HUISWIJN

WITTE WIJN
Languedoc Roussillon ‘ Fier Comte’
Een fruitige, droge witte wijn, colombard, uni Blanc.

ROSE WIJN
Fier Comte Rosé
Grenache, Syrah, Carignan en Cinsault. Lichtroze kleur met in de neus
heerlijke aroma’s van aardbeien en frambozen. Fruitige wijn met tonen
van rood fruit.

RODE WIJN
Merlot ‘ Dominique Baud’
100% merlotdruif afkomstig uit Zuid Frankrijk, robijnrode wijn met een
aangenaam aroma van kersen. Zeer evenwichtig in de mond met een
vleugje cassis in de afdronk.

Fles
½ liter karaf
¼ liter karaf
Per glas

€
€
€
€

19,00
14,00
7,00
3,50

WITTE WIJNEN

FRANKRIJK

Pouilly Fumé Cuvée de Boisfleury, Loire

0.375
0.75

€ 19,00
€ 32,00

Frisse, levendige sauvignon met expressieve aroma’s van citrus en
passievrucht. Uitstekende aperitiefwijn, elegant en vrouwelijk.

Chablis Pommier, Bourgogne

0.375
0.75

€ 23,00
€ 39,00

Charmante wijn met veel fraicheur en fris fruit. De sterkte van de druif
verdwijnt in een speels geheel.

ROSE WIJNEN

Kennel – Côtes de Provence

0.375

€ 12,50

0.75

€ 25.00

Expressief, elegant en bloemerig in de neus. In de mond ronde,
complexe en lange afdronk. Lichte kleur met fuchsia tinten.
“Coup de coeur” Guide Hachette

Minuty – Côtes de Provence

€30.00

Een uitstekende wijn, aromatische harmonie van Grenache en Cinsault
Met notities van perzik en oranje marmelade. Zijn mond toont versheid
en ronding in de finale.

RODE WIJNEN
LANGUEDOC
Voiles Latines, Syrah-Grenache
suggestiewijn bij fondue

€ 22,00

Erg mooie zijdeachtige mondvulling met frambozen in de neus.
Complexe en erg rijke wijn.

LOIRE
Chinon “Le Haut des Vignes”
suggestiewijn bij fondue

€ 27,00

Rode Loire 100% Cabernet Franc. Zachte tannine maar strakke wijn,
elegant maar toch kruidig.

Saumur Champigny “Domaine du Vieux Bourg”
suggestiewijn bij fondue

€ 28,00

Een frisse en fruitige rode wijn uit de Loire. Donkerrood van kleur.
Fruitig van smaak met tinten van zoete kersen en frambozen.
100% Cabernet Franc.

BORDEAUX
Château Rocher Corbin – Montagne Saint Emilion
0.75
0.375

€ 38,00
€ 19.50

Een pareltje van St.Emilion. Krachtig en vol met een stevige, doch
elegante structuur dankzij het grote aandeel Merlot druif. Complex
boeket met een toets vanille vanwege de vatlagering.

Château de la Commanderie – Lalande de Pomerol
0.75
0.375

€ 35,00
€ 21,00

Traditionele vinificatie met vatlagering gedurende 18 maanden.
Een Merlot dominante wijn van het stevige, fruitige type met elegante
tannine.
55% Merlot- 27% Cabernet Franc – 18% Cabernet Sauvignon.

Château le Barrail –Medoc
€25,00
Mooie robijnrode kleur. In de geur duidelijk zwarte bessen, cederhout
en bos.
In de smaak bessenfruit en een pepertje. Een wijn met een flinke dosis
zachte tannine. Heerlijk bij rood vlees of lamsvlees.

Château Ramage la Batisse – Medoc
€ 39,00
Donker robijnrood, kruidig fruit, gezonde tannine met mooie
houttonen.
45% Cabernet Sauvignon – 45% Merlot – 10% Cabernet Franc.

Château de Come – Saint Estèphe
€46,00
Eigendom van Baron Velghe. Evenwichtige St. Estèphe
op basis van 50% Cabernet Sauvignon en 50% merlot.
Jeugdig en intens, volle smaak.

Château Trébiac - Graves
€ 30,00
Stijlvolle Graves, hoofdzakelijk merlot druif met aroma’s van zwarte
bessen.
Zeer goede prijs kwaliteit verhouding in een mythisch jaar.

Les Songes de Magdelaine – Saint Emilion Grand Cru
€ 75
Tweede wijn van Château Magdelaine. Eigendom van JP Moueix,
tevens eigenaar van Château Petrus. Krachtige en complexe wijn
met houtlagering.
90% Merlot – 10% Cabernet Sauvignon.

COTES DU RHONE

Côtes du Rhône “Haut de Brun “ A. Jaume
€ 28,00
Granaatrood met tinten van violet. Aromatische neus van framboos
en cassis, kruidig met zachte tannine.

Châteauneuf du Pâpe
€ 41,50
Diep gekleurd, rood fruit, kruidig en voldoende tannine. Stevige wijn
met zuiderse warmte en sappigheid.
Grenache, Syrah en Cinsault.

WERELDWIJNEN

CHILI
Casa Lapostolle – Merlot

€ 38,00

Robuste stijl met jonge tannine, doch opgevangen door een rijke
molligheid. Diepe aroma’s van donker rijp fruit, kruidigheid en
ledertoetsen.

CALIFORNIA
Napa Cellars Zinfandel
€ 48,00
14 maanden gerijpt in Amerikaanse en Franse eiken vaten, 86%
Zinfandel 14% Syrah. Zeer donkere kleur. In de neus rijpe bessen,
bramen maar ook kaneel en kruiden.
Sappige aanzet met veel rijp fruit, zwoele smaken.

ARGENTINA
La Mascotta – Cabernet Sauvignon – Colchagua Valley
€ 30,00
Diepe donkerrode kleur met violet toetsen. Cassis en ceder geuren met
toetsen geroosterde peper en chocolade. Sappig met zwarte bessen,
frambozen en een toets vanille. 100% Cabernet Sauvignon.

Pascual Toso– Malbec
€ 26,00
100% Malbec. Heel genereus boeket. Een intense wijn die op een
schitterende wijze de Malbec-druif in de schijnwerper stelt : brede geur
vol met fruit. Complexe aroma’s van peper en laurier.

AUSTRALIA
Peter Lehmann – “ The Futures Shiraz “ – Barossa
€ 33,00
Stevige wijn die door de lange vatlagering vrij robuust overkomt. Mooie
afgeronde tannines met de smaak van donkere woudvruchten.

SPANJE
La vendimia Herencia - Rioja
€ 35,00
Tempranillo en Grenache. Krachtige neus. Krachtige ronde aandronk
met rijp fruit, bramen en pruimen. Goede verhouding tussen tannine en
fruit. Goede combinatie met zomerse gerechten evenals rood vlees al
dan niet gegrild.
ITALIE

Montepulciano Molise
€ 24,00
Deze wijn heeft een diepe robijnrode kleur. Hij geurt vooral naar klein
rood fruit. Rijpe en fruitige smaak. Soepele wijn die zich makkelijk laat
drinken. Fruitige afdronk.

Barbera D’Alba Briccomacchia DOC, Sarotto
€ 25,00
Wijn met een hoge natuurlijke zuurtegraad, licht bitter aroma van
kersen en aalbessen met een laag tannine - gehalte.

Badiola 2011
€ 42,00
Een top Italiaan uit Toscane. Excellente structuur, zacht fruitig en vol.
70% Sangiovese – 30% Merlot.

Barolo Briccibergera DOCG, Sarotto
€ 55,00
Italiaanse topwijn uit Piemonte (NW Italië ) op basis van Nebbiolo.

MAGNUMS RODE WIJNEN

Commanderie ’08 ( Pomerol )
€ 70,00
Prieuré Marzelle ’05 ( St.-Emilion )
€ 96,00
Croque Michotte ’06 ( St.-Emilion )
€ 120,00

CHAMPAGNES
Jackmann

€ 55,00

Telmont

€ 65,00

Veuve Clicquot

€ 80,00

