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 Glas 1/2 Fl 75clBubbels 
Cava Brut Millésimé, Torre del Gall
Het is in deze kleine kelder, die voordien toebehoorde aan Moët & 
Chandon en momenteel deel uitmaakt van de groep Freixenet, dat deze 
“reserva” geproduceerd wordt. Fijne en aanhoudende bubbels. Elegante 
en harmonieuze neus met een frisse en perfect uitgebalanceerde smaak, 
benadrukt door de macabeo druif.

6,50 29,00

Champagne Madame de Maintenon, Brut
Madame de Maintenon is een champagne die uitstekend smaakt bij 
verfijnde hapjes en kwalitatieve gerechten. Zijn subtiele balans en 
elegantie, maken van hem de ideale begeleider van voorgerechten met 
vis en gevogelte.

49,00

Champagne Taittinger Brut Réserve
Champagne Taittinger is er trots op om, zonder enige uitzondering, elk 
jaar opnieuw een brut te produceren met een groot deel chardonnay en 
met een minimum van 3 jaar veroudering in de kelder. De bubbels zijn 
fijn en het schuim is aanhoudend. De zeer expressieve en open neus is 
zowel fruitig als getoast. Hij heeft aroma’s van perzik, witte bloemen 
(meidoorn, acacia) en vanille.

12,00 40,00 75,00

Witte  wijnen   75cl

Cristal Buisse, Touraine Sauvignon
In deze wijn vinden we aroma’s van citrus, lenteperzik, cassis en vlierbes 
terug en hij heeft bovendien een mooie frisse afdronk.

27,30

Pouilly Fumé “Les Duchesses”, Laporte
Deze pouilly fumé weerspiegelt de authenticiteit van zijn terroir, 
namelijk een bodem van silex-steen. In de neus krijgen we typische 
aroma’s van vuursteen die mooi in balans zijn met het zachte, frisse 
karakter van deze wijn.

39,00

Bourgogne Chardonnay “Kimmeridgien”, Jean-Marc Brocard
Zijn naam doet denken aan het terroir dat gevormd werd uit 
gefossiliseerde schelpen, typerend voor chablis. De chardonnay 
wijngaarden bevinden zich echter in Saint-Bris-le Vineux. De wijn is 
fris, soepel en fruitig, zeer aangenaam om te drinken in zijn jeugd. We 
krijgen hints van citroen, witte perzik en geel fruit in de neus en in de 
mond is hij rond en verfijnd.

34,00

Chablis, Jean-Marc Brocard
Het domein Jean-Marc Brocard, eigenaar van 144 ha in Chablis laat u 
graag kennismaken met zijn chablis die gekenmerkt wordt door zijn 
stijl: hints van citroen, witte perzik en geel fruit. De mond is rond en 
verfijnd.

39,00



Witte  wijnen   75cl

Viré Clessé, Domaine Auvigue
De vinificatie wordt uitgevoerd door Auvigue, een familie die een 
uitstekende reputatie geniet in het maken van witte wijn aan de voet 
van de Roche de Solutré. In 1999 werden enkele dorpen geklassificeerd 
tot herkomstbenaming Viré-Clessé, Cru Bourgogne. Deze wijnen 
onderscheiden zich door aroma’s van bloemen (acacia) en fruit met een 
vleugje muskaat, hazelnoot en amandel en afhankelijk van de leeftijd 
van de wijnstokken, vertonen ze zelfs vetheid in de finale.

38,00

Rully, les Plantenays, Domaine la Marche, Bio
Plantenays is gelegen op de top van de Mont Palais boven de premiers 
crus. De organische wijngaard is doorploegd door trekpaarden en 
onthult een rode, kleiachtige steenbodem die contrasteert met de 
gezonde, ronde, groene bladeren. Een handmatige oogst, het transport 
in kratten, de voorzichtige persing en een uiterst zorgvuldige vinificatie, 
maakt de vermindering van sulfieten mogelijk. De wijn wordt vervolgens 
gerijpt in eikenhouten vaten, waarvan 25% nieuwe. In de neus krijgen 
we florale aroma’s van acacia, kamperfoelie, verse citrusvruchten en 
perzik. Hij is perfect uitgebalanceerd, fris, met een mooie lengte in de 
mond.

45,00

Meursault “Cuvée Maurice Chevalier”, Remoissenet Père & Fils
Een kleine productie van slechts 12 vaten. Schitterende goudgele kleur 
met een minerale neus die subtiel gekenmerkt wordt door zijn rijping in 
vaten. Rijk, krachtig en complex in de mond, met hints van toast.

75,00

Cigalus Blanc, IGP d’Oc, Gérard Bertrand, Biodynamie
In de biodynamische landbouw, met respect voor de terroir, komen 
nobele druivensoorten optimaal tot hun recht. De samenstelling van 
chardonnay, viognier en sauvignon blanc resulteert in een uitzonderlijke 
wijn met een uniek karakter. Neus van citrus, perzik en gedroogd fruit, 
met op de achtergrond een vleugje toast.

52,00

Gavi del commune di Gavi DOCG, Fontanafredda
Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door zijn delicate 
karakter en zijn elegantie. Deze wijn gemaakt van de cortese-druif is 
aangenaam fruitig (exotische vruchten) met een goede balans en lengte.

36,00

Rosé  wijnen   75cl

Loire: Sancerre Rosé “Les Grandmontains”, Domaine Laporte
Deze verleider heeft alles te danken aan de symbiose van zijn lichte 
zalmroze kleur, zijn levendig karakter en zijn delicate, frisse aroma’s die 
de expressie zijn van een mooi terroir.

39,00



Rode  wijnen   75cl

Sancerre Rouge, “Les Grandmontains”, Domaine Laporte
Deze rode sancerre zal u niet alleen bekoren omwille van zijn mooie 
paarse kleur, maar eveneens omwille van zijn soepelheid en zijn 
fluweelzachte tannines. Het is een eerbetoon aan de pinot noir in zijn 
meest zuivere en smaakvolle stijl.

42,00

Château Lescalle, Bordeaux Supérieur
Dit authentiek kartuizerklooster, in de gemeente Macau-en-Médoc in 
de buurt van Margaux, dateert van het jaar 1875 en is omringd door 
wijngaarden beplant met hoofdzakelijk merlot, cabernet franc, cabernet 
sauvignon en petit verdot. De wijn werd 12 maanden op eiken fusten 
gerijpt waardoor hij een lichte houttoets en hints van rood fruit heeft.

29,00

Clos de May, Haut-Médoc
Merlot zorgt voor zijn rondheid, de terroir Macau (Margaux) geeft hem 
structuur en de veroudering op eikenhouten vaten (12 maanden) maakt 
hem complex.

37,00

Château La Forêt, Lalande-de-Pomerol
Op advies van Stéphane Derenoncourt, oenoloog van vele Bordeaux 
Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit 80% merlot en 20% 
cabernet sauvignon en franc. Een mooie terroir-uitdrukking, perfect in 
evenwicht met het rijpe fruit en een houtachtige toets.

39,00

Château Petit Bocq, Saint-Estèphe
Dit prachtige domein van 18 ha, verspreid over 80 percelen in de 
appellatie saint-estèphe, is in handen van de Belgische familie Lagneaux. 
Houtgelagerde blend van 70% cabernet sauvignon, 25% merlot en 5% 
cabernet franc waarvan 33 tot 50% op nieuwe eikenhouten vaten gerijpt 
werd (afhankelijk van het jaar).

45,50



Rode  wijnen   75cl

Pinot Noir, Buis d’Aps, IGP d’Ardèche
Buis d’Aps, een plaats in de gemeente Alba la Romaine, heeft een terroir 
van klei en kalk, op hellingen waar pinot noir perfect gedijt. Deze 
elegante wijn met aroma’s van rijp fruit en kruidige toetsen, smaakt 
zijdezacht en zijn tannine is licht houtachtig.

29,00

Côtes du Rhône “Samorëns”, Ferraton Père & Fils
De overheersende druivensoort grenache verleent aan deze côtes-du-
rhône aroma’s van rijp rood fruit, van frambozen, bramen en bosbessen 
verrijkt door kruidige toetsen. Van een kwaliteit die de verwachtingen 
ruim overtreft.

29,00

Cigalus Rouge, IGP d’Oc, Gérard Bertrand
In de biodynamische landbouw, met respect voor de terroir, komen 
nobele druivensoorten optimaal tot hun recht. De samenstelling van 
cabernet sauvignon, syrah en merlot resulteert in een uitzonderlijke 
wijn met een uniek karakter. Volle en zachte afdronk met een boeket 
van zwart compote fruit, specerijen, zoethout, humus en truffel.

52,00

Curious Donkey, Susumaniello, IGP Salento
Susumaniello komt van «somarello» (ezels) want de druiven worden 
«geladen zoals». Deze druif is minder bekend dan primitivo of 
negroamaro maar is het speerpunt van de oenologische heropleving 
van Puglia. De wijn is heerlijk fruitig (bramen), goed gestructureerd 
en krachtig met een lichte houttoets omwille van 6 maanden 
houtopvoeding.

34,50

 Glas 75clMoelleux  wijnen  
Côtes de Bergerac Moelleux, Château des Eyssards
Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige wijn de drie 
variëteiten van de appellatie samen, met name sauvignon, semillon en 
muscadelle.

4,00 21,00



 Glas 75clDe  Huiswijnen  
Wit: Les Croisières Sauvignon Blanc, IGP Pays d’Oc
 

4,00 21,00

Wit: Chardonnay, “Réserve Spéciale”, Gérard Bertrand
 

5,00 24,00

Rosé: Les Croisières Rosé, IGP Pays d’Oc, Grenache & Syrah
 

4,00 21,00

Rosé: Gris Blanc, IGP d’Oc, Gérard Bertrand
 

5,00 24,00

Rood: Les Croisières Rouge, IGP Pays d’Oc, Merlot,
Syrah & Cabernet Sauvignon
 

4,00 21,00

Rood: Merlot, “Réserve Spéciale”, Gérard Bertrand
 

5,00 24,00
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