Huiswijnen
White ‘Opi’
Frisse en ronde Chardonnay uit het zuiden van Frankrijk. Elegante neus met
een mooi fruit in het aroma, verweven met subtiele toetsen vanille.

€ 19,00

Rose ‘Opi’
Heel mooie fraîcheur in deze rosé met aroma’s van rood fruit (aardbeien,
frambozen, …). Rond en fris in de mond.

€ 19,00

Rood ‘Opi’
Veel zwarte bessen aanwezig in de neus, soepel in de ond met afgeronde
tannines en toetsen van rijp fruit (cassis, framboos). Lichte houtlagering.

€ 19,00

Chateau de Grezan (wit)
Zeer elegante Chardonnay met een frisse toets.

€ 22,00

Chateau de Grezan (rosé)
Heerlijke frisse rosé uit Zuid-Frankrijk met mooie aroma’s van rode bessen.
Zijdezachte en gebalanceerdescil van de Grenachedruif zorgt voor een lekkere
lichtheid, de Syrahdruif brengt kleur en geur in het glas én in de mond.
Lichtroze van kleur.

€ 22,00

Chateau de Grezan (rood)
Donker pruimrode kleur met aroma’s van kruiden, cranberry, kers en
zoethoud. De mond is pittig, soepel met pure tannines. In de afdronk noties
van zwart fruit.

€ 22,00

Franse wijnen
Le Plan- Vermeersch GT-V (wit)
Aangenaam , elegant en rijp in de neus. In de mond een spetterende smaak

€ 32,00

Le Plan- Vermeersch GT-C (rood)
Een gebald aanzet met zwart fruit in de neus, pruimen, zoethout, geroosterde
toetse nvermengd met peper en kruidigheid. Geconcentreerd en soepel in de
mond met fijne en zachte tannines.

€ 32,00

Le Plan- Vermeersch GT-X (rood)
De GT-X wordt geblend met de beste druiven uit de wijnkelder van Belgisch
wijnmaker Dirk Vermeersch. Inktzwarte wijn met een pittig gekruide neus
met vooral zwart fruit. Een karakterwijn met veel diepgang en een sappige
textuur.

€ 52,00

AIX rosé 75cl
AIX is een trendy rosé, subtiel in de neus (aardbei, perzik, witte bloemen). In
de mond mooi verfrissend, zacht en rond. Dorstlessend met een lange,
elegante afdronk.
AIX rosé 1,5l
AIX is een trendy rosé, subtiel in de neus (aardbei, perzik, witte bloemen). In
de mond mooi verfrissend, zacht en rond. Dorstlessend met een lange,
elegante afdronk.

€ 30,00

AIX rosé 3l
AIX is een trendy rosé, subtiel in de neus (aardbei, perzik, witte bloemen). In
de mond mooi verfrissend, zacht en rond. Dorstlessend met een lange,
elegante afdronk.

€ 52,00

van tropisch fruit als papaya en een vleugje lioen met een lichte eiktoets

€ 60,00

Italiaanse wijnen
Falanghina (wit)
Fijne wijn met typische aromatische complexiteit van wit fruit en een
aangename mineraliteit.

€ 20,00

Rossofredo (rood)
De florale en fruitige aroma’s worden verterkt door een subtiele toets van
balsamico. Zijdezacht met een verfrissende afdronk.

€ 23,00

Barolo
Pure elegantie en de puurheid is de ideale beschrijving voor deze prachtige
Barolo.

€ 90,00

Spaanse wijnen
Alconde Optimo (rood)
Deze prachtige wijn uit Navarra heeft 14 maanden gelagerd op eikenhouten
vaten en is gemaakt van de Cabernet Sauvignon en Merlot druif.

€ 29,50

Pink Pearl (rosé)
Lichte zalmkleurige roséwijn. Ruikt naar bloemen, aardbeien en perziken. In
de mond aangename rosésmaak met toetsen van citrusvruchten. Zeer elegant
en aangenaam.

€ 21,00

Tres Villas
Deze 100% Verdejo is afkomstig van het wijndomein Bodegas Alconde uit de
Rueda regio.
Heldere droge witte wijn met groene reflecties. Mooie neus met voornamelijk
wit fruit, in de mond vol, fris en fruitig.

€ 21,00

Spaanse alchohol vrije wijnen
Torres, Natureo White
Intens aromatische wijn met zoete impressies, op basis van de fruitige Muscatdruif.

€ 21,00

Torres, Natureo Red
Deze natureo is gemaakt van de kruidige Syrah-druif en de zachte
Tempranillo. Fruitige rode wijn met aroma’s van zwart fruit en een klein
beetje zwarte peper.

€ 21,00

Portugese wijnen
Quinta Do Pral (wit)
Complexe aroma’s van tropisch fruit, ananas en passievrucht. Elegant, fris met
aanhoudende afdronk.

€ 27,50

Quinta Do Pral (rood)
Aroma’s van rode vruchten met een florale toetsen dankzij de Touriga
Nacional en Touriga Franca. Fris, intens en elegant. Een ware parel uit de
mooiste wijnstreek van Portugal.

€ 27,50

Griekse wijnen
Troupis Whinery ‘Thomh’ (wit)
Helder geel van kleur met roze tinten. Complexe aroma’s van witte perzik,
citroen en kweepeer, gevolgd door een lichte aciditeit vol van smaak en in de
afdronk noties van bergamot en jasmijn.

€ 28,00

€ 28,00
Troupis Whinery ‘Thomh’ (rosé)
In de neus aroma’s, van kweepeer, gedroogde abrikoos en rode appelen. In de
afdronk noties van citrus.

Zuid- Afrikaanse wijnen
Kinkelberg Sauvignon Blanc
De verfijnde Sauvignon Blanc is fris, speels en aangenaam om te drinken. Een
wijn geschikt voor vegetariërs & veganisten.

€ 23,00

Kinkelberg Sauvignon Rood
Een krachtige, maar elegante rode wijn. . Een wijn geschikt voor vegetariërs &
veganisten.

€ 23,00

Australische wijnen
Four Chambers Chardonnay (wit)
Oogst vond plaats begin maart. Fermentatie in houten vaten onder
temperatuurcontrole. De van origine Bourgondische Chardonnaydruif zwaait
namelijk in vele Australische windstreken de scepter. In het koelere zuiden van
Australië weet hij fris van karakter te blijven met aroma’s van appel,
kweepeer, grapefruit en citrusfruit. In het hetere noorden wordt hij rijper en
exotischer van stijl.

€ 31,00

Four Chambers Chardonnay (rood)
Donkerrode kleur met paarse tinten. In de neus noties van kers, pruimen,
bosvruchten met delicate toetsen van viooltjes, witte peper. In de ond een volle
wijn, met rijke vlezige donkere bessen en zoete pruimen. Rijke maar fijne
tannines. In de afdronk hinten van donkere chocolade.

€ 31,00

Chileense wijnen
Santa Carolina (wit)
Late Harvest-wijnen zijn zoete wijnen gemaakt van druiven die langer dan

€ 21,00

Santa Caroliona (rood)
Leuke, fruitige Pinot Noir uit Chili. Zacht in de mond met mooie aroma’s van
frambozen. 10% van de wijn rijpte op franse eikenvaten gedurende zes
maanden.

€ 21,00

normaal aan de wijnstok achterblijven om een hoger suikergehalte en
intensere aroma’s te behalven. Fruitig aroma.

