ONZE CHAMPAGNE

CHAMPAGNE EDMOND ROUSSIN BRUT
EDMOND ROUSSIN

37.5cl
€ 14

75cl
€ 21

Deze champagne wordt samengesteld uit 60% Pinot Noir, die de wijn stevigheid
en volheid geeft, 30% Chardonnay, die instaat voor de frisheid en 10% Pinot
Meunier, die hem zijn elegantie bezorgt.

SELECTIE WITTE WIJNEN

SELECTIE RODE WIJNEN

POUILLY FUMÉ 2019

BROLIO CHIANTI CLASSICO 2018 37.5cl - 75cl - 150cl

75cl
€ 14

37.5cl
€ 12

Dit vele malen bekroonde domein staat garant voor een prachtige prijs-kwaliteit
verhouding. De eerste impressie in de mond is er één van volheid, waarna de
frisheid het overneemt. In de finale krijg je een sensatie van limoen en mineraliteit
met een lange afdronk. Past uitstekend bij visgerechten en geitenkaas.

Fantastische Chianti Classico van Ricasoli 1141, één van de oudste wijnhuizen
ter wereld en ontegensprekelijk één van de beste uit zijn regio. Een blend van
overwegend Sangiovese met aanvulling van Merlot en Cabernet Sauvignon. Hij
werd 9 maanden opgevoed op grote eiken vaten. Deze sappige wijn met een
mooie balans, komt perfect tot zijn recht bij rijke pasta’s, gegrild vlees, gevogelte
en Italiaanse klassiekers zoals Ossobucco etc.

PINOT GRIGIO 2019

MOULIS 2012 - MOULIS 2014

75cl
€ 13.50

2012 - 37.5cl
€ 12

Deze Biologische Pinot Grigio heeft een strogele kleur met groene tinten. Het
boeket is intens en aromatisch met aroma zoals peer en witte bloemen. Deze
frisse elegante wijn geeft je een erg aangename afdronk. Te drinken als aperitief,
bij lichte voorgerechten, visgerchten of kalfsvlees.

Klassieke Medoc met zachte tannines, rijp rood fruit en een lichte kruidige ondertoon.
Een uitstekende keuze voor de liefhebber van Bordeaux wijn. Past goed bij rood
vlees, rijke stoofpotjes of gewoon gezellig aan de open haard.

CHABLIS 1ER CRU FOURCHAUME 2018

VIÑAS DE GAIN 2017

37.5cl
€ 13.50

75cl
€ 27.50

DOMAINE CHAMPEAU

COL D’ORCIA

DOMAINE TREMBLAY

75cl
€ 24.50

Deze 1er cru mag niet ontbreken op uw feesttafel. Hij heeft een complexe structuur met een zachte afdronk. Deze wijn stijgt boven zichzelf uit bij schelpdieren
als oesters, maar past ook méér dan uitstekend bij rijkere gerechten met vis, krab,
kreeft etc.

RICASOLI 1141

75cl
€ 19

150cl
€ 45

CHÂTEAU DUTRUCH GRAND POUJEAUX

2014 - 75cl
€ 22

ARTADI

Deze wijn kreeg van wijngoeroe Robert Parker 92/100. Heden wordt Artadi
aanzien als dé referentie uit de Rioja. Organisch geteeld van 20 à 30 jaar oude
Tempranillo-wijnstokken, is deze wijn uitstekend om nu te drinken of om over
x-aantal jaar te herontdekken. Men proeft subtiele tonen van rood fruit, kruiden
en een subtiel aroma dat men bekomt door de rijping op eiken vaten. Een goede
begeleider bij rood vlees, wild en stoofpotjes.

