
Prosecco 
 
 Prosecco I Feudi di Romans brut – Italië 

Prosecco I Feudi di Romans brut, domijn Lorenzon, bestaande uit  
100% Glera-druif, is mineraal en droog van structuur en trekt onze 
aandacht door zijn schitterende pareling en zijn aromatische kracht. 
Frisfruitige en bloemige aroma’s worden mooi ondersteund door fijne 
noties van appel en citrusfruit. Dit leidt ons naar een delicate en zachte 
smaak met perfect gebalanceerde zuren. Kortom: een exellente 
aperitief, maar kan ook geschonken worden bij stuzzichini of salatini, 
een keur aan kleine hartige hapjes of fingerfood. Een aperitief voor de 
ware liefhebber. 

 
Glas     €6,50 
Fles          €35,00 

 
Champagne 
  
 Champagne Gruet – Brut Tradition 

70% Pinot Noir, 20% Chardonnay en 10% Pinot Meunier, een  
assemblage waarbij het fruitige van Pinot een perfecte match maakt 
met de finesse van de Chardonnay. Deze champagne is, met zijn 
unieke stijl een perfecte ambassadeur voor de kwaliteit van dit huis. 
Deze godendrank met body, kracht en persoonlijkheid, onthult aroma’s 
van zeer exquis fruit. Een harmonie van florale tonen als charmante 
begeleider bij uitzonderlijke momenten. Ideale aperitiefchampagne! 

 
   Fles     €59,00 
 
 Champagne Gruet – Blanc de Blancs Millésimé 2012 

100% Chardonnay. Een champagne gemaakt van de beste druiven van  
het domein afkomstig van een uitzonderlijk jaar 2012. Deze klassieke 
Blanc de Blancs is verfijne en elegant. 
 
 Fles     €89,00 

 
Champagne Gruet – Rosé 

Een blend van Pinot Noir en Chardonnay. Gruet produceert een  
roséchampagne met een uitstekende complexiteit van rood fruit 
(aardbeien en frambozen) en een mooie verfrissende finesse die zorgt 
voor een verrassende ervaring. Een feestelijke en nobele 
roséchampagne die van elk moment een unieke beleving maakt. 

 
   Fles     €65,00 
 
 
 
 



Wijnen  
 
  
Wit wijnen 

 
HUISWIJN: Senorio de Nava Rueda Verdejo Spanje 

100% Verdejo. Zachte en gemakkelijke drinkwijn met hooiaroma’s en 
een goed opgebouwd smaakvol pallet, waarin de zuren mooi verweven  
zitten in het fruit.  Mooie droge wijn met een crispy kantje en noties van 
ananas en perzik 

 
Glas     €4,20 

   Karaf 25cl    €8,00 
Karaf 50cl            €15,50 
Fles          €23,00 

 
 Loire Sauvignon Petit Bourgeois Domaine Henri Bourgeois 

Zeer aromatische witte wijn, met veel bloemige en fruitige aspecten. De  
plezante neus doet ons vooral denken aan de druivenbloesem en de  
sauvignondruif. Een ware sensatie in de mond, met de typische frisheid 
en levendigheid van druiven die op het perfecte ogenblik werden 
geoogst. 
 
 Fles     €29,00 

 
 Côtes du Rhône Blanc Brunel de la Gardine 

Een blend van 50% Grenache Blanc, 30% Clairette en 20%  
Bourboulenc. In de neus overheersen aromas van witte bloemen en 
fruit (citrus en witte perzik), wat het levendig, karakter an deze wijn 
typeert. De smaak is heerlijk rond, crispy, zeer aromatisch en eindigt in 
een minerale finale. 
 
 Fles     €32,00 

 
 Zuid-Afrika Sauvignon Blanc Special Cuvee Springfield Estate 

Afkomstig van 25 jaar oude Sauvignon wijnstokken, geworteld in zand- 
en steenbodems dicht bij de rivier, de beste wijngaarden van 
Springfield. Dankzij de natuurlijke aanpak en de minimale interventie 
krijgt deze unieke terroir de kans om zijn persoonlijkheid te uiten in een 
prachtige, rijk geconcentreerde wijn. De complexe, sensuele combinatie 
van passievrucht en vuursteen (silex) blijft lang hangen in een stijlvolle 
finale. 

 
   Fles     €45,00 
 
 
 
 
 
 



 
Rosé wijnen  

 
 HUISWIJN: Baron Charcot Rosé Languedoc 

Grenache, Syrah. Regio Lanzerac-Languedoc 
De mooie zalmroze kleur en de bloemige aroma’s laten zijn de  
voorbode van een rosé met finesse. Deze zijdezachte wijn is zeer 
passé-partout, maar laat zich evenzeer appreciëren als aperitiefwijn. 
Fijn fruitige wijn. 

 
Glas     €4,20 

   Karaf 25cl    €8,00 
Karaf 50cl            €15,50 
Fles          €23,00 

 
 Côtes de Provence Château Guiranne Rosé 

Syrah, Carignan, Cinsault, Grenache. Met zijn delicate aroma’s van  
exotisch fruit, pompelmoes en witte bloemen, speelt hij perfect de rol 
van een zuiders verleider. Een frisse smaak die proeft naar witte perzik, 
krijgt in de finale een fijne oplossing van geplette bessen. Deze wijn is 
zacht en harmonieus. 
 
 Fles     €27,00 

 
 Côtes de Provence Domaine Saint Andrieu Rosé 

Deze kristalheldere rosé is een mix van de Syrah-, Grenache- en de  
Cinsaultdruif. Het is een aromatische wijn die vol van smaak is met een 
zachte afdronk, fruitige neus met een geur van witte bloesem. Een 
ongecompliceerde en heerlijk frisse wijn. 
 
 Fles     €39,00 

 
 Les Clos de Paulilles Collioure Rosé 

Zeer aromatische witte wijn, met veel bloemige en fruitige aspechten.  
De plezante neus doet ons vooral denken aan de druivenbloesem en 
de sauvignondruif. Een ware sensatie in de mond, met de typische 
frisheid en levendigheid van druiven die op het perfecte ogenblik 
werden geoogst. 
 
 Fles     €45,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rode wijnen 
 
 HUISWIJN: Baranhonda barrica Organic Monastrell-Syrah Spanje 

Een blend van Monastrell (=Mouvèdre) en Syrah, afkomstig uit de  
organisch gecultiveerde wijngaarden van deze bodega in de regio 
Yecla (Alicante). Een fluweel zachte en verleidelijke wijn met een 
indrukwekkende intensiteit aan fruit dat mooi versmolten is met het hout 
(6 maanden vatlagering op Franse eik). Proeft ook zeer fris danzij de 
mooie zuren. 

 
Glas     €4,20 

   Karaf 25cl    €8,00 
Karaf 50cl            €15,50 
Fles          €23,00 

 
 Château de Jau Rouge Côtes de Roussillon Villages 

Zeer mooie assemblage van Syrah (complexiteit en fruit), Mourvèdre  
(kracht en kruidigheid), Grenache Noir (finesse) en Carignan (volume). 
Deze dieprode wijn ademt een mediterrane sfeer uit. Het aroma van de 
Garrigue openbaart zich met fijne Oosterse kruiden en goed gerijpt fruit. 
Een mondvullende smaak wordt geoptimaliseerd door finesse, 
evenwicht en ronde, soepele tannines. 

 
   Fles     €29,00 
 
 Spanje Rioja Pena Aldera Crianza 

De crianza bestaat grotendeels uit Tempranillo, aangevuld met  
Graciano. We proeven een aangename, zachte en diep gestructureerde 
wijn met mooie fruitaroma’s. De neus wordt gekenmerkt door rijpe 
kersen, pepermunt, cederhout en een mooie kruidigheid. Lekker sappig 
in de mond, waar de fijne, rijpe tannines veel structuur geven. De 
smaak is complex en geconcentreerd, met veel lengte in de finale. 
 
 Fles     €37,00 

 
 Italië Piemonte Barbera d’Alba G.D. Varjra 

Kan beschouwd worden als het kleinere broertje van de Barolo. G.D.  
Vajra beschikt hier over oude stokken Barbera en maakt hiervan een 
schitterende donkerrode wijn, met een sterk aromatisch palet van rode 
bessen, pruimen, zwarte kers, gedroogde kruiden. Een rijke minerale 
structuur, robuust en een feest aan zwart fruit, rijpe zoete vruchten 
zoals vijgen en gekonfijte citruspelletjes. 
 
 Fles     €49,00 

 


