
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
WIJNKAART 



BUBBELS  
     GLAS  FLES 

 
Cava Bohigas Brut Reserva             € 8,-   € 39,- 
 

In tegenstelling tot de zee aan goedkope cava die alom tegenwoordig is, heeft  
deze cava karakter, eigenheid en body. Hij is weliswaar gemaakt van de drie  
klassieke druivenrassen, maar het percentage aan gebruikte Xarel-lo ligt heel  
wat hoger, wat aan deze mousserende wijn een mooie en echt volle structuur geeft.  
Bovendien is dit product van het type Reserva, wat betekent dat hij 18 maanden  
gerijpt heeft op zijn droesem. Tel deze twee aspecten bij elkaar en voeg daarbij  
een erg getalenteerde wijnmaakster en je bekomt een schuimwijn met een bijzondere  
eigenheid. Deze cava is mondvullend, rond en heel goed gestructureerd, van het  
droge type “Brut”, maar toch met een rijke en rijpe afdronk.  

 
Champagne Autréau Premier Cru Brut           € 13,-  € 66,-  
 

Afkomstig van 28,5 ha golvende en zonzatte wijngaarden in en rond Champillon,  
waarin voor 40% de stoere en edele Pinot Noir voor diepgang, rijke afdronk en  
stoerheid zorgt, terwijl een andere 40% Chardonnay de volle en intense aroma’s  
ondersteunt en de laatste 20% Pinot Meunier instaat voor frivole finesse, plus dat  
zo noodzakelijke tikkeltje “fraîcheur” waardoor deze champagne uitblinkt als  
perfecte aperitief!  

 
Champagne Autréau ‘Blanc de Blancs’ Grand Cru           € 79,-  
 

Deze fonkelende champagne en elegante Blanc de Blancs Grand Cru combineert de  
geuren van citrusvruchten, gedroogde bloemen en gebakjes met op het eind een  
geroosterde ondertoon. 

 
Champagne Ruinart ‘Blanc de Blancs’ Grand Cru  -  37 cl / 75 cl                 € 79,- / € 148,- 
 

Deze champagne heeft een prachtige witgouden kleur met groene reflecties, een  
levendige en lichtgevende kleur. De champagne bruist actief en aanhoudend. Het  
aroma van de Blanc de Blancs van Ruinart doet sterk denken aan vers fruit met een  
dominante rol voor citrusvruchten en exotische vruchten, die wordt opgevolgd door  
witte bloemen (jasmijn) met perzik en roze peperkorrel. De mond wordt overspoeld  
met een soepele, harmonieuze en ronde smaak. Heerlijk fris. Smaken van nectarines,  
citrusvruchten en aangename mineralen in de lange en erg verfrissende afdronk.  



WITTE WIJNEN  
GLAS  FLES 

 
FRANKRIJK, Languedoc  
Domaine de la Baume ‘Sauvignon’ 2021           € 6,-  € 29,50  
 

Druiven: Sauvignon  
Dit is een moderne, minerale witte wijn uit de Franse Languedoc. De goudgroene  
wijn heeft aroma’s van limoen, roze grapefruit en asperges. De smaak is intens  
en mineralig met een mooie frisheid en verrassend lange afdronk.  

 
FRANKRIJK, Languedoc  
Domaine de la Baume ‘Chardonnay’ 2021         € 29,50  
 

Druiven: Chardonnay  
Mooie goudgele kleur. De neus is intens met aroma’s van verse abrikoos en witte  
perzik. De sappige fruittonen van abrikoos en perzik geven de wijn een tropisch  
karakter. In de mond is hij romig door de smaken van vanille en dat typische  
botertje.  

 
FRANKRIJK, Alsace  
Domaine de la Ville de Colmar ‘Pinot Gris’ 2020        € 39,-  
 

Druiven: Pinot Gris  
Met een prachtige goudgele kleur en platina reflecties heeft deze Pinot Gris tonen 
van gedroogd fruit, honing, kweepeer en truffel. Een krachtige wijn met een fijne  
structuur met aroma’s van rijp fruit.  

 
FRANKRIJK, Loire  
Pouilly Fumé ‘Les Chantebines’ Domaine Pabiot 2021       € 44,-  
 

Druiven: Sauvignon  
Een blinkende wijn met aroma’s van bloemen, minerale terroirtoetsen (klei en vuur- 
steen) en typische Sauvignon-accenten (gemaaid gras, buxus en groene appel). In  
de bijzonder frisse smaak krijgen die aroma’s het gezelschap van citrusfruit en een  
mooie aciditeit. Een pepertoets markeert de finale van deze harmonieuze wijn.  

 
FRANKRIJK, Graves  
Château Saint Robert ‘Cuvée Poncet Deville’ 2020        € 47,- 
 

Druiven: Sauvignon  
Strogele, fonkelende robe. De rijpe Sauvignon geeft de wijn de bloemige geur van  
acacia. Deze rijke en ronde wijn is fluweelzacht en de houtsmaak is zeer discreet. Elk  
jaar komt er weer een juweeltje uit dit kleine château … de verrassende buurman van  
het bekende Château D’Yquem. 



WITTE WIJNEN  
    GLAS  FLES 

 
FRANKRIJK, Languedoc  
Laurent Miquel Lieu-dit ‘Vérité’ 2020            € 11,-  € 57,-  
 

Druiven: Viognier  
Gespecialiseerd in de productie van de Viognier druif sedert 1992 heeft de familie  
Miquel er voor gekozen om een speciale gelimiteerde cuvée “Vérité” te maken,  
afkomstig van een selectie van de beste percelen van het domein. De Viognier  
“Vérité” is de meest pure expressie van deze edele Zuiderse druif met een boeket  
van perzik, abrikoos en kamperfoelie, zijn genereus en elegant pallet, alsook zijn  
verbazende nootachtige finale. SUPER WIJN met finesse en complexiteit. Janice  
Roberson omschrijft hem als een baby-Condrieu. Oplage van slechts 8100 flessen.  

 
FRANKRIJK, Loire  
Sancerre ‘Les Baronnes’ Henri Bourgeois 2021       € 55,-  
 

Druiven: Sauvignon  
100% Sauvignon druif geplant op een kiezelachtige ondergrond op basis van kalk  
en vuursteen. Nerveuze, fruitige en vrij stevige wijn. De bleke gele kleur is typisch  
voor een Sancerre. In de neus wordt deze wijn gekarakteriseerd door een hint van  
gras en buxus, aangevuld met appel en citroen. Deze aroma’s vertalen zich in het  
frisse smaakpallet met toetsen van citrus en muskaat. Het typische mineralige karakter  
van de Sancerre vinden we bij deze wijn zowel in de neus als in de smaak terug.  
Wine Spectator: 92 points.  

 
FRANKRIJK, Bourgogne  
Domaine Auvigue Saint-Véran ‘Les Chênes’ 2021        € 49,- 
 

Druiven: Chardonnay  
Deze Chardonnay heeft een strogele kleur. In de neus merken we vooral fris citrus- 
fruit, brioche en wat boter. De mond is complex met frisse zuren en in de afdronk  
botercaramel. Een topper binnen zijn categorie van dit mooie wijnhuis.  

 
FRANKRIJK, Bourgogne  
Pouilly Fuissé ‘Vieilles Vignes’ Domaine Auvigue 2019       € 69,-  
 

Druiven: Chardonnay  
Deze Pouilly Fuissé is volledig in eiken vaten groot gebracht in de traditionele stijl van  
de grote witte Bourgognes. De vanille toets en de aromatische complexiteit van deze  
wijn wordt ondersteund door een lange afdronk. 



WITTE WIJNEN  
     GLAS  FLES 

 
ITALIE, Veneto  
Soave Classico ‘BorgoSan Lorenzo’ 2021 - Biscardo       € 35,-  
 

Druiven: Garganega en Trebbiano 
Een prachtige zuivere Soave! Garganega druif, geblend met een beetje Trebbiano  
zorgt voor een mooie geur, evenwichtige smaak en complexiteit. Goed als aperitief  
en perfect passend bij pasta en zeevruchten. 

 
ITALIE, Alto Adige  
Fritz Kupelwieser ‘Pinot Grigio’ 2021         € 38,-  
 

Druiven: Pinot Grigio  
“Het kleinste wijngebied van Italië (dit mag eigenlijk niet gezegd worden), maar wel  
het beste!” Het ligt in Italië, ze spreken er voornamelijk Duits en maken fantastische  
wijn: Alto Adige! Alto Adige hoort pas sinds na de eerste wereldoorlog bij Italië en  
heeft zijn naam te danken aan de rivier de Adige. Het is echt het kleinste wijngebied  
van Italië. De wijngaarden liggen op steile hellingen langs de rivier. De bodem  
bestaat voornamelijk uit graniet en kwarts, waardoor de stokken extra hard moeten  
werken en het sap nog meer concentratie en aroma’s krijgt. De druiven worden zacht  
geperst en ondergaan de fermentatie op stalen tanks. Op slechts een paar hectaren  
in de valleien van de Alto Adige groeit de Pinot Grigio druif. De kwaliteit is hierdoor  
geconcentreerd en uitmuntend. Vriendelijke geuren van peer en rijpe appel. Elegant  
glas wijn, mooie balans tussen het fruitige karakter en de frisse zuren.  

 
OOSTENRIJK, Kamptal  
Rabl ‘Grüner Veltliner’ Langenlois 2021           € 8,-  € 44,-  
 

Druiven: Grüner Veltliner  
Wijn vernoemd naar de gelijknamige wijngaard in de buurt van de stad Langenlois.  
Geheel gevinifeerd op roestvrij staal. Hiermee zijn alle frisse fruitaroma’s goed  
behouden. Goed te proeven is ook dat de wijngaard een flink percentage urgestein  
in de bodem heeft. Fijne, elegante fruitige geur. De smaak is iets exotisch, fris en  
de wijn heeft een mooi opgebouwde elegante smaak. De afdronk is intens en lang. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZOETE WITTE WIJN        
           GLAS  FLES  

 
FRANKRIJK, Sauternes  
Château Rieussec 2018       (glas 8 cl)    € 18,-        €119,-  
 

Druiven: Sémillon en Sauvignon  
Een intense strogele kleur en een zuivere, jonge neus met aroma’s van citrusvruchten  
en acaciahoning. Een frisse en zoete wijn met een fraaie zuurtegraad, maar vooral  
met veel potentieel. Een echte toppern zijn categorie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROSE WIJN  
           GLAS  FLES 

 
FRANKRIJK, Côtes de Provence  
La Chapelle Gordonne 2020            € 8,-  € 39,-  
 

Druiven: Grenache, Cinsault en Syrah 
Deze rosé is op de markt gebracht door het champagnemerk Pommery. De wijn  
won verschillende prijzen. Het is een zeer toegankelijke droge rosé met een licht  
zoete frambozentoets. In de afdronk zit een vleugje kruiden en minerale tonen.  
Een topper! 
 



RODE WIJNEN  
     GLAS  FLES 

 
FRANKRIJK, Languedoc  
Domaine de la Baume ‘Merlot’ 2020          € 29,50  
 

Druiven: Merlot  
Domaine de La Baume Merlot is een moderne, expressieve rode wijn uit de Franse  
Languedoc. De diep paarsachtige wijn heeft zeer expressieve aroma’s van wilde  
aardbeien en pepermunt. De complexe smaak is rond en fruitig met subtiel vanille  
en een kruidige, aangenaam fruitige afdronk.  

 
FRANKRIJK, Languedoc  
Domaine de la Baume ‘Syrah’ 2020          € 29,50 
 

Druiven: Syrah  

Deze Syrah is een moderne, volle en kruidige rode wijn. De dieprood paarsachtige  
wijn heeft intense aroma’s van rijp rood fruit, zwarte peper, bosbessen en viooltjes.  
De ronde smaak is fruitig en lekker kruidig met zijdeachtige tannines en een subtiele  
houttoets.  

 
FRANKRIJK, Côtes du Rhône  
Châteauneuf-du-Pape ‘Les Olivets’ Roger Sabon 2020      € 64,-  
 

Druiven: Cinsault, Syrah en Grenache  
Donker robijnrode kleur met een paarse weerschijn. De eerste geur is zuiver met enkele  
aromatische nuances van licht gekonfituurde rode vruchten. In de mond is de wijn eerst  
fris en levendig met een aromatische indruk die de aroma’s van de geur bevestigt,  
daarna komen de soepele, aangename tannines tot uiting. Wine Spectator: 92 points. 

 
FRANKRIJK, Saint Emilion Grand Cru  
Château Mangot 2016           € 65,-  
 

Druiven: Merlot, Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc  
Château Mangot produceert wijnen met zeer intense tannines. Somberrood, rijke wijn,  
zeer mooie structuur, warm doch fijn en elegant tegelijk. Doordringende aroma’s en  
een zeer mooie lengte in de afdronk.  

 
FRANKRIJK, Margaux  
La Reserve d’Angludet 2016             € 13,-  € 69,-  
 

Druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot en Petit Verdot  
Tweede wijn van Château d’Angludet, eigendom van de familie Sichel. Een mooie wijn  
vol aroma’s van cassis en zwarte bessen. De Reserve beschikt over veel complexiteit  
en volle tannines. 



RODE WIJNEN  
            GLAS  FLES 

 
ITALIE, Sicilië  
Baglio Gibellina ‘U…Passimiento’ 2020           € 6,-   € 29,50  
 

Druiven: Nero d’Avola en Frappato  
Deze wijn heeft een robijnrode kleur met paarse rand. Aangename geur van  
sappig rood pitfruit, vanille en een vleugje kruidigheid. Vlezige structuur met  
fruitige en peperige smaak. Pittige afdronk.  

 
ITALIE, Piemonte  
Barbera d’Asti ‘La luna e i Falo’ 2019             € 39,-  
 

Druiven: Barbera  
‘La Luna e i Falo’ Barbera d’Asti Superiore is een elegante en verleidelijke wijn.  
Easy going met klasse! De kleur is granaatappelrood, de geur is intens en complex.  
Een mooie balans tussen donkerrood fruit, viooltjes, zoethout en vanille door de  
houtrijping. In de mond is deze Barbera d’Asti lekker knapperig en droog. Het fruit  
en de vanille komen terug in de smaak. De afdronk is lang. Een heerlijke wijn met  
een verfijnde complexiteit in geur en smaak. Decanter magazine: 94 points.  
Gabero rosso: tre bicchieri. 

 
ITALIE, Toscane  
Chianti Superiore Donatella Colombini 2019        € 37,-  
 

Druiven: Sangiovese  
De robijnrode tint neigt granaat te kleuren met het ouder worden. Intens en karak- 
teristiek boeket, fruitig met paarse nuances. Ronde en fruitige smaak in evenwicht  
gehouden door veroudering in traditionele vaten. Super rijpe fruitigheid en een  
zachte makkelijke afdronk zijn de kenmerken van deze Chianti Superiore. 

 
ITALIE, Bolgheri  
Poggio ai Ginepri 2020           € 39,- 
 

Druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot en Syrah  

De Poggio bestaat voor de helft uit Cabernet Sauvignon, een kwart Merlot en een  
kwart Syrah. Na de gisting rijpt de wijn 8 maanden op Franse en Hongaarse eik  
van twee en drie jaar oud. De wijn heeft een donkere paarsrode kleur. Een fijne en  
elegante neus van rood fruit, een beetje pruimen en een vleugje specerijen. De wijn  
is zacht, rond en vol van smaak met een plezierige, elegante afdronk en voldoende  
lengte.  

 
ITALIE, Puglia  
Conte di Campiano ‘Primitivo’ Riserva 66 2018      € 8,-  € 39,- 
 

Druiven: Primitivo  
Deze Primitivo di Manduria Riserva is gemaakt van 100% primitivo druiven, afkomstig  
uit Puglia. 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. 



RODE WIJNEN  
    GLAS  FLES 

 
ITALIE, Sardinië  
Pala ‘Essentija’ Bovale 2015           € 49,-  
 

Druiven: Bovale 
Deze wijn van Cantina Pala is voor 100% gemaakt van Bovale druiven. De druif  
is familie van de Bobal, de tweede meest aangeplante druif in Spanje. De wijnstokken  
zijn tussen de 40 en 60 jaar oud. De wijn heeft een schitterende robijnrode kleur met  
tonen van pruimen, chocolade en zwarte thee. Ze is volfruitig van smaak waarbij de  
tannines zeer mooi versmolten zijn. Een zeer originele wijn die verbazend lekker is  
door zijn complexe smaak en lange afdronk. 

 
OOSTENRIJK, Kremstal  
Josef Dockner ‘St. Laurent’ Lusthausberg Reserve 2018       € 39,-  
 

Druiven: Pinot Noir en St.-Laurent  
Elegante en delicate cuveé van de rassen Pinot Noir en St. Laurent (de typische Oosten- 
rijkse Bourgogne). Zeer toegankelijke wijn met fijne aardbeien en kersen in de neus.  
De smaak is elegant en fluweelzacht met een zoete textuur. Fijne, delicate tannines in  
de finish. Falstaff : 90 points. 

 
SPANJE, Rioja  
Hacienda Lopez de Haro Reserva 2016           € 8,-  € 39,-  
 

Druiven: Tempranillo en Graciano  
Een robijnrode kleur met een complex aroma van rood fruit, gecombineerd met een  
kruidige toets, leer en een zacht geroosterde toon door de 20 maanden rijping op  
vat. De smaak draagt rood fruit met een complexe toets van vanille en kruiden door  
de lange rijping op vat. De afdronk, die een elegante Rioja-wijn aanduidt, is lang en  
zacht.  

 
SPANJE, Ribera del Duero  
Pago de los Capellanes ‘Joven’ 2020         € 39,- 
 

Druiven: Tempranillo  
Zuivere glanzende kersenkleur. Intense aroma’s van bloemen, bosbessen en vanille  
toetsen van zijn rijping van 5 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 Ribuera del Duero te verliezen.  

 
SPANJE, Ribera del Duero    
Pago de los Capellanes ‘El Nogal’ 2016         € 89,- 
 

Druiven: Tempranillo  
Parcela al Nogal is een enkele wijngaard botteling, gemaakt van 100% Tempranillo,  
gerijpt gedurende 22 maanden op Franse eik. Inktpaars met een broeierige, veelbeloven- 
de geur van houtrook, toast, viooltjes, pruimen en bramen. Het heeft een uitstekende  
integratie van eik, tannines en zuurtegraad. Ondanks zijn opulentie slaagt hij erin om  
tegelijkertijd elegant te zijn. Hij zal nog 5-7 jaar in de kelder verbeteren en tot 2030  
met veel smaak te drinken zijn. Peňin guide: 94 points. Robert Parker: 94 points.   



RODE WIJNEN  
     GLAS  FLES 

 
CHILI, Valle de Cachapoal 
Santa Carolina ‘Carmenère’ Reserva 2019        € 32,- 
 

Druiven: Carmenère  
De Carmenère is een typische druif uit Chili, die oorspronkelijk uit de Bordeaux  
afkomstig is. De druif staat garant voor zachte, kruidige toetsen. Het fruit blijft  
lang hangen in de mond, gekaderd door fijne tannines. Heerlijk bij gegrild vlees  
en Mediterraans gekruide gerechten. 

 
ARGENTINIE, Mendoza  
Catena ‘Malbec’ 2019           € 43,-  
 

Druiven: Malbec  
De Catena Malbec stelt een diepe ondoorzichtige violette kleur met purpere tinten  
voor. De neus is intens en complex met rijpe zwarte vruchten, zoet kruid en een  
aanraking van viooltjes. Het mondgevoel is zoet en soepel met zwarte kers en cassis- 
aroma’s die met kruidige zwarte peper worden gemengd en een aanraking van leer.  
De afwerking is lang en blijvend met zachte zoete tannines. Robert Parker: 91 points. 
 
 

SCHATTEN UIT DE PRIVE KELDER  
    GLAS  FLES 

 
ITALIE, Toscane  
Tenuta Argentiera Bolgheri Superiore 2012         € 98,- 
 

Druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot en Cabernet Franc  
Deze “super Tuscan” is een mengeling van de beste handgeplukte druiven van Cabernet  
Sauvignon (50%), Merlot (40%) en Cabarnet Franc (10%) en heeft 18 maanden op  
Franse eik gelegen. Het is een unieke stevige wijn bij rood vlees of om gewoon puur uit  
plezier te drinken vanaf nu tot 2026 of later. Kenmerkend zijn een dieprode kleur en  
intensieve neus van zwarte bessen, braambessen en op de achtergrond tabak en cacao.  
Sterke maar zachte tannines met een lange zachte afdronk, waarbij braambessen en  
moerbei op de voorgrond komen.  

 
FRANKRIJK, Bourgogne  
Gevrey Chambertin ‘Vieilles Vignes’ Philippe Charlopin 2015               € 119,- 
 

Druiven: Pinot Noir  

Zeer krachtige, doch elegante wijn. De structuur is fluweelzacht. De aroma’s van  
rood fruit zoals cassis, framboos en vooral kers wedijveren met de bloemige geuren  
van roos en violette. Bij verdere rijping zullen smaken als zoethout, champignons,  
leder en andere nuances van deze Gevrey één van de mooiste maken van deze  
appellatie.  

 
FRANKRIJK, Saint Emilion Premier Gr Cru Classe B  
Château Troplong Mondot 2009                   € 290,- 
 

Druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot en Cabernet Franc  
Château Troplong Mondot heeft door zijn hoge ligging praktisch geen vorstschade  
opgelopen en heeft dus eigenlijk niets verloren. De wijn is van formidabel hoog niveau  
en heeft een mooie vettigheid, ondersteund door een goede frisheid. De smaken van  
rijpe donkere kersen, bessen en bramen vermengen zich rijkelijk met het hout. Dit is  
een zeer complexe cru, rijk, oneindig en opulent, maar zonder overdrevenheid. 


