
Overzicht wijnkaart 
 
 

Champagnes en schuimwijnen 
Argentinië     
België      
Canada 
Chili      
Duitsland     
Frankrijk 

Loire Vallei  
Montlouis-sur-Loire 
Bourgueil   

 Saumur-Champigny 
Chablis    
Beaujolais    

 Côte Chalonnaise 
Chassagne-Montrachet 
Côte d’Or    
Châteauneuf-du-Pape 
Côtes de Thongues 
Pessac-Léognan 

 Haut-Médoc    
 Moulis en Médoc 
 Listrac-Médoc   
 Margaux    
 Saint-Estèphe  
 Saint-Emilion     
 Corsica 
Griekenland  
Italië 

Piëmonte  
Alto Adige 
Valle d’Aosta 
Veneto    
Toscane 
Marche  
Puglia 
Sicilië 
 

Libanon    
Nederland    

Nieuw-Zeeland   
Oostenrijk 
 Kamptal 
 Wachau 

Burgenland 
 Portugal    

Dão 
Douro   
Bairrada 
Alentejo    

 Roemenië 
Spanje    

Rueda 
Ribera del Duero  
Priorat  
Terra Alta 
Penedès 
Catalunya 

 USA     
 Zuid-Afrika 
  Elgin 

Stellenbosch  
 

Halve flesjes 
  België 

Duitsland 
Frankrijk   

  Italië    
  Spanje  
  Zuid-Afrika 
   
 Madeira & Marsala 

Banyuls 
Porto  

 
Kelderresten 
 
 

 
 

Aanduiding soort wijn na de prijs: 
  W = witte wijn 

R = rode wijn 
Rosé 
Zoet 

  



  

Champagne & Schuimwijn 
Guerlet-Deguerne premier cru – Chamery  
Volgens 17de -eeuwse manuscripten waren de wijnen afkomstig van de Chamery wijngaarden van buitengewone 
kwaliteit. Het familiebedrijf opgericht in 1872 gaat zelfs terug tot 7 generaties en staat voor traditie waar de druiven 
centraal staan. Chamery ligt ten zuidwesten van Reims. 

Brut Tradition          52,00 
Harmonieuze combinatie van Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay waarvan de proporties licht kunnen 
wijzigen volgens de omstandigheden van het wijnjaar. In de neus een vibrerende intensiteit van appel en 
citrus samen met een zekere mineraliteit. Dit vindt men ook weer in de smaak met daarbij nog een vleugje 
snoepjes. Mooi gebalanceerde champagne die structuur en lengte aanbiedt.  
Blanc de Blancs          55,00 
Brut rosé          56,00 
Elegante champagne, fris, intens bouquet van rood fruit zoals kers, framboos en aardbei met een hint van 
rozen. 85% Pinot Noir en 15% blend van rode wijn uit de Champagne.   
Brut Millésime 2012                       62,00 
Dit is de Prestige cuvée van Guerlet-Deguerne en wordt alleen geproduceerd in buitengewone goede jaren 
en slechts in beperkte hoeveelheid. Full-bodied, mooie ronde champagne van 50% Chardonnay en 50% Pinot 
Noir. Intens fruitig met toetsen van witte perzik, peer en groene banaan & een vleugje vanille. 
 
 

“R” de Ruinart brut – Reims         77,00 
Fijne en frisse neus, fruitig met bloemige toetsen en een kruidigheid die bijdraagt tot de complexiteit. Op het eind 
brioche en koekjes.  Evenwichtig, rond met een lange afdronk. De champagne is gemaakt van 40% Chardonnay,  
49% Pinot Noir en 11% Meunier waarin 20 à 25% bestaat uit gereserveerde wijn van de 2 voorgaande jaren. 
 
 

Wijnkasteel Genoels-Elderen - België   
Tussen Tongeren en Maastricht, langs de oude romeinse heirbaan, in de gemeente Riemst ligt het enige wijnkasteel 
van België. Niet per toeval, aangezien de Romeinen reeds wijngaarden hadden in deze streek. In 1990 heeft de familie 
van Rennes de eeuwenoude wijncultuur weer doen herleven. Sindsdien is de wijndruif in dit mooie landschap 
rondom het kasteel van Genoels-Elderen weer helemaal terug. 

Zwarte Parel brut 2015 Blanc de Blancs      44,00 
De Zwarte Parel is volledig gelagerd in roestvrijstalen cuves. Bij het bottelen wordt er gist en suiker 
toegevoegd waardoor er een hergisting op fles gaat plaatsvinden. Hierdoor ontstaat er koolzuur in de fles. 
Deze wijn wordt volgens de Méthode Traditionnelle gemaakt en rijpt vervolgens min. 18 maanden op fles. 
Zilveren Parel 2012         47,00 
De Zilveren Parel wordt volledig gelagerd in eikenhouten vaten en zal 36 maanden op fles rijpen. 

 
 

Domaine de Chant d’Éole - België 
Het Domaine du Chant d’Eole zag het daglicht in 2010 toen een familie gerenommeerde wijnbouwers uit Champagne 
de krachten bundelde met een belangrijke familie Belgische landbouwers, de familie Ewbank. Er werden 180.000 
wijnstokken van traditionele druivenrassen geplant (Chardonnay (97%), Pinot noir (2%) en Pinot blanc (1%)) op een 
terrein van 18ha in Quévy ten zuiden van Bergen in Wallonië. Het terrein is volledig georiënteerd op het zuiden en 
bestaat voor het grootste deel uit kalkhoudende bodem. Het heeft een ideale afwatering en irrigatie voor het maken 
van mousserende wijnen volgens de traditionele methode. 

Blanc de Blancs brut         46,00 
Wij hebben hier fijne, elegante en zijdeachtige bubbels met het delicate karakter van een Chardonnay. In de 
mond merken we een frisse en aangename aanval met de zurige aroma's van groene appel. De Pinot Blanc 
voegt een mooie ronde smaak toe aan de wijn die als tegengewicht dient voor het zure karakter van de 
Chardonnay.  
Brut Rosé (Chardonnay & Pinot Noir)       48,00  
De Chardonnay geeft de wijn het verfijnde en levendige karakter van een zeer goede rosé terwijl de Pinot 
Noir een harmonieuze en delicate complexiteit toevoegt. De schittering, lichtroze weerspiegelingen en 
aroma’s van citrusvruchten en rood fruit maken dit tot een onweerstaanbare wijn. 

  



  

Cava Emendis Imum Brut Nature Reserva (50% Xarel.lo, 25% Macabeu, 25% Parellada)            30,00 
Heldergoudkleurige fijne bubbels met een florale neus die overgaat naar citrusfruit en vers gebakken brood.  
Uitmuntende balans tussen aciditeit en het bittertje op het eind dat zorgt voor de kracht en volheid in deze Cava.  
 

Jidvei – Sparkling – Extra Brut                   28,00  
Jidvei is een Roemeense wijnproducent, die 2.500 hectare wijnstokken bezit en hij produceert een vrij breed scala 
aan stille en mousserende wijnen in het Tarnave-gebied, het belangrijkste wijnbouwgebied in Transsylvanië. De Jidvei 
Extra Brut  wordt geproduceerd volgens de traditionele methode verkregen uit 30% Chardonnay, 30% Pinot Noir en 
40% Feteasca Regala. Een natuurlijke en frisse mousserende wijn, met een fijne en aanhoudende parel. Groengeel 
kleur en aroma’s van kruiden, groen fruit en wilde bloemen. In de mond toetsen van perzik, citrus, groene appel. 
Won een Silver Medal in AWC Vienna 2017! 
 
 

Argentinië                    
Mendoza 
Vistalba “Corte C” 2017         27,00 R 
Carlos Pulenta is de bezieler van de Winery  Vistalba dat gebouwd werd in 2002 en nu één van de iconen is in 
Mendoza. De gelimiteerde wijnen worden ingedeeld in A, B en C en zijn allemaal een blend van typische Argentijnse 
druivensoorten. Deze wijn is gemaakt van 61% Malbec en 39% Cabernet Sauvignon. Boeket van 
zwartepruimencompote, blonde tabak, groene vijgen, olijven en fumé cederhout. Enorm vet en vlezig, maar 
gedragen in een ragfijne en elegante structuur. Argentijnse spektakelwijn met mooie finesse. 91/100 Wine Spectator 
 
 

België 
Heuvelland 
Entre-Deux-Monts – Pinot 2019        28,00 W 
Heldere, lichtgele wijn gemaakt van Pinot Gris, Pinot Auxerrois en Chardonnay waarbij ook rekening gehouden wordt 
met de minimalisering van de ecologische voetafdruk. Zuiver, mineralig en elegant in de neus. Fris in de mond met 
sappig fruit, fijne zuren en een mooier lengte. Gouden Medaille voor Beste Belgische wijn 2018 
 

Côtes de Sambre et Meuse 
Château Bon Baron – Acolon 2014         42,00 R 
De wijngaarden van Bon Baron zijn gelegen in de Maasvallei en worden gecultiveerd in harmonie met de natuur, 
zonder herbiciden en pesticiden. De Acolon druif is een kruising van Kékfrankos met Dornfelder. De wijn heeft al 
enkele medailles in de wacht gesleept met zijn pallet van cassis, aardbei, toets pruimen, vanille, kaneel, eucalyptus, 
leder en rode pepers op het einde met mooie, verfrissende zuren, amandel, koffie en donkere chocolade. 
 

Pajottenland 
Wijndomein Dappersveld – Pinot Noir Unoaked 2017      32,00 R 
De eerste aanplant gebeurde in 2013 op Dappersveld in Elingen met de cépages Chardonnay, Auxerrois, Pinot Gris, 
Pinot Noir. Wijnmakers Eric Geyssens en Sam Dehandschutter kiezen ervoor om zo natuurlijk mogelijk te werken, 
zowel in de wijngaard als bij het vinifiëren. Er wordt getracht om de terroir optimaal te weerspiegelen in de fles. Dit 
resulteert in zeer zuivere en frisse wijnen. Lichte, robijnrode kleur, matig troebel door het niet filteren. In de neus 
zomers fruit (krieken, kirsch, framboos), licht kruidig en zelfs heel licht animaal. Frisse aanzet met nadien expressie 
van aromatisch fruit en een zachte kruidigheid. Aroma’s van de neus bevestigen in de mond, met iets meer nadruk 
op de kruidigheid. Presente zuren die voor verfrissing zorgen. 
 

Haspengouw AOC 
Wijnkasteel Genoels-elderen - Chardonnay Blauw 2018     30,00 W 
Medium goudgele kleur met mooie schittering. Geurt naar boterbloemen, rijpe gele pruimen en appelen met  
fumé-toets. Bijzonder elegante, fruitige en frisse droge witte wijn met aroma’s van honing, verse ananas, appel,  
maar bezit naast geel fruit vooral een prima fraîcheur in de afdronk. Médailles “Chardonnay du monde” 
 

Wijndomein Aldeneyck  - Chardonnay Heerenlaak 2018                                        42,00 W 
Dit wijndomein staat garant voor kwaliteit en deze Chardonnay Barrique is een echte topper. Frisse aanzet met rijp 
fruit, witte bloemen in een perfecte balans met ingetogen en mooi versmolten barrique-tonen, zoals hazelnootjes en 
vanille. Complexe aroma’s en ragfijne zuren zijn bij deze Chardonnay de basis voor een nazinderende finale. 
  



  

Wijndomein Cuvelier - BizBarr 2018 Chardonnay Barrique - Jesseren             38,00 W 
Domein Cuvelier heeft wijngaarden in Jesseren, Kerniel en Haren, idyllische deelgemeenten van Borgloon, parel van 
het Limburgse Haspengouw en hart van de bloesemstreek. Yves en Patrick, twee broers, runnen samen het domein. 
Ze werden grootgebracht tussen de peren- en appelbomen en delen een passie voor wijn. Yves is fruithandelaar en 
maakt de wijn, Patrick is fruitteler en dus baas in de wijngaarden. Deze BizBarr is op basis van 100% Chardonnay en is 
een glas boordevol rijp wit fruit (appel, peer) bloemige aroma’s met veel diepgang en intensiteit. Dankzij de rijping 
van 10 maanden op Franse houten vaten krijgt de wijn een extra dimensie.  
 

Wijndomein Cuvelier - BizTro 2018 Grüner Veltliner - Jesseren                                           30,00 W 
Grüner Veltliner van Haspengouwse bodem, hetgeen een prachtig resultaat geeft. Speels, frisse wijn met mooie 
zuurbalans en frisse fruitige smaken in het glas. 
 

Wijndomein Cuvelier – Sauvignon Blanc 2020 - Haren                                           32,00 W 
Lichte, witte wijn met florale aroma’s en een fris zuurtje. Toetsen van gras en aroma’s van buxus, citrusvruchten, 
kruisbes en groene appel. Een verrassende, minerale witte wijn. 
 

De Caybergh – Chardonnay 2018 Cuvée Du Marie                            44,00 W 
Wijndomein De Caybergh is een kleinschalige wijngaard van 1,1 ha, gelegen te Herk-de-Stad. De bedoeling is een 
terroirwijn te maken waarbij de invloed van de natuur centraal staat.  Dit is een bewuste keuze, zodat ze de focus op 
kwaliteit kunnen leggen. Zowel in de wijngaard alsook in de wijnkelder wordt er op een natuurlijke wijze gewerkt. 
Deze citroengele cuvée met een aroma van rijp steenfruit, appelsien, exotisch fruit en mineralen is een intens, 
elegante en complexe wijn mede dankzij de 9 maanden eikenhouten lagering. Evenwichtig, lange afdronk, licht 
kruidig en romig. Klassewijn van eigen bodem. 
 

De Caybergh – Pinot Noir  2018 - Cuvée Sélection Massale                             50,00 R 
Massief robijnrode wijn, superfruitig en floraal: viooltjes, cassis, bramen en wilde frambozen. Vet, vlezig en 
mondvullend vervolgens helemaal vol sappige bosaardbei, gekonfijte zxarte bes en groene peper. Fluwelen tectuur 
en rijpe tannines. De 15% alcohol zorgt voor sexy generositeit. Eén van de allerbeste Pinot Noirs uit onze contreien! 
 

Clos d’Opleeuw 2018          80,00 W 
Volle, vettige Chardonnay wijn. Het mooi evenwicht tussen het eikenhout en de aangename frisse zuren maken van 
deze Haspengouwse wijn een ideale begeleider voor verfijnde visgerechten met een stevigere saus. Ook bij kazen 
met korrelige en frisse structuur. 
 

Canada 
Ontario 
Norman Hardie Winery County Chardonnay unfiltered 2016     54,00 W 
In 1996 besloot Norman Hardie zijn job als sommelier op te geven en wijnmaker te worden. Zes jaar lang reisde hij de 
wereld rond om de geheimen van cool climate wijnen te doorgronden en geschikte gronden te vinden. Tot hij 
besefte wat hij voor zijn neus had in thuisbasis Zuid-Ontario. Aan de oevers van Lake Ontario zorgen zijn Pinot Noir-, 
Chardonnay- en Pinot Gris-ranken voor zowat de mooiste cool climate wijnen van de Nieuwe Wereld. Wat een mooie 
Chardonnay! Juist houtgebruik, fenolisch rijp fruit en vakmanschap geven deze Chardonnay zijn allure. In de neus 
vinden we citrus, steenfruit, toast en een tikje vanille. Het mondgevoel is luxueus met een zinderende aciditeit die 
het rijpe fruit recht houdt. De textuur is crémeux en de finale is lang en complex. Dit is een klassieke Chardonnay van 
een erg hoog niveau! 
 

Stratus Vineyards Red Assemblage 2015        58,00 R  
Intimiderend en verleidelijk in één; de ultramoderne én ecologische architectuur van Stratus laat niemand 
onberoerd. Wijnmaker Jean-Laurent Groux zette het huis op de kaart door markante assemblages. Deze typisch 
Bordelaise assemblage (Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Malbec) combineert zwoel fruit 
met typische cool climate textuur en aroma’s. Een combi die luxueus en uitbundig aanvoelt maar tegelijkertijd niet 
verveelt. Krachtige finesse! Rijp zwart en rood fruit, kruidigheid, cederhout en zo veel meer. De tannines zijn krachtig 
maar rijp en afgerond door het precieuze houtgebruik en het meesterlijk blenden. Topwijn!  



  

Chili   
Colchagua Valley  
Casa Silva - Romano “Parras Viejas 1912” 2017       34,00 R  
Romano, ook wel Cesar Noir genoemd, is een variëteit dat door de Romeinse legioenen naar Bourgogne werd 
gebracht en vervolgens door Franse inwijkelingen naar Chili geïmporteerd in 1912. Zeer kleine productie van druiven 
die manueel worden geoogst van een honderdjarige wijngaard. Uitermate aangename wijn met een intense kleur. In 
de neus domineren aroma’s van thee, amandel en rood fruit. In de mond heeft deze Romano flink wat body, met een 
sappig, volle smaak en zachte finale. 
 

Duitsland        
Baden|Markgräflerland 
Weingut Martin Wassmer  

Weisser Burgunder Schlatter Maltesergarten 'SW' Spätlese 2018  38,00 W 
De Duitse Markgräfler, vlakbij de grens met Frankrijk en Zwitserland, lijkt wel de tweelingbroer van de beroemde 
Italiaanse streek. De meeste zonne-uren van Duitsland, glooiend landschap, en dezelfde kalkrijke bodem. Sinds 1997 
verbouwt Martin Waßmer hier zijn wijnen, op een domein dat grenst aan … het wijndomein van zijn broer Fritz. Heel 
leuk om weten: de eigenaars zijn van oorsprong aspergeboeren en vormden hun aspergevelden destijds om tot 
wijngaarden. De SW reeks bestaat uit wijnen van specifieke percelen. Deze rijpere Pinot Blanc komt van de heuvel 
Schlatter Maltesergarten, een toplocatie die steevast mooie wijnen voortbrengt. Het aromaprofiel is breed en rijp en 
de lagering op Bourgondische vaten geeft de wijn zijn nodige complexiteit. Het fruit is dens, de textuur zacht en de 
finale gewichtig. Dit alles zonder te vervelen. 
 

Saar 
Van Volxem – Weissburgunder 2018       30,00 W 
Slechts 5% van hun druiventeelt is anders dan Riesling en zij waren dan ook het eerste domein in de Saar dat deze 
variëteit aanplantte. Veel geur met rijp exotisch fruit en bloemen in de neus. De volle inzet met romig karakter en de 
lichte hint van hout geven de wijn een rijk en geconcentreerd karakter. De ondergrond van leisteen, kalksteen en ook 
nog zand en ryoliet geeft de wijn een gelaagdheid en elegantie. 
 

Van Volxem – Alte Reben Riesling 2017/2019      42,00 W 
Een fantastische, droge Riesling die gemaakt is van de losse, perfect rijpe kleine druiven van de meer dan 120 jaar 
oude struiken. Hierdoor ontstaat een zekere concentratie, diepgang en zijden structuur. De bijna zoutige mineraliteit 
speelt met de diepe concentratie en de uitdagende frisheid. Mooi lange afdronk.  
 

Pfalz 
Weingut Eymann - St. Laurent Trocken – Gönnheimer 2015      27,00 R 
Biodynamisch wijn: uitsluitend manuele pluk en geen gebruik van pesticiden of herbiciden. Spontane gisting met 
natuurlijke gisten en verder 12 maanden gerijpt op zowel Holzfass als op barriques. Fruitig-kruidig en fluwelig St. 
Laurent, subtiele houttoets, goede lengte, goed geïntegreerde, zachte tannines Mooie soepele rode wijn met finesse! 
 

Frankrijk        
Loire Vallei 
Domaine Jean-Paul Balland – Sancerre Grande Cuvée 2017/2018    42,00 W 
Intense heldergele kleur met een vleugje goud. Een rijke neus van rijpe perzik dat overgaat in citrus met wijnbloesem 
en houttoets. Nadien exotisch, vanille en amandel. De smaak verloopt van verse kruiden en varen naar een mooi 
midden van exotisch fruit (ananas en mango), citrus, geroosterde hazelnoten en een vleugje tabak. Op het eind 
zachte mineralen en honingtoets. Rijke en krachtige wijn. 
 

Château de Tracy – Pouilly Fumé 2018       40,00 W 
De geschiedenis van dit kasteel gaat terug tot in 1396 waar er reeds over wijngaarden gehandeld wordt. Het 150 ha 
tellende domein ligt in het departement Nièvre op de rechteroever van de Loire. Op 25 ha wordt er Sauvignon Blanc 
geteeld. Tegen de tijd dat de druiven rijp zijn, heeft er zich een rookachtige (la Fumée) waas rondt de druiven 
gevormd, vandaar de naam. Aroma’s van anijs, munt, zoethout en peper. Rond en vettig in de mond met fruitige en 
sappige aroma’s. 
  



  

Montlouis-sur-Loire  
Domaine de la Taille aux Loups - Monopole Clos de Mosny 2018    55,00 W 
De wijngaard ligt met een mooie zuidelijke ligging vlakbij de rivier Cher. De muur er omheen is eeuwenoud en creëert 
een microklimaat dat de druiven perfect helpt te rijpen. Complexiteit, spanning, gele appel, vuursteen, honing, wat 
citrus en fijne zuren in een elegante balans. 
 
Bourgueil 
Domaine de la Butte – Mi-Pente 2018       55,00 R 
De druiven van de 60 à 70 jaar oude wijnstokken groeiend op een kalkstenen ondergrond, worden handmatig 
geoogst en onderworpen aan een strenge selectie.  Karaktervolle wijn, rode biet, kersen, aards met mooie en ronde 
tannines, stevig doch zacht, geweldige balans, finesse en een elegante afdronk. Prachtig gepolijste Cabernet Franc! 
 
Saumur Champigny 
Domaine de Nerleux - Les Loups Noirs 2011       38,00 R 
Diepe granaatrode kleur dankzij de perfect rijpe Cabernet Franc druiven. Breed, fluweelachtig en een grote zachtheid 
in de smaak. Zwart gekarameliseerd fruit, vers hout en ietwat gesloten tannines wat bijdraagt tot de veroudering op 
fles. Millésime 2015 : Médaille d'Or - Concours des Ligers 2017. Médaille d'argent - Concours des vins de Saumur 2017 
 
Bourgogne - Chablis 
Domaine Tremblay - Chablis Fourchaume Premier cru 2018    42,00 W 
Deze Chardonnay druiven zijn afkomstig van 10-40 jaar oude druivenstokken. In de neus en de smaak wordt men 
overweldigd door zijn aroma’s van honing en witte bloemen. Lange en blijvende afdronk. 
 
Bourgogne – Beaujolais       
Domaine Marcel Lapierre - Morgon Cuvée MMXVI 2016     62,00 R 
Deze Cuvée van een single Vineyard 100 jaar oude wijnstokken is in zeer beperkte hoeveelheid beschikbaar. Door de 
likeurachtige rijkheid is dit een atypische Beaujolais, maar wat voor één! Concentraties van zwarte bes en cassis, 
gekonfijte citroenschil, toetsen van aardbei, floraal parfum en bruine specerijen. Een Gamay met een vleugje warmte 
in de finale & een verleidelijke complexiteit, maar toch nog genoeg sappigheid om de lange afdronk niet te zwaar te 
maken. 
 
Bourgogne – Côte Chalonnaise 
Olivier Leflaive – Rully 1er Cru 2016 Vauvry       70,00 W 
Deze Chardonnay is afkomstig van 40 jaar oude wijnstokken. Het perceel Vauvry bevindt zich ten zuiden van het dorp 
Rully. Deze cru is zeer geraffineerd en meer op finesse dan op kracht gevinifieerd. Geelgroene kleur met gouden 
tonen. Een wijn met elegantie en finesse met in de geur aroma’s van citrusvruchten, peren, gestoofde appels en 
honing, naast florale tonen. 
 
Bourgogne – Chassagne Montrachet 
Domaine Vincent Latour – Chassagne Montrachet 1ier Cru Morgeot 2017  95,00 W 
Een expressieve en complexe wijn met aroma’s van ananas, citrus, witte bloemen en droog stro. Ruim en perfect 
uitgebalanceerd met een fijn zuurtegraad. Top Chardonnay uit het alom geprezen oogstjaar 2015! 
 
Bourgogne – Côte d’Or 
Domaine Michel Bouzereau – Les Tessons Meursault 2015    75,00 W 
De familie Bouzereau is reeds 10 generaties lang actief in de wijnbouw in Meursault. Mooie strogele limoenkleur. 
Aangename, lichte kruidige toetsen (citroenverbena) samen met een goede intensiteit wit fruit, juist rijp genoeg. 
Deze Chardonnay heeft een heel lange afdronk met een geweldig mondgevoel. 
 
Domaine Robert & Raymond Jacob - Côte-de-Beaune 
 Aloxe Corton « Les Valozières » Premier Cru 2014      80,00 R 
De wijngaarden zijn gevestigd in de gemeente Lodoix-Serrigny. Deze wijn is gemaakt van geselecteerde Pinot Noir 
druiven en in z’n jeugd vertoont hij toetsen van viooltjes, framboos en naarmate hij veroudert, komen tonen van 
truffel en leer naar boven. 
 

  



  

Rhône – Châteauneuf-du Pape 
Château La Nerthe 2019         75,00 W 
De familie Richard heeft dit domein in 1985 verworven, maar eigenlijk reikt de geschiedenis tot in 1560. De wijn is 
gemaakt van 27% Grenache Blanc, 15 % Bourboulenc, 19% Clairette en 39% Rousanne en kreeg in 1985 een certificaat 
voor biologische teelt. Deze heldere, bleekgele wijn heeft een frisse neus met toetsen van witte bloemen en Granny 
Smith appel. In de mond is hij mineralig met een vleugje zoethout, venkel en anijs. In de aanzet een mooie aciditeit 
die overgaat in vanille en amandelspijs. 
 

Domaine Bosquet Des Pâpes 2017        75,00 R 
De familie Boiron is reeds 5 generaties met wijnbouw bezig in de Rhône. De huidige generatie is druk bezig enerzijds 
te werken met respect voor tradities en anderzijds te investeren in nieuwe technologieën. Deze wijn is gemaakt van 
75% Grenache Noir, 11% Syrah, 11% Mourvèdre en 3% andere druiven.  Robijnrode kleur met paarse tinten. Rood fruit, 
gerookt vlees, zwarte olijven en kruiden in de neus. Zijdezachte wijn met goede structuur en rijpe tannines. 
 

Languedoc-Roussilon - Côtes de Thongues 
La Croix Belle – Champ des Grillons 2020                    27,00 rosé 
Rosé gemaakt van Grenache Noir, Cabernet Sauvignon en Syrah. De teelt is culture raisonnée dat gebaseerd is op 
biodynamische wijnbouw (label terra vitis). Florale en kruidige tonen, in de mond subtiel en harmonieus.  
Zeer fijne rosé  (91/100 Decanter) 
 

Bordeaux – Pessac-Léognan 
Château Carbonnieux Grand Cru Classé blanc 2017/2018     72,00 W 
Strogele wijn waarvan de complexe aroma’s van citrus en witte bloemen na enkele minuten in het glas vrijkomen.  
In de mond heel aangenaam meteen mooie volheid en evenwicht door de frisheid van de Sauvignon. De Sémillon 
zorgt voor een ronde finale met een lange afdronk en geeft de wijn een interessant bewaarpotentieel. 
 

Bordeaux - Haut-Médoc 
Château Camensac - Grand Cru Classé 2013      55,00 R 
De familie Forner bezit een 65 ha wijnstokken in de gemeente Saint-Laurent.  
Deze 5ième cru classé is een eerlijke en aangename wijn.  
 

Bordeaux – Moulis en Médoc 
Château Chasse-Spleen - Cru Bourgeois 2014/2017      60,00 R 
Eén van de beste en meest gekende cru bourgeois. De wijngaard van 75 ha maakt klassewijn, aangenaam als hij jong 
is, maar hij heeft een bewaarpotentieel tot 2030. Licht hout, vanille en griotte kersen in de neus. Een volle intense 
smaak van zwart fruit soms vermengd met een vleugje chocolade is typerend. Blend van 50% Merlot,  
45% Cabernet Sauvignon en 5% Petit Verdot. 
 

Bordeaux – Listrac- Médoc 
Château Clarke 2013/2014          50,00 R 
Prachtige wijn (Cabernet Sauvignon en Merlot) van de gepassioneerde Baron Edmond de Rothschild. Briljante, bijna 
inktzwarte kleur. Imponerend boeket van bramen en cassis wondermooi verweven met vers eikenhout en 
verleidelijke geroosterde geuren (cacao en zalige vanille). Zeer levendig in de mond met geweldige expressie van 
fruit, geroosterde tonen en gespierde, krachtige tannines in een overweldigende finale. Uitzonderlijk mooi afgerond, 
maar wat een magistraal evenwicht.   
 

Bordeaux - Margaux 
Château Giscours - Grand Cru Classé 2014       78,00 R 
Heerlijke wijn van hoge kwaliteit die gemaakt is van 60% Cabernet Sauvignon en 40% Merlot. Rijk in geur en smaak 
met zachte tannine, aroma’s van zwart en rood fruit en door nobel hout omkaderd. 
 

Bordeaux - Saint-Estèphe 
Château Cos Labory - Grand Cru Classé 2015      60,00 R 
De “Cos” uit de naam verwijst naar “Caux” of de hoge steenheuvel waar het château 3 ha wijngaarden heeft. Daar 
worden de druiven manueel geplukt. De wijn rijpt 15 maanden in deels nieuwe eiken vaten en wordt niet gefilterd. 
Klassevolle neus met de aroma’s van framboos, vanille en hout. De smaak is al even elegant en heeft een mooi 
evenwicht.  
  



  

Bordeaux - Saint-Emilion  
Château Cantenac - Grand Cru 2017        40,00 R 
Deze excellente wijn is verleidelijk met z’n intense kleur, z’n neus van rood en zwart rijp fruit , fijne houttoetsen en 
specerijen. In de mond vol van smaak, gestructureerd met nobele tannines en een lang en aromatische finale.  
Heel aangename wijn gemaakt van 75% Merlot en 25% Cabernet Sauvignon en Franc.  
 

Corsica 
Domaine Vecchio – Vecchio Rouge 2016       30,00 R 
Qua wijncultuur is Corsica Italiaans georiënteerd. Vandaar dat deze wijn in hoofdzaak Niellucciu of Sangiovese in zich 
heeft. De andere druiven zijn Sciacarellu, Minustellu, Grenache en een weinig Syrah. Mooi evenwicht tussen de 
druiven, zijn klimaat en type wijn.  Aroma’s van zwarte kersen, myrthe-maquis (typisch struikgewas), frisheid met 
het accent op fruit en toch een zekere volheid door de lichte houtlagering en soepele tannines. 
 

Griekenland     
Nemea 
Gaia - Agiorgitiko 2018          30,00 R 
Helderrode wijn met aroma’s van kersen en rode bessen, met op de achtergrond een toets vanille van de eiken 
vaten. Een rijke en goed gestructureerde, zachte tannines en fijne zuren. Zuivere en heerlijke mediterrane wijn!  
 

Italië  
Piëmonte 
La Torricella Barolo 2014                      55,00 R 
Florale aroma’s (rozen, violette), donker fruit, leder, tabak. Elegante Barolo met mooi versmolten tannines zonder 
droog of hard over te komen. Complex en vol van smaak met een heerlijke afdronk.    
 

Elio Grasso “Educato” - Langhe Chardonnay 2019      58,00 W 
Beroemde producent van Barolo die sinds ongeveer 20 jaar als uitdaging een mooie houtgelagerde Chardonnay op de 
markt brengt, in een zeer beperkte productie. Een internationale druif die door de omstandigheden (bodem, 
klimaat, topografie & vooral wijnmaker) heel erg Italiaans wordt. 
 

Elio Grasso – Barolo “Gavarini Chiniera” 2011                 110,00 R 
“Elio Grasso behoort tot de top van de Barolo producenten, binnen zijn gamma Barolo vindt men drie verschillende 
cru’s (wijngaarden) terug. De Gavarini Chiniera is helderrood met diepe aroma’s van rode kers, aalbes, menthol, 
rozenblaadjes en mineralen. Rijk, geconcentreerd en met een boeiende parfumspanning in de mond. De wijn eindigt 
met nobele, mond vullende tannines en een uitstekende afdronk. Grasso vergeleek de wijn met die van 1989.  
 

Marchesi di Barolo - Barolo Cannubi 2015         105,00 R 
Barolo Cannubi is een zeer hoge kwaliteitswijn uit Piëmonte in Italië. De wereldberoemde wijn Barolo is hét 
visitekaartje uit deze streek. De naam Cannubi komt van de gelijknamige heuvel in het Barolo wijngebied, waar de 
Nebbiolo druiven voor deze geweldige wijn groeien. De wijn heeft een granaatrode kleur en intense aroma’s van 
rozen, vanille, drop, kruiden en geroosterd tonen van rijping op hout. Deze bijzondere wijn heeft een volle en elegant 
fruitige smaak met geroosterde tonen van eikenhout. De wijn eindigt met een intense en lange afdronk. 
 

Alto Adige 
Kornell Florian Brigl – Cosmas 2019 Sauvignon Blanc        38,00 W 
De familie Brigl heeft reeds een lange geschiedenis in de wijnbouw. Florian nam het domein in 1996 over en maakt 
van elke druif en elke cuvée een pareltje van finesse en evenwicht. De Sauvignon Blanc is strogeel met groene tinten. 
Complex en aromatisch met toetsen van kruisbessen, limoen, Granny Smith en een vleugje brandnetel. Droge 
structuur, minerale tonen. Lange, levendige en verfrissende afdronk. Indrukwekkende Sauvignon! 
 
Cantina Terlano - Winkl Sauvignon 2020          36,00 W 
Cantina Terlano opgericht in 1893 kent een lange traditie voor de productie witte wijnen. Het hooggelegen 
subgebied Winkl is de leverancier van superieure Sauvignon-druiven. Deze Cuvée van 100% Sauvignon blanc mag je 
gerust naast de allerbeste Sancerre en Pouilly Fumé wijnen plaatsen. Heerlijke wijn met typische aroma's van wit 
fruit en passievrucht. Een klein beetje lychee, en citrus. Aanrader voor de echte Sauvignon blanc liefhebbers! 
 
  



  

Cantina Terlano – Terlaner Cuvée 2020          30,00 W 
Het domein wordt ook wel Kellerei Terlan genoemd. Aangezien het gelegen is in het  uiterste noorden van Italië, 
spreekt men er zowel Duits als Italiaans. Het gebied is uiteraard gekend als skioord maar zeker ook steeds meer 
vanwege zijn voortreffelijke wijnen! De wijnbouw kent hier een lange traditie en gaat terug naar de Romeinse tijd. De 
warme zomerdagen en koele nachten zorgen ervoor dat de druiven perfect kunnenrijpen terwijl ze wel hun frisheid 
blijven behouden. De Terlaner Cuvée is een samenstelling van de drie meest traditionele witte variëteiten van 
Terlano, namelijk Pinot Bianco, Chardonnay en Sauvignon. Deze oude cuvée, die een van de wijnen was die werd 
geproduceerd toen de wijnmakerij werd opgericht, is een buitengewoon complexe wijn. Pinot Bianco, als de 
belangrijkste variëteit die in de cuvée wordt gebruikt, zorgt voor de frisheid en een goede zuurstructuur, terwijl 
Chardonnay een aangename warmte en zachtheid geeft en Sauvignon Blanc het fijne aromatische karakter toevoegt.  
 

Valle d’Aosta 
Les Petits Riens – Entre terre et ciel 2015        60,00 R 
Men wou een wijn creëren met een Franse oorsprong, maar met de eigenheid van de Aosta Vallei. Tussen hemel en 
aarde wordt langs de ene kant vertegenwoordigd door een blend van Petit Verdot en Cabernet Sauvignon die zorgt 
voor de volheid van de wijn (aarde) en langs de ander kant zorgen de Pinot Noir en Gamay uit de Bourgogne voor de 
finesse en lichtheid van de wijn = de hemel.  18 maanden gerijpt waarvan 50% op eiken vaten, ongefilterd en niet 
geklaard.  
 

Veneto 
Tenuta Santa Maria – Torre Pieve Chardonnay Igt Verona 2016    45,00 W 
Deze wijn is gemaakt van 3 verschillende klonen Chardonnay druiven van 1 dicht bebouwde wijngaard. 50% van de 
druiven worden gedurende 150 dagen op houten vaten gefermenteerd, terwijl de andere helft in stalen vaten rust.  
In maart het jaar erop worden de 2 weer geblend en verfijnd gedurende 6 maand. Dit geeft een intens 
geparfumeerde Chardonnay met aroma’s van vers fruit. Vanille, ananas, banaan en citrus in het begin en een mooi 
einde van hazelnoot en gesmolten boter. Uitstekende en elegante structuur, mooi in evenwicht. 
 

Le Calendre – Valpolicella Classico Superiore Ripasso 2016    40,00 R 
De Valpolicella druiven (60% Corvina & 30% Molinara en Rondinella) ondergaan een korte droogperiode van 20 tot 25 
dagen op houten rekken. Klassieke vinificatie. Ripasso betekent letterlijk opnieuw laten passeren over de uitgeperste 
schillen van de Amarone die de typische diepe geur en krachtige smaak aan de wijn geven. Deze wijn wordt dan ook 
wel het kleine broertje van de Amarone genoemd. Vol en robuust in de mond. 
 

Le Calendre – Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2015    70,00 R 
Prestigieuze wijn van geselecteerde druiven (70% Corvina & Corvinone, 25% Rondinella en 5% Molinara) die gedurende 
120 dagen gedroogd worden. Deze robuuste en elegante wijn heeft in grote eiken vaten gerijpt waardoor hij een 
complexe en onbetwistbaar karakter heeft.  
 

Le Calendre – Il Bisesto vintage 2011 – Amarone della Valpollicella DOCG Classico  80,00 R 
Deze limited edition wordt alleen in de beste jaargangen gemaakt. Absolute expressie van de kwaliteitsdruiven en 
hun terroir aangezien er geen houtlagering is. Rijp, rood fruit, kersenjam met balsamico en specerijen. Krachtig, 
warm en vrijgevig qua alcohol, maar mooi in evenwicht met de krachtige structuur en aromatische rijkheid. 
 

Toscane     
Ricasoli Rocca Guicciarda – Chianti Classico Riserva 2016     50,00 R 
Deze wijn is eveneens afkomstig van het familiebedrijf Ricasoli, één van de oudste wijnfamilies ter wereld. Elegante 
smaak, niet alleen kracht, maar veel subtiliteit, levendig kersenfruit en mooie frisse zuren en perfect rijpe tannines. 
Gemaakt van 90% Sangiovese, 5% Merlot en 5% Canaiolo druiven en 18 maand gerijpt op houten vaten. 
 

Podere Il Macchione – Vino Nobile di Montepulciano 2014/2015          50,00 R 
De twee broers werken heel natuurlijk in de wijngaard en besteden veel aandacht aan de druiven. Alles wordt 
manueel geoogst en tijdens de oogst wordt er zeer streng geselecteerd. De vergisting gebeurt 100% natuurlijk, 
zonder toevoeging van gekweekte gisten. De druiven worden laat geoogst, waardoor de zuurtegraad in de 
Sangiovese daalt. Na de vergisting nog een verdere rijping van 30 maanden, deels in tonneaux en deels in barriques. 
 

Casanova di Neri - Rosso di Montalcino 2018       42,00 R 
Het domein is opgericht in 1971 door Giovanni Neri die met zijn grote visie en passie het enorme potentieel van wijn 
op het grondgebied van Montalcino begreep. In 1991 droeg hij het over aan zijn zoon Giacomo Neri. Deze “baby 
Brunello" toont het grote potentieel van de Sangiovese druif zonder al te veel jaren te hoeven wachten. De wijn 
heeft een fruitig boeket met aroma's van o.a. kersen gevolgd doorzachte en elegante tannines in de mond. De 
afdronk is lang tot zeer lang. 



Casanova di Neri - Brunello di Montalcino 2016 95,00 R 
De kleur is helder rood en heeft intense en levendige aroma's van rijpe bosvruchten en subtiel geroosterd hout. In de 
mond is alles perfect gebalanceerd, van de levendige zuurgraad, de romigheid tot aan de zijdeachtige consistentie. 
De tannines zijn extreem fijn en precies. De afdronk lijkt dan ook eindeloos.         Magnum 190,00  R

Casanova di Neri - Brunello di Montalcino 'Tenuta Nuova' 2016         Magnum 295,00  R 
Eén van de allermooiste Brunello’s  van het topjaar 2016 die hoog scoren bij Falstaff, Robert Parker en James 
Suckling. Tenuta Nuova betekent ’nieuw domein’ en het heeft betrekking op de plaats waar niemand ooit eerder 
druiven had geplant. Na een studie naar het microklimaat en de ideale ligging in combinatie met de juiste klonen is 
hier de wijn geboren die men voor ogen had: krachtig, maar wel drinkbaar en met een hoog rijpingspotentieel. Het is 
een indrukwekkende wijn. De geur is expressief met intense tonen van balsamico, rode vruchten en zwarte bessen. 
De smaak is bijzonder vol en rijk, indrukwekkend, maar met elegantie en heeft zachte tannines. Lastig om hier vanaf 
te blijven, de wijn kan nog tientallen jaren mee! Mocht u hem toch openen, schenk hem dan twee uurtjes van tevoren 
in een karaf.  

Marche   
Terra Calcinara 2013 Conero Riserva DOCG  40,00 R 
Deze Montepulciano heeft een intens robijnrode kleur met paarse reflecties. Vol bouquet met kersen en cassis op de 
voorgrond en een toets van balsamico. Intens en lang in de mond met onverbloemde tannines. 

Puglia   
San Marzano - Primitivo di Manduria 2018 DOP, Talò      30,00 R 
In 1962 bundelden 19 wijnboeren uit San Marzano hun krachten en richtten zo "Cantine San Marzano" op. Deze 
coöperatie bevat gepassioneerde wijnmakers die ervoor dat zelfs druiven uit de oudste wijngaarden volle en 
elegante wijnen opleveren. 100% Primitivo.Een erg aangenaam bouquet met aroma's van kersen, pruimen, chocolade 
en vanille. De wijn heeft een fluweelzachte en zwoele structuur. De afdronk is intens, rijk en licht zoetig 

Sicilië 
Azienda Agricola COS - Nero di Lupo 2018 48,00 R 
Deze Nero d’Avola is een organische wijn gemaakt van 15 jaar oude druivenstokken. Zeer mooie licht purperrode 
kleur. In de neus een duidelijke intense geur van krieken, gedroogd hout en kruiden. Lekker fruitig, levendig en veel 
finesse. Een echte Nero d'Avola: een waardevol voorbeeld van de beste Siciliaanse wijnbouw met een alcoholgehalte 
van slechts 12,5% ondanks de warme omgeving.  

Tornatore - Pietrarizzo - Etna Bianco 2018 45,00 W 
Een echte karakterwijn van de Contrada Pietrarizzo op de vulkanische noordflanken van de Etna. In de neus vinden 
we wat exotische toetsen met wat witte perzik en een vleugje hout. De houtinvloed is ook merkbaar in de mond 
zonder te overdrijven. Het houtje brengt textuur en structuur en omarmt het dense fruit van de inheemse druif 
Carricante. Erg gastronomische wijn die zich in laagjes laat ontdekken.

Libanon
Bekaa Valley 
Château Musar – Musar Jeune White 2018  38,00 W 
Met een eclectische blend van 35% Viognier, 35% Vermentino en 30% Chardonnay slaat Château Musar een nieuwe 
richting in wat hun stijl betreft. Alle druiven zijn afkomstig van organische wijngaarden met een ziltige terroir voor 
de Viognier en een leistenen ondergrond voor de andere druiven. Deze bleek limoenkleurige wijn heeft aroma’s van 
ananas, lychees, peren en abrikozen met toetsen van oranjebloesem, honing en bloemen. Rijke, geconcentreerde 
wijn met goede zuren, citrusvruchten in de smaak en een verfrissend, droog einde. 

Château Musar – Musar Jeune Red 2017 40,00 R 
Ook hier kwam de wijn op een natuurlijk en authentieke manier tot stand. 50% Cinsault afkomstig van meer dan 40 
jaar oude wijnstokken, 35% Syrah en 15% Cabernet Sauvignon werden gebruikt om een heldere, violetkleurige wijn te 
maken met een neus van blauwe bessen, viooltjes, rode kersen en rode bessen. Fruitig en fris pallet van blauwe 
bessen, bramen en rode pruimen. Mooi gebalanceerd, fruitig, zachte tannines met een lange, warme afdronk. 

Château Musar – Chateau Musar Red 2007/2011/2013 70,00 R 
Dit is een icoonwijn! Z'n elegante smaak, open en toegankelijk, bieden kersen, bramen, cassis, zonder harde tannines. 
Mooi rijp en afgewerkt. De wijn is een blend van Cinsault, Syrah en Cabernet Sauvignon en werd op het domein in 
flessen gerijpt. Naast het mooie fruit zijn heerlijke aroma's zoals specerijen, ceder en leer te herkennen.



  

Nederland    
Limburg 
Apostelhoeve - Cuvée XII 2020         32,00 W 
Na de Middeleeuwen werd geen wijn meer verbouwd in Nederland, tot De Apostelhoeve in 1970 de glorierijke 
terugkeer inluidde. Het oudste wijndomein van het land ligt in het prachtige Jekerdal op de Louwberg nabij 
Maastricht. Een goed gekozen blend zoals deze van Müller Thurgau, Pinot Gris en Auxerrois zorgt voor complexiteit 
en vuurwerk in het glas. Ontdek ondermeer aroma's van tropisch, wit én rood fruit, vergezeld van florale toetsen. 
Een perfect evenwicht tussen de mooie concentratie en de frisse zuurtjes zorgt voor optimaal drinkplezier. 
Gastronomisch en verfijnd. 
 

Wijngaard St. Martinus – Cuvée Prestige 2011       60,00 R 
Wijndomein St. Martinus van Stan Beurskens is gelegen in het prachtige bergdorpje Vijlen. De wijngaarden liggen in 
het zuidelijkste puntje van Nederland, tussen de uitlopers van de Ardennen en bestaat al sinds 1988. Deze volle, 
krachtige cuvée is gemaakt van 100% Cabernet Cortis. De wijn wordt alleen in de beste jaren gemaakt en is 24 
maanden volledig gelagerd op de beste Franse eik. Een zeer complexe wijn die zeker kan ouderen tot 2022. 
 

Noord-Brabant 
Sint Catharinadal Chardonnay 2019         38,00 W 
De wijn is afkomstig van Norbertinessen priorij Sint-Catharinadal in Oosterhout, het oudste bestaande 
vrouwenklooster in Nederland. De wijngaarden beslaan nu ongeveer 11,5 hectare. De wijn wordt gemaakt door 
wijnmaker Andries Burger van het beroemde wijnhuis Paul Kluver Wines uit Zuid-Afrika. Men werkt zoveel mogelijk 
biologisch. Aroma’s van rijpe peer, nectarines en grapefruit. Mineralen, een wit pepertje en een mooi gedoseerde 
toasting door de houtlagering. Wat crispy, de smaak van een “cool-climate” Chardonnay. Geen boterige stijl, maar 
sappig en expressief.  
 

Nieuw-Zeeland       
Marlborough 
Mount Nelson Sauvignon Blanc 2019        36,00 W 
Deze wijn is ontstaan door de passie die Lodovico Antinori heeft voor de Sauvignon Blanc druif. Na jaren 
experimenteren heeft hij uiteindelijk de favoriete terroir gevonden in Nieuw-Zeeland. Prachtige, hooggewaardeerde 
Sauvignon Blanc, verfrissend en levendig, frisse zuren, heerlijk citrus, droge wijn met veel lengte en finesse. 
 

Oostenrijk       
Kamptal 
Weingut Am Berg – Grüner Veltliner Käferberg Kamptal DAC Reserve 2017  57,00 W 
Gelegen op het bovenste einde van de oostelijke helling, 300m hoog, net ten noorden van Langenlois. Grüner 
Veltliner kan hier stevig worden gemaakt altijd met een verfrissende finesse. Uitgesproken geel fruit met vanille, 
koffie met melk. Mooie balans tussen kracht, fruit en zuren. Licht pikant, sappige afdronk en heel karaktervol. 
 

Wachau 
Weingut Emmerich Knoll – Riesling Smaragd Ried Loibenberg 2014/2016  55,00 W  
Aromatische neus met frisse groene appel, rijpe Cox en citrus. Een pareltje van een Riesling, verfrissend en complex, 
mooie zure en discreet parfum van mandarijnen met een mooie diepgang en karakter. 
 

Weingut Josef Fischer – Grüner Veltliner Federspiel Ried Kreuzberg 2017  50,00 W  
Alle druiven worden bij koude temperaturen met de hand geoogst. Deze Grüner Veltliner is een sappige, rijpe wijn 
met tropisch fruit, een hint van mandarijn en wilde kruiden in de neus. Weelderig, elegant en goed gebalanceerd, 
aangename zuren, wit fruit in de afwerking. Een karaktervolle wijn. 
 

Burgenland 
Moric Blaufränkisch 2015          42,00 R  
Roland Velich is de broer van Heinz en focust zich vooral op de rode wijn aan de andere kant van het Mittelmeer. Hij 
vinifieert zijn Blaufränkisch zoals een topwijnmaker in Bourgogne dat doet met zijn Pinot Noir. Dit minidomein wordt 
beschouwd als Oostenrijkse Premier Grand Cru voor rood. Donkerrode kleur, aroma’s van rijpe kers en aardbei. 
Knapperig, sappige rode kers in de smaakaanzet gevolgd door leertoetsen. Elegante kracht zonder zwaar te zijn. 
Goed bewaarpotentieel. 
  



  

Portugal          
Dão 
Casa De Mouraz “ELFA” 2013        50,00 R 
Rijp, zwart fruit, kruidige en florale aroma’s. Elegante en evenwichtige wijn biologisch gemaakt van 30 verschillende 
druiven waaronder Baga, Tinta Roriz, Trincadeira, Alvarelhão, Jaén, maar geen Touriga Nacional.  
 

Douro 
Poças - Símbolo 2014          58,00 R 
Volle rode gemaakt van 100% oude (40 - 60 jaar) wijnstokken (Touriga Franca, Tinta Barroca, Touriga Nacional, Tinta 
Roriz) Wijn met een intense, complexe neus van specerijen en confituur. Rijk, full-bodied met een mooi geïntegreerd 
zuurtje. Kruidig, rijp fruit in de lange afdronk. Deze wijn wil de filosofie van zijn naam materialiseren, namelijk een 
symbool zijn! 
 

Bairrada 
Niepoort Lagar de Baixo 2014        32,00 R 
Deze wijn is gemaakt van de Baga druif afkomstig van 20 à 40 jaar oude wijnstokken. Met zijn licht robijnrode kleur 
en aroma’s van kersen en bramen geeft dit een delicate, maar zeer expressieve wijn waar de frisse en sappige 
fruitigheid al water in de mond brengt. Baga is een boeiende druif met waarneembare en licht aardse tannines. 
 

Filipa Pato Nossa Calcário 2017        68,00 R 
De gemiddelde leeftijd van de Baga wijnstokken is 80 jaar. De wijn komt mooi tot ontplooiing na enige tijd in het 
glas. Absoluut geen stereotype Baga: hemels fruitig, velours textuur, ongewoon rijk en vol van smaak.  
Krijgt +94 van Parker 
 

Alentejo     
Esporão Reserva - D.O.C. 2016        35,00 W 
Deze top Portugese witte wijn is een rijke, evenwichtige geelachtige wijn, gemaakt van Antao Vaz, Roupeiro en 
Arinto. Rijke, complexe wijn, romig pallet, rijp fruit (perzik, meloen, exotische fruit) en getoaste toetsen van eik. 
Mooi met elkaar verweven en goed in balans 
  

Esporão Reserva – D.O.C. reguengos de Monsarez 2016     45,00 R 
Donkerrode wijn gemaakt van meer dan 20 jaar oude wijnstokken: Alicante Bouschet, Aragonês, Cabernet 
Sauvignon, Trincadeira. Complex kruidig aroma, donker fruit en vanille. Krachtige, maar toch elegante, fruitige wijn 
met ondersteunende tannines die zorgen voor een lang bewaarpotentieel. 
 

Fita Preta Vinhos – Branco de indígenas 2017 by António Maçanita   45,00 W 
Door de druiven (80% Arinto & 20% Verdelho) te laten fermenteren in eiken vaten met autochtone gisten die 
natuurlijk voorkomen in de wijngaarden en de omringende lucht krijgt men een volle wijn, dat het pure fruit mengt 
met z’n eigen specifieke aroma. Uiteindelijk resulteert dit in een wijn met “soul” gevormd door de natuur. Strogele 
wijn, intens aromatisch met honingtoetsen, mooi gestructureerd.   
 

Fita Preta Vinhos – A Trincadeira não é tão Preta 2017 by António Maçanita  46,00 R 
Deze Trincadeira Preta of Tinta Amarela is een lokale druif die zijn origine heeft in het Zuiden van Portugal, maar 
eigenlijk uit het oog verloren is. De druiven werden met de hand geplukt, gesorteerd en de vinificatie gebeurde met 
een minimum aan interventie. Licht robijn, granaatrode kleur. Aroma’s van nat struikgewas, paddenstoelen en 
specerijen in combinatie met subtiele kruiden toetsen. Fris in de mond, mooi gestructureerd en elegant. 
 

Roemenië           
Recas 
Cremalas Recas - Wildflower Cuvée Blanc Reserva 2017       35,00 W 
Het concept van dit wijnhuis is eenvoudig. De dag dat je geloofd dat je op de top van je kunnen staat,  is de dag van je 
terugval. Elke dag is het streven naar de perfectie, verbetering en dit wordt vertaald door vele uren werk, passie en 
vasthoudendheid. De wijngaarden van Recas liggen in de wijnregio Banat in het Noordwesten van Roemenië. Ze zijn 
oeroud. De oudste documenten gaan terug tot 1447. De Weense keizer en veel Hongaarse aristocraten kochten er 
hun wijn. Deze Wildflower (65% Chardonnay, 20% Fetească Regală, 10% Sauvignon Blanc en 5% Muscat Ottonel) met 
een mooie strogele kleur heeft een aroma van bloemen (acacia), fruit (peer, rijpe abrikoos, guave, mango en een 
toets van banaan). Goeie mineraliteit en ietwat vanille op de achtergrond. Complexe, verfrissende witte wijn van 
uitzonderlijke kwaliteit. Lange afdronk. International Wines & Spirits Competition 2019: silver medal! 



  

Dealu Mare 
Cantus Primus – Fetească Neagră 2017          40,00 R 
Het wijndomein startte in 2009 in de regio Dealu Mare in Zuidoost Roemenië met het maken van de Cantus Primus 
Cabernet Sauvignon. Onlangs kwam er ook de Fetească Neagră erbij om de wereld kennis te laten maken deze lokale 
druif die heel wat te bieden heeft. Deze houtgelagerde wijn is aantrekkelijk donker rood met robijnrode tinten. 
Intens aroma van rijp rood fruit (pruim en kers), mineralen en zoete, kruidige toetsen. Volle en genereuze smaak met 
excellente zacht tannines en een lange en aangename afdronk. 
 

Spanje           
Castilla Y León - Rueda 
José Pariente - Verdejo 2019            32,00 W 
Dit paradepaardje van het domein heeft een explosie aan aroma’s: Granny Smith, groene kruiden, mineralen, citrus 
en subtiel exotisch. In de mond volgt dezelfde fraîcheur. Veel fruit en volume. Toegankelijk en toch een expressieve 
minerale fumé toets in de geslaagde elegante finale. De aanwezige zuren zijn rijp, sappig en geven het geheel een 
zeer smakelijke handtekening. 
 

Castilla Y León - Ribera del Duero 
Finca Villacreces – Pruno 2017        35,00 R 
Dit domein is vlak aan de Duero gelegen, naast legende Vega Sicilia. Door de zanderige gronden voor de Tinto Fino en 
de extreme kiezelgronden met weinig organisch materiaal voor de Merlot en de Cabernet Sauvignon is het 
rendement uiterst laag en hebben de kleine druiven een uitermate hoge concentratie. Opaak, purperen kleur, met 
een sexy boeket van Aziatisch kruiden, wierrook, ceder, mineralen en zwart fruit. Super vol, op het randje van 
weelderigheid, sappig en een buitengewone finale. Parker spreekt over een sensationele wijn. 
 

Aalto 2016            85,00 R 
Deze pure Tinto Fino (Tempranillo) wordt gemaakt door Mariano Garcia, de man die de befaamde Vega Sicilia 
gemaakt heeft. Deze wijn behoort nu al tot de absolute top van Ribera del Duero en zelfs van Spanje. Dit is het 
resultaat van uiterst lage rendementen, selectie van de beste en oudste wijngaarden en het allerbeste 
vinificatiemateriaal dat nu op de markt aanwezig is. 
 

Ausàs – Interpretación 2018         85,00 R 
Deze nieuwe cultwijn van Ribera del Duero is gemaakt door Xavier Ausás – nog oenoloog bij Vega Sicilia geweest.  
Een 100% Tempranillo afkomstig van meer dan 40 jaar oude wijnstokken van verschillende wijngaarden. Aroma's van 
zwarte en blauwe vruchten, bessen en geroosterde en kruidige tonen. In de mond fris, krachtig, elegant en 
evenwichtig. Blijvende afdronk 
 

Cataluña - Priorat          
Mas de les Pereres – Nunci Blanc 2015        50,00 W 
Een witte wijn in deze appellatie is zeer zeldzaam, maar voor onze wijnbelg, Dirk Hoet, zeker en vast zijn 
paradepaardje waarmee hij al verscheidene prijzen won. De wijn lijkt wel een ratjetoe van al de witte druivensoorten 
uit de Priorat: Garnatxa Blanca, Macabeu, Pedro Ximenez, Xarel.lo, Moscatel en Parellada, maar toch blijven de twee 
eerste druiven de hoofdzaak uitmaken. De neus ontplooit na het walsen een mooie mengeling van typische 
Mediterrane kruidigheid, kweepeer, perzik en citrus. In de mond een stevige brok met veel structuur. Balsemachtige 
mondvulling, romig, notig met fijn doorweven vatrijping. Wijn met klasse, lengte en groots karakter.   
 

Mas Igneus FA112 Negre reserva 2011          55,00 R 
Dit domein is één van de meest recentste in de Priorat die bovendien als eerst organische wijnen produceert. De 
letters in FA112 verwijzen naar de Catalaans woorden voor de Franse eiken vaten, het eerste cijfer refereert naar de 
leeftijd van het vat en de laatste naar het aantal maanden dat de wijn erin verbleef. De druiven Cabernet Sauvignon, 
Carinyena, Mazuela en Garnatxa Negra geven een kersenrode wijn met een complexe en elegante neus van rood 
fruit, balsamico met een vleugje kaneel. Gebalanceerd en smaakvol in de mond met een goede structuur, fruitig met 
een pallet van krieken, peper, aromatische kruiden en hout door de vatlagering. Warme wijn met gepolijste 
tannines. 
 

Cataluña – Terra Alta   
Bàrbara Forés – El Templari 2019            42,00 R 
Perfect aangepast aan de barre klimatologische omstandigheden van Terra Alta, is Morenillo een inheemse rode 
variëteit die aromatische wijnen produceert met een soepele body, lichte kleur, matig alcoholgehalte en een zeer 
goede zuurgraad. De druiven zijn biologisch geteeld en komen uit een enkele wijngaard met kleiachtige bodems, 



  

genaamd Umbría de Tomaset. Na fermentatie rijpt de wijn 9 maanden in amforen van klei. Mooi zwart rijp fruit, 
geroosterde en minerale neus met zoete kruiden. Sappig, vrij intens, goede balans tussen fruit en hout, rijpe 
tannines, frisse zuren en lange afdronk. 
 

Penedès   
Nun Vinya dels Taus 2019            115,00  W 
Enric Soler is één van de meest gerespecteerde producenten in Spanje. Op dit miniatuurdomein maakt hij een 
biodynamische wijn waar hij als het ware de wijn begeleid tot in de kelders zonder er zelf te veel aan te morren. Wijn 
met een zeer levendig en fris Bourgondisch karakter. Complexe aroma’s van wit fruitige, mineralige en roosterige 
type met toetsen van verse groene kruiden. Loepzuivere Xarel.lo met een grootse structuur. Gewoonweg groot!  
 

U.S.A.  
California 
Francis Ford Coppola Diamond Collection Zinfandel 2016     38,00 R 
De Zinfandel is de zeer krachtige druif en wijn van Californië, de eigen wijntrots, die we verder vrijwel nergens 
tegenkomen –alleen in het zuiden van Italië, waar hij als ‘Primitivo’ door het leven gaat. Er is een beetje Petit Syrah 
(23%) aan toegevoegd om hem wat extra zoet fruit te geven, wat rondeur en sap – een perfecte combinatie. Deze 
wijn heeft een diepe paarsrode kleur. Aroma's van aardbeien, bloemen, zwarte bessen, anijs en kruidnagel wisselen 
elkaar af. De smaak is rijk aan zwarte bessen, pruimen en kersen met een hint van peper ondersteund door een 
houttoets dankzij zijn verblijf van twaalf maanden op Franse eiken vaten. Afkomstig van 'oude wijnstokken' in 
Amador County en koelere wijngaarden in Paso Robles en Sonoma 
 

Francis Coppola Director’s Cut Chardonnay 2016/2018 Sonoma County    42,00 W 
Heerlijke klasse volle Bourgognestijl uit Sonoma County. Zijdezachte structuur met verleidelijk exotisch fruit.  
6 maand op Franse eik waarvan slechts 40% nieuw en dit geeft een mooie toasttoets. Veel lengte en intensiteit. 
 

Bogle - Phantom Chardonnay 2017 Clarksburg      50,00 W 
Aroma’s van honing en zoete vanille verrijzen uit het glas. Sappige gouden appels en rijpe peren smelten samen met 
toetsen van mango en guave om het mondgevoel op te lichten en te balanceren met de juiste hoeveelheid zuren. 
Rond en zijdezacht einde met een vleugje karamel afkomstig van Franse eik. Ontcijfer het mysterie van deze wijn op 
een interactieve manier met de app. 
 

Château Montelena Winery – Chardonnay 2016 Napa Valley    90,00 W 
Op 24 mei 1976 veranderde het fortuin van Chateau Montelena ten goede - en op een grote manier. Jim Barrett’s 
Amerikaanse Chardonnay uit 1973 won de Judgement of Paris wedstrijd voor witte wijn, waar de concurrentie en de 
jury Frans was. Het verhaal werd verfilmd: Bottle Shock. De stijl van wijn maken bij Chateau Montelena is door de 
jaren heen niet veranderd. Minerale tonen, verse meloen en appels gecombineerd met kamperfoelie. Diepe, warme 
aroma's van bakkruiden met nootmuskaat voorop,  gevolgd door een vleugje jasmijn. De smaak is warm, maar toch 
verfrissend, met een zachte, zoute romigheid die het goed geïntegreerde eikenhout versterkt. Deze wijn is een mooi 
voorbeeld van kracht en balans, op de Amerikaanse manier. 
 

Zuid-Afrika   
Elgin 
Vrede en Lust Barrique 2017         30,00 W 
Deze veelzijdige blend toont de synergie tussen Sémillon (95%) en Sauvignon Blanc met de complexiteit van Sémillon 
die doorkomt naarmate de wijn ouder wordt. Een rijke en complexe wijn met aardse en kweepeer kenmerken, 
elegant uitgebalanceerd met aanhoudende minerale tonen. Topproduct van een met prijzen bedolven producent.   
 

La Brune Chardonnay 2018          40,00 W 
Nico Grobler (meervoudig bekroonde wijnmaker) werd verliefd op de Bourgondische wijnbereiding en de expressie 
van hun wijnen. Hij bracht dit terug naar Zuid-Afrikaanse bodem en focust op finesse, elegantie en puurheid van 
fruit. La Brune heeft toegang tot enkele van de hoogst gelegen Chardonnay-wijngaarden in Zuid-Afrika. Citroen, 
vuursteen en een vleugje nootmuskaat in de neus - prachtig gefocust. Mondvullende citrus, sinaasappel- en 
citroenschil, kokos en amandel - zo'n smaak die de afdronk echt doorzet. Een uitstekende Chardonnay. 
 

Stellenbosch 
Van Biljon Wines – Cinq 2015         65,00 R 
Deze wijn maakt een gewaagd statement met zijn krachtige structuur en expressieve fruitsamenstelling. Het 
klassieke eiken karakter is naadloos geïntegreerd met het fruit en het frisse bessenzuur geeft de wijn levendigheid en 



  

puurheid van fruit. De stevige tannines zijn in perfecte harmonie met de wijn en laten een aanhoudende fruitsensatie 
en tevredenheid achter. Blend van 47% Cabernet Sauvignon, 18% Merlot, 17% Malbec 12% Cab Franc en 6% Petit Verdot  
De 2015 CINQ ontving 5 sterren in de Platter Wine Guide 2020 en de gerenommeerde Britse Master of Wine, Tim Atkin 
MW, beoordeelde de wijn met 94/100. Hij won eveneens Platters Red Blend (Cape Bordeaux) van het jaar 2020. 
 

Kleine flesjes 

België  
Domein de Kluizen – Optima Nobelzoet 2015 (50cl)                30,00 zoet 
Een Sauternes-achtige wijn gemaakt volgens de regels van de zogenaamde edele rotting.  Mooi goudgele kleur. In de 
neus zeer rond met aroma’s van abrikoos, honing, marsepein en perzik. In de mond zeer vol met rijpe fruitaroma’s en 
frisse zuren die ervoor zorgen dat de wijn niet verveelt. De wijnranken bevinden zich tussen de muren van de abdij te 
Affligem. 
 

Duitsland  
Clemens Busch – Riesling trocken 2018 (37,5cl) Mosel         16,00  W 
Dit is wat Riesling uit de Moezel moet zijn. Erg precies gemaakt (tevens biodynamisch), met superverfrissende 
pompelmoes en limoenzeste. Een prachtig evenwicht tussen de edelste zuurtjes enerzijds en de romigheid van het 
lange contact met de gistdroesem anderzijds. Verkwikkend, geraffineerd en trouw aan zijn terroir.  
 

Frankrijk  

Domaine de Terres Blanches – Sancerre 2018 (37,5cl) Loire    24,00 W 
Dit klassedomein slaat de nagel op de kop met haar Sancerre. Stuivende aroma’s van citrus, pompelmoes en florale 
toetsen komen de neus tegemoet. De afdronk is lang en kruidig.  
 

Domaine Serge Dagueneau et Filles - Pouilly Fumé Tradition 2020 (37,5cl) Loire 26,00 W 
Deze Pouilly-Fumé is een droge witte wijn met fruitige aroma's (mango, lychee, passievrucht) en een licht rokerig 
accent. De aanzet is verfrissend met mooie mineralen, die wordt gevolgd door een fruitige, intense afdronk. 
  

Domaine de Malandes – Chablis « Envers de Valmur » 2018 (37,5cl) Bourgogne 23,00   W 
Deze Chablis wordt gemaakt van gemiddeld 60 jaar oude Chardonnay stokken en dat proef je meteen in de densiteit 
van het fruit. Dit is een gewichtige Chablis met echte matière. In de neus vinden we de typische citrusaroma's en wat 
florale toetsen. Het mondgevoel is rijk met rijpe peer en een zinderende finale met een schitterende balans tussen 
strakke zuren en sappig, dens fruit. 
 

Château de La Commanderie 2016/2017 (37,5cl) Bordeaux – Lalande de Pomerol 26,00   R 
Donkerrode kleur met aroma’s van rode vruchten en kersen. Een evenwichtige en harmonieuze wijn. Een klassieker 
gemaakt van 75% Merlot, 20% Cabernet Franc en 5% Cabernet Sauvignon eigendom van de familie Lafon die eveneens 
Château Petrus bezit. 
 

Italië   
Pèppoli Estate – Chianti Classico 2017  (37,5cl) Toscane     20,00   R 
Deze intens robijnrode wijn van Antinori is vernoemd naar het Middeleeuws klooster waar ooit de monniken wijn 
maakten. Deze complexe en goed gestructureerde Chianti Classico wordt gemaakt van 90% Sangiovese, 10% Merlot 
en Syrah. Het fruit van de donkere bosbessen is bepalend in de smaakt, gevolgd door zachte en zoete tannines en 
een ietwat vlezige afdronk. 
 

Spanje 
AA Puput  2014 (37,5 cl) Barcelona                   40,00 zoet      
Organische (zonder toevoeging van sulfiet) rode, zoete wijn gemaakt van de autochtone druif Mataró of Monastrell. 
Karmijnrode kleur, neus van gekonfijte pruimen en vijgen met sinaasappelschil. Smaakvol met een mooi evenwicht 
tussen zuur/zoet.  
 

Zuid-Afrika 
De Trafford Straw Wine 2009 – (37,5cl) Stellenbosch                 45,00 zoet 
Aantrekkelijke goudgele kleur. Een beetje limoenachtig karakter met de gebruikelijke gedroogde abrikoos, noten, 
honing en boterige toast. Het pallet is intens zoet, echter niet plakkerig, fris en levendig, doch al rijk oxidatief met 
een lange en complexe afdronk. Heerlijk bij goede patés, koekjes en harde kazen.   



  

Madeira & Marsala         per glas 
Madeira Blandy’s Sercial 5 jaar oud:  
 Deze strogele, topaasheldere Madeira is droog en vol met aroma’s van gedroogd fruit, hout en citrus. 
Ideaal als aperitief of bij lichte visgerechten.        7,00 
Madeira D’Oliveira Colheita Boal 2001: 
De wijn is medium zoet en aromatisch met een mooie balans tussen zoet en zuur. Aroma’s: gedroogd fruit, pruimen, 
chocolade, toffee, vanille, nootachtig, rozijn, karamel bij oudere jaren.                   12,00 
Madeira  Barbeito Malvasia old reserve 10 jaar oud: 
Deze zoete Madeira is een blend van zorgvuldig uitgezochte Malvasia wijnen die op een natuurlijke en traditionele 
Canteiro methode gerijpt zijn in oude Franse eiken vaten. Excellent als digestief, maar ook buitengewoon bij kaas en 
desserts. Behaalde diverse medailles op internationale wijnbeurzen.                    10,00   
Curatolo Arini – Marsala Riserva Storica 1988: 
De inheemse geselecteerde druiven, Grillo en Catarratto zijn de familiejuwelen sinds jaren. Helder goudgele kleur met 
amberkleurige toetsen. Complexe neus van dadels, abrikozen en specerijen. Elegant, rijk en zeker door de excellente 
zomer van 1988 is deze eclectische wijn een expressie van harmonie.                       8,00 
 
 

Banyuls – Cellier des Templiers 
Rédéris                         8,00 
Amberkleurig. Gedroogde vruchten, gentiaan, bijenwas, mispel en notige neus.    
Bij tarte tatin, crumble met fruit en verse kazen met honing   
Cuvée prestige - Premium – Mise Tardive 2014/2017              10,00 
Intens zwart & fruitig. Aroma’s van bramen, kersen, zachte specerijen, vanille en hars.   
Als aperitief, bij ganzenlever en fruitdesserts                  
Pur Tradition – Grand Cru                     9,00 
Koperkleurig met smaragdgroene rand. Zachte specerijen met typisch rancio aroma.  
Verse noten, menthol, droge vijg, honing, gekonfijt fruit: ideaal na de maaltijd                            
Cuvée Président Henry Vidal – Grand Cru 2005              10,00 
Reebruin, met een vleugje jodiumgeel. In de neus sinaasappellikeur, peperkoek, mokka  
en versgemalen koffie. Bij gebakken ganzenlever, dessert met zwarte chocolade en als digestief                   
 
 

Porto 
Tawny of wit                 5,00 
Tawny 10 years old - Porto Poças                7,00 
Bruinblonde kleur. Nuances van droge vruchten, rozijnen. Fruit mooi in harmonie met hout.  
Als aperitief, ook prachtig bij kaas, gebak, geroosterde noten, lichte pudding en cake.  
Tawny Colheita 1995/2007 - Porto Poças                   8,00 
Medium geelbruin. Aroma’s van gedroogde vruchten met een mild rokerig parfum.  
Full-bodied. Excellent als digestief. Te combineren met kaas, desserts, geroosterde amandelen en walnoten     
Porto Old White 10 years - Niepoort                  8,00 
Deze individuele en aparte witte porto, gemaakt van een partij oude witte porto’s  
van uitzonderlijke kwaliteit, heeft een klassieke stijl. Gekoeld als aperitief, bij dessert of als digestief.    
L.B.V. (late bottled vintage) 2012/2013 Poças Junior      8,00 
Donkerrode kleur met complexe aroma’s van rijpe bessen. Geconcentreerd, vol van smaak en rijpe, soepele tannines. 
Lange en aangename aromatische afdronk. Fantastisch bij romige kazen, chocolade, noten en droog fruit.     
Borges Soalheira – Port Vintage 2012        10,00 
Intens aroma van zwart fruit (bosbessen, pruimen) Florale tonen van viooltjes en een frisse kruidige sensatie, 
aangevuld met munt en eucalyptus. Het is een full-bodied porto, met structuur en erg zachte tannine. Mooi bij 
zwarte chocolade, harde en blauwe kazen.  

Pisca Vintage 2007 - Niepoort                  15,00 
Dieprode porto met een heerlijk groenfris aroma waar toetsen van donkere chocolade samen met subtiele aroma’s 
van donker fruit domineren. Het pallet is medium zoet, heerlijk fruitig met een verleidelijk zijden midden, 
ondersteund door een compacte, langdurige tanninestructuur. Bij blauwe kazen. 


