar voren, die zich ontwikkelen naar tonen van 
zacht gekonfijt fruit.

ZOET
Moulin Caresse, Montravel      €12.00
Geconcentreerde, lichtzoete wijn met in het bouquet iets van kruiden en honing. De zuren zorgen voor leven-
digheid en verfrissing. In de afdronk aroma’s die herinneren aan acacia.

         fles

Bubbels
CAVA
LA ESCAPADA, BRUT               €15.00
Bewonder deze Cava zijn volle frisheid wanneer de bruisende, levendige belletjes aan de 
oppervlakte  komen. 

LA ESCAPADA, BRUT, ROSE             €15.00

Huiswijnen

          fles

CHAMPAGNE
VICTOR & CHARLES          € 35.00

FILOSOFIE :Onze filosofie is puur en transparant, “less is 
more”:
Less is more in onze productie: Alleen de beste druiven 
zijn geselecteerd voor onze champagnes. Een kleine 
selectie van enkel hoogwaardige cru’s maken wat u hier 
proeft; een authentieke stijl, een mooie begeleider van uw 
gerechten en het perfecte aperitief!
“Less is more” binnenin de fles.  Met deze champagne wil-
len we niet imponeren met extreme vinositeit, maar juist 
met finesse, een zachte, delicate bubbel, een subtiele ex-
plosie van smaak, afgerond met een rijke, gebalanceerde 
afdronk. Onze “less is more” filosofie vertaalt zich ook 
naar de fles: klasse, stijl, sober en elegant. Dit ter ere van: 
VICTOR & CHARLES. Met trots mogen wij u deze mooie 
Champagne, gemaakt door een streekgenoot, aanbieden: 
VICTOR & CHARLES 



FRANKRIJK

BORDEAUX - Graves
Château Saint Robert ‘Cuvée Poncet Deville’          € 19.00
Strogele, fonkelende robe. De rijpe sauvignon geeft de wijn de bloemige geur van acacia. Deze rijke 
en ronde wijn is fluweelzacht en de houtsmaak zeer discreet.Elk jaar komt er weer een juweeltje 
van dit kleine château… de verrassende buurman van het bekende Château Yquem.

LOIRE - Sancerre
Henri Bourgeois ‘Les Baronnes’           €11.00     €19.00
100% Sauvignon druif geplant op een kiezelachtige ondergrond op basis van kalk en vuursteen. 
Nerveuse, fruitige en vrij stevige wijn.

BOURGOGNE - Chablis
William Fèvre ‘Champs Royaux’            €11.00    € 19.00
Druif: Chardonnay
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. De rijping op hout geeft hem een delicate 
houtsmaak.

LANGUEDOC - Pic Saint Loup
DOMAINE HORTUS, “LOUP y es TU”         € 14.00
muscat petit grain (80%), chardonnay (10%), viognier (10%)
Intense, heldere goudgele kleur. Zeer expressieve neus met muskaat druiven aroma’s, citrusvrucht en witte bloemen 
in de hoofdrol. Fris en zuiver in aanzet, rond en fris op de tong, perfect in evenwicht, met een lange, frisse en
milde finale waarin de citrusvruchten de show stelen. Een fantastische plezierwijn!.

SPANJE
RIAS BAIXAS
LAGAR DE COSTA       €17.00
Druif: Albarino
Zeer briljante lichtgele wijn met groene reflecties. In de neus is intens aromatisch met rijp wit fruit, lichte florale 
toetsen, vers gemaaid gras, citrusimpressies (pomelo), een lichte kruidigheid (laurier) en mooie mineraliteit. In de 
sappige en rijke mond brengen wit en citrusfruit zeer mooie zuren naar voren. Met een mooie mondvulling en een 
heel compendium aan sensaties is dit duidelijk één van de mooiste Albariño’s ooit gemaakt! Prachtwijn! 

RUEDA
40 Vendemnias,        €14.00
Druif: Verdejo
De druiven van deze wijn komen van 40 jaar oude wijnstokken en deze liet men 5 maanden rusten ‘sur lie’. Het re-
sultaat is een wijn met een bleke citroengele kleur met groene tint, een intens (typisch) Verdejo aroma met venkel, 
tropisch fruit en natuurlijke bronnen. Een wijn met veel body, structuur en balans.

Witte wijnen   37cl           fles



ZUID-AFRIKA
ROBERTSON       
ARENDSIG, Block A15            € 15.00
Druif: Chardonnay
Intens gekleurde citroengele wijn. Zuiver en intense aroma’s van rijpe appel, eik, boter en roostergeuren geven aan 
deze wijn zijn elegante en complexe structuur. Zijn elegantie wordt nog versterkt door een aangenaam zuurtje in de 
finale. Uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding.

NIEUW ZEELAND
MARLBOROUGH       
MOUNT OLYMPUS            € 16.00
Druif: Sauvignon
Mooie limoengroene schittering in het glas. In de neus kiwi, kruisbessen, verse passievruchten en vegetale toetsen   
Goede mondvulling met mooi fruit en een aanhoudende afdronk.

CHILI
CASABLANCA VALLEY
AROMO                   €13.00
Druif: Viognier
De gebruikte druiven zijn 100% Viognier gegroeid in onze eigen wijngaarden gelegen in de Maule Valley. De oogst 
vindt plaats in de tweede week van maart tijdens de vroege ochtend of late avond uren om de druiven bij een lage 
temperatuur te houden, waardoor we van de versheid en frisse zuren van onze Viognier behouden.

Witte wijnen           fles

FRANKRIJK

LOIRE
Henri Bourgeois ‘Les Baronnes’  Sancerre AC             €21.00
Druif: Pinot Noir
Een rosé van standing.  Aroma’s van framboos, fruitig en verfrissend, harmonieus en evenwichtig. Ideaal als aperitief 
of om door te drinken gedurende de hele maaltijd.  Een rosé met een grote flexibiliteit.

PROVENCE   - Coteaux d’Aix en Provence
Aix Rosé                           €19.00
Druif: Grenache, Syrah, Cinsault
Briljant fonkelend met een roze zweem. Delicaat parfum van rijpe mandarijntjes, licht kruidig.    
Ook in de smaak een ode aan rood bosfruit, kersen, aardbei, en verse vijg, zij het heel verfijnd    
en ingetogen en voorzien van een karakteristieke kruidigheid. Ideaal aperitief maar ook als lunchrosé te combi-
neren met schelp- en schaaldieren, salades, eenvoudige visgerechten en niet te vergeten de kruidige Oosterse 
keuken.”

          flesRosé wijnen

    glas           fles



FRANKRIJK
RHONE - Cotes du Rhone   
Jaboulet, “Parallele 45”                  €14.00
60% Grenache, 40% Syrah
Uitnodigend in de geur en aantrekkelijk van smaak. Het is een volle, zachte wijn met de zwoele aroma’s van 
rijpe bosvruchten en een vleug specerijen. Zeer mooie en klassieke Côtes du Rhône!

BORDEAUX - Saint Emilion Grand Cru
Château Peymouton      €21.00
Donkerrode wijn met aroma’s van zwarte kersen, cassis, pruimen, en een vleugje tabac. Lek-
kere, fruitige aanvang met een goede balans. Een wijn met veel finesse.

BORDEAUX - Saint Julien
Château La Bridane 21.98€      € 28.00
Zeer diepe (intense) paarsrode kleur, mooi extract, romig fruit (zwarte kersen) en mooi hout 
in de neus. Een terroirwijn, gebalanceerd, fris en zoet, zeer ronde tannines. Lange, lekkere 
afdronk.

BORDEAUX - Lalande de Pomerol
Château de la Commanderie   €15.00     € 22.00
Donker robijnrode kleur. Aroma’s van kruiden en braambessen zijn volop aanwezig. Een 
krachtige volle afdronk waar de aanwezigheid van hout zich zeer goed begint te versmelten.

SPANJE
TORO
MATSU, “El Pecaro”            €14.00
Druiven : Tinta de Toro (Tempranillo)
El Pícaro is een jonge, rode wijn die op biodynamische wijze gemaakt werd met absoluut respect voor de 
natuur. De geselecteerde wijngaarden zijn 90 jaar oud. Zoals het personage op de fles is deze wijn jong, 
sterk en dapper. Het heeft een aroma van zwart fruit, zoals braambessen en tonen van rood fruit en miner-
alen. Het is een frisse, complexe wijn met een aangename, lange afdronk.

MATSU, “El Recio”             €19.00
Druiven : Tinta de Toro (Tempranillo)
Deze wijn met zeer beperkte oplage wordt volgens biodynamische technieken gemaakt met druiven van 60 
tot 100 jaar oude wijnstokken. Het is een volle, rode wijn met veel finesse en een intens aroma van chocolade, 
zwart fruit en vanille. Het heeft een volle, zijdezachte smaak met minerale tonen en een aangename, lange 
nadronk.

MATSU, “El Viejo”           €38.00
Druiven : Tinta de Toro (Tempranillo)
Deze wijn heeft een dieprode kleur met violet gekleurde tinten. Een zeer intense en krachtige geur met 
aroma’s van rijp rood fruit dat goed samengaat met de gerookte, kruidige tonen dat verkregen werd door 16 
maanden te rijpen in Franse eiken vaten. Het is vol in de mond met rijpe en ronde tannines met zoete tonen. 
De nadronk keert terug naar het geroosterd karakter van de houten vaten dat perfect verenigd wordt met 
het rijpe fruit… een absolute topper!  Robert Parker: 94/100    Guia Peñin: 92/100

Rode wijnen 37 cl             fles



SPANJE
RIOJA
LOPEZ De HARO, RISERVA           € 18.00              
Druiven : Tempranillo, Graciano en Mazuelo
Het is een donker kersen kleurige wijn. Zeer krachtige neus met tonen van rijp fruit, bessen, kruiden en 
geroosterde tonen die een teken geven van goede rijping op de vaten. In de mond is het een volle wijn waar 
de tonen van kruiden mooi vermengd zijn met de fluweel zachte tannines. Een mooie ronde wijn met een 
lange en aangename afdronk. Rijpt 20 maanden op deels Franse deels Amerikaanse eik. Daarna rijpt de wijn 

nog een jaar op de fles.

RIBERA DEL DUERO
Pago de Los Capellanes ‘Joven’             €17.00
Zuivere glanzende kersenkleur. Intense aroma’s van bloemen, bosbessen en vanille toetsen 
van zijn rijping van 3 maanden op eiken houten vaten.  In de mond vinden we een breed, diep, 
lang en fluwelige pallet terug zonder zijn kracht en levendigheid van een jonge Ribera del Duero 
te verliezen. 

ITALIE
PIEMONTE
Barbera del monferrato GAUDIO      €18.00
Druiven : Barbera
Donker robijnrode kleur met paarse tinten. Een intense en gekruide neus met toetsen van 
vanille en zoethout. Een rijke volle structuur in de mond, levendige, verfrissende zuren. Een 
duurzame finale op fijne vruchtensmaken eindigend.

PIEMONTE
Barolo ‘Essenze’    €31.00
Druiven : Nebbiolo
De wijn kenmerkt zich door een uitgesproken geur van zondoorstoofd rood fruit zoals bra-
men, kersen en cassis met een hint van tabak, vanille en leer. De verfijnde volle smaak en een 
elegante perfecte afdronk maken deze wijn tot een waar genot om te drinken bij 
bijzondere gelegenheden. 

TOSCANE
Cinelli Colombini, Rosso di Montalcino   € 20.00
Druiven : Sangiovese
Deze prachtige wijn uit de Toscaanse heuvels heeft minstens een jaar in eiken vaten gerijpt. De geur van rode 
bessen en de intense, harmonieuze en warme smaak kenmerkt de passie van de wijnmakers Donatella Cinelli 
Colombini, zijn dochter Violante en haar man Charles. De wijn is gemaakt van 100% Sangiovese. Een rijping 
op eikenhouten vaten voor minimaal 12 maanden. Wine Spectator : 89 points.

Rode wijnen 37 cl             fles



ITALIE
TOSCANE
Cinelli Colombini, Brunello di Montalcino   € 37.00
Druiven : Sangiovese
Deze wijn behoort tot de top-Brunellos. Een harmonieuze en volle robijnrode wijn met granaat kleurige re-
flecties die intenser worden naarmate de wijn langer ligt. Intens en van hoge kwaliteit met een rijk en breed 
aroma van kruiden, rode bessen en hinten van salie en zoethout. Deze weelderige Brunello onthult een lange, 
ronde en romige afdronk. Perfect in balans met mooie tannines! Een rijping op eikenhouten vaten voor min-
imaal 24 maanden.
Robert Parker 92 points

PUGLIA
Conte di Campiano, Primitivo di Manduria “Riserva 66”  € 16.00
Druiven : Primitivo
De druiven worden handmatig geplukt. De wijn rijpt 12 maanden in houten vaten.
Een mooie intens robijnrode kleur. In de neus veel en complexe aroma’s met tonen van cacao, koffie en vanille. 
Op het palet een volle body en goed in balans, zachte en rijke wijn met fijne tannines. Smaken van cacao, 
koffie en vanille komen naar voren.

PORTUGAL
DOURO
QUINTA DO CRASTO            € 16.00

Iedereen die deze wijn proeft is verrast door het donkere, rijpe, zeer sappige, volle en zwoele karakter van 
de wijn. Je proeft de portdruiven, maar dan zonder de zoetheid. De wijn is samengesteld uit Tinta Roriz, 
Tinta Barroca Touriga Franca en Touriga Nacional. De gemiddelde leeftijd van de stokken is 20 jaar. Slechts 

5% van de wijn gaat gedurende enkele maanden in eiken vaten.

CHILI
MAULE VALLEY
AROMO PRIVATE RESERVE CARMENERE          €14.00
De Carmenère is de typische druif uit Chili. (Origineel uit de regio Bordeaux). De druif staat garant voor zacht 
kruidige toetsen in de neus en veel kracht in de mond. In 1922 had de Franse familie Estansan bij het sticht-
en van Viña El Aromo al in de gaten dat de Maule Valley een enorme potentie had voor het verbouwen van 
perfecte druiven voor topkwaliteit wijnen. Vanaf 1940 komt het estate in handen van de Chileen Victor Hen-
riquez Solar, een vermaard druiventeler en vader van de huidige directeuren. Zij zorgen ervoor dat het estate 
uitgroeit tot een modern wijnbedrijf met 300 ha wijngaarden.  

ZUID AFRIKA
ROBERTSON
ARENDSIG BLOCK A12            €19.00
Druif: Shiraz
Voor deze Shiraz worden enkel de beste en meest rijpe druiven geselecteerd waaraan deze wijn zijn ken-
merkende zachte smaak ontleent. Deze dieppaarse wijn, met aroma’s van zwarte bessen heeft een opmerke-
lijke rijke en diepe smaak. 

Rode wijnen 37 cl             fles


