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Schuimwijnen
Cava D.O. Canals Nadal Brut
Lekkere zachte en frisse Cava met aroma's van appel, peer en citrus. Heerlijk elegant als
aperitief of bij een fris gerecht.
€30

Champagne La Fee d’Arlette Reserve
Mooie Champagne uit de l’Aube (85% pinot noir, 15% chardonnay), heerlijk als aperitief.
€45

Frisse Witte Wijnen
Petit Bourgeois, Sauvignon Blanc, IGP Val de Loire
Typische aroma’s van de Sauvignon Blanc: citrus, vegetaliteit en appel. Als aperitief of bij
zeevruchten, vis of geitenkaas.
€30

Domain Duffour Côtes de Gascogne, Colombard, Gros Manseng en Ugni blanc
Colombard, Gros Manseng en Ugni Blanc vormen de basis van deze witte wijn uit de
Gascogne. Aroma’s van citrus en wit fruit. Ideaal bij salades, vis of Oosterse keuken.
€30

Volle Witte Wijnen
Medusa Viognier
Een volle aromatische witte wijn van Vignobles Vellas, exotisch fruit, steenfruit, floraliteit en
citrus in de neus. In de mond een mooie volle wijn ondersteunt door de nodige zuren. Bij
gegrilde vis, wit vlees of Aziatische gerechten.
€30

Berthenet Montagny Premier Cru Saint-Morilles
Heerlijke chardonnay uit Bourgogne, heerlijke aroma’s van wit steenfruit, citrus, nootjes en
floraliteit. Bij wit vlees of vis.
€45

Rosé wijn
GP Rosé Grenache, Vin de France, LePlan-Vermeersch
Deze Rosé uit de Rhônestreek is gemaakt door landgenoten die ter plaatse een B&B
uitbaten. Als aperitief of bij salade.
€30

Fruitig Rood
Les Berchets Merlot
Deze Merlot uit de Pays d’Oc toont een heel mooie fruitmand in de neus, rood fruit, maar
ook kersen en braambessen. Soepel en fruitig, perfecte begeleider van allerlei gerechten.
€30

Soepel Elegant Rood
Bourgogne Pinot Noir, Domaine Forey Père et Fils
Deze Pinot Noir toont aroma’s van kersenpitten, pruimen en specerijen. Volledig in de stijl
van het huis, waarbij het fruit de hoofdrol krijgt. Mooie soepele rode wijn, perfect bij een
stoofpotje of vederwild.
€45

Krachtig Rood
San Pancrazio, Barbera D’Alba Superiore DOC, Pelassa
Krachtig aroma van rijpe bessen en vanille, volle krachtige wijn, mooi in balans en lekker
sappig. Ideaal in combinatie met gegrild vlees of de heerlijke gourmet burger.
€45

Zédé de Labégorce, Margaux
Heel mooie expressieve aroma’s van fruit (kers, braam, cassis) en wat kruidigheid dankzij de
houtopvoeding. Vol in de mond ondersteunt door mooie zuren en versmolten tannines.
Prachtige Margaux, ideaal bij rood vlees of wild.
€50

Bodega Peña Aldera crianza, Rioja
Wijn met aroma’s van kersen, pepermunt, cederhout en een mooie kruidigheid. In de mond
is deze Rioja lekker sappig met een mooie structuur en lange afdronk. Perfect met vlees.
€40

