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De lichtgele chardonnay Alto Adige geurt bijzonder aangenaam naar geel en tropisch fruit en 
wat appel. De smaak is bijzonder zuiver en elegant maar er zit toch voldoende structuur in de 
wijn. De strakke zuren zorgen ervoor dat de wijn geen seconde gaat vervelen.

Alois Lageder

Aperitief, charcuterie, schaal- en 
schelpdieren, vis, deegwaren

13,50    / Min. 6 stuks

2021

Italië

Alto Adige

Chardonnay

Chardonnay Alto Adige
LIC-W-02

Het kleine familiedomein Laibach gaat enkel voor topkwaliteit, en het lijkt wel of de wijn jaar 
na jaar beter wordt… Complexe wijn, waar de chardonnay zorgt voor structuur en kracht, 
de viognier voor het florale en de chenin blanc voor het speelse zuurtje op de achtergrond.  
Afdronk met evenwichtige aciditeit.

Laibach

Salades, vis en schaaldieren, oosterse 
gerechten

13,75    / Min. 6 stuks

2021

Suid-Afrika

Stellenbosch

Chardonnay, viognier & 
chenin blanc

Laibach ‘The Ladybird’ Organic White
ADB-W-02

Dit is de instapcuvée van VDP lid Diel die gemaakt wordt van een blend van 3 GG sites.  
De kwaliteit moet een van de beste zijn die ik ken onder de gutweins. Bouquet in een ingeto-
gen neus van petrolé, limoen, onrijpe perzik, pompelmoesbitter....Hoge zuren. 

Schlossgut Diel

Vette vis, zeevruchten of milde kaas

14,45    / Min. 6 stuks 

2020

Duitsland

Nahe

Riesling

Diel - ‘Nahesteiner’ Riesling
ADB-W-03
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Een frisse, fruitige wijn met een heldere gele kleur en een groene reflectie. Een mooie open 
neus van groene appel en citrusvruchten. In de mond aangenaam fris met overwegend  
dezelfde aroma’s als in de neus. Rijp citrusfruit en groene appel aangevuld door een zeer fijne en  
elegante mineraliteit. 

Pietershof

Slaatje, schaaldieren, gebakken vis, 
aperitief

14,70    / Min. 6 stuks

2020

België

Voeren

Pinot blanc, auxerrois

Pietershof
BEW-W-02

Zachtgele kleur met een mooie tranencollier. In de neus rijpe en rijke fruitaroma’s met een open 
expressie van kruidigheid, peper, vuursteen en een beetje rokerig. Een harmonieus samenspel 
met ragfijne zuren en een ellenlange, karaktervolle finale.

Aldeneyck

Asperges, gevogelte, wit vlees

14,90    / Min. 6 stuks

2021

België

Maasvallei Limburg

Pinot gris

Aldeneyck Pinot Gris
BEW-W-03

2008 was de eerste jaargang van deze wijn. Een deel van de druiven komen van Ullmolins, een 
dorp in Montsant gelegen op een hoogte tussen 500 en 800 meter, wat brengt de wijn meer 
frisheid qua structuur. Na alcoholische gisting en maceratie, die op inox cuves verlopen, rijpt 
de acústic blanc nog 2 maanden op Franse eiken vaten van het tweede jaar.  

Acústic Celler

Tapas, gerechten met tomaten en 
olijfolie, tarbot met beurre blanc,
varkenshaas, frisse kazen.

16,92   / Min. 6 stuks

2021

Spanje

Catalunya

Garnatxa blanca, garnatxa 
roja, macabeu, pansal

Acústic blanc
LBV-W-02
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Verbluffende witte wijn uit Bourgogne en de naaste buur van Pouilly-Fuissé. Deze witte wijn is op basis van 
100% chardonnay druif afkomstig van de oudste wijnstokken en volledig gerijpt in eiken vaten. De prachti-
ge wijngaarden strekken zich uit op de ‘Montagne de Cra’, één van de beste terroirs in de regio. Medium- 
gele, super glanzende en met een tranendal uitgeruste chardonnay, die enorm exotisch geurt naar man-
go, verse abrikozenjam, rijpe peer, amandel en passievrucht. In de mond daarna eerst citrusenergiek en 
zestefris, maar dan opnieuw met rijpere impressies van tropisch fruit (ananas, mango, guave), sappig.

Domaine Joseph Burrier

Koude en warme visgerechten, risotto, 
pasta met een roomsausje en 
gevogelte

17,90    / Min. 6 stuks

2020

Frankrijk

Bourgogne

Chardonnay

Joseph Burrier - Domaine de la Rochette - Mâcon-Milly-Lamartine ‘Montagne de Cra’

MPV-W-03

De roero arneis heeft een strogele kleur en een neus met frisse aroma’s van bloemen,  
citrusvruchten, meloen en amandelen. In de mond zuiver, medium van structuur met een mooie 
zuurtegraad die de frisheid behoudt. Evenwichtig en elegant.

Vietti

Aperitief, charcuterie, vis, vegetarische 
schotels, gevogelte

18,97    / Min. 6 stuks

2021

Italië

Piemonte

Arneis

Roero Arneis
LIC-W-03

De neus van het grotere broertje van de ‘autòcton’ geeft een zeer aangename en subtiele 
invloed van eik weer. Albert Jané combineert hier een romige, gelaagde textuur met de  
intensiteit van druiven van oude wijngaarden en een krachtige afdronk. Dit is een klassieke 
witte wijn met een mooie houtrijping zodat hij perfect kan bij Bourgondische klassieke vis- 
gerechten.

Autòcton Celler

Schaal- en schelpdieren, pasta met 
zeevruchten, edele vissoorten

19,74    / Min. 6 stuks

2019

Spanje

Catalunya

Macabeu, malvasía de sitges, 
xarel.lo, xarel.lo vermell

Gran Autòcton
LBV-W-03
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De chardonnay barrique van Crutzberg is een typische volle chardonnay. Door de 9 maanden 
houtlagering heeft de wijn complexe aroma’s ontwikkeld die erg goed samengaan met de 
eerder ingetogen aroma’s eigen aan chardonnay. De wijn is goudgeel van kleur. In de neus 
vallen naast rijpe aroma’s van appel en perzik de kruidigheid van het hout op. Daarnaast 
wordt het boeket vervolledigd door vanilletoetsen. In de mond is de wijn vol en zacht met een 
lange afdronk waarbij voornamelijk een boterachtige smaak blijf hangen.

Crutzberg

Vis bereid in romige sauzen, garnaal- 
kroketjes, kaaskroketjes

20,50    / Min. 6 stuks

2021

België

Voeren

Chardonnay

Crutzberg Chardonnay Barrique
BEW-W-04

De Zind-Humbrecht wijnen onderscheiden zich van alle andere in Elzas, een topreeks! Zo ook 
deze unieke en niet alledaagse blend tussen auxerrois en chardonnay.  Deze laatste druif is 
niet toegestaan in de Elzas en vandaar ook uitzonderlijk. Het is net deze druif die bijzonder veel 
volume en rondeur aan de wijn geeft. Als het ware een echte ‘allemansvriend’ 

Domaine Zind-Humbrecht

Aperitief, bij schaaldieren, sushi, koude 
en warme visgerechten en zelfs kazen

21,95    / Min. 6 stuks

2020

Frankrijk

Alsace

Chardonnay & auxerrois

Domaine Zind-Humbrecht - Zind 
MPV-W-04

Auvigue Saint-Véran is een typische weergave van zijn appellatie. Deze Saint-Véran geeft 
tonen van citrusvruchten en witte perziken. Het mondgevoel is levendig en rond.

Domaine Auvigue

aperitief, gegrilde vis, schaaldieren of 
geitenkaas.

20,65    / Min. 6 stuks

2020

Frankrijk

Bourgogne

Chardonnay

Auvigue Saint-Véran
GOY-W-03
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De “Grande Réserve” is een wijn met een expressief en typisch boeket van grapefruit, ananas, 
witte bloemen en buxus. In de mond onthult hij rijkdom en breedte, complexiteit en lengte.  
De persistentie en harmonie ervan zijn te danken aan de belichting en de kwaliteit van het 
terroir. 

Henri Bourgeois

Oesters, vis, wit vlees, kazen, warme  
geitensalade, romige aspergesoep.

22,70    / Min. 6 stuks

2021

Frankrijk

Loire

Sauvignon blanc

Henri Bourgeois Sancerre Grande Réserve
GOY-W-04

Deze Mandolas is de droge witte wijn van het Hongaarse project Oremus van Vega Sicilia.  
De Furmintdruiven worden in kleine mandjes geoogst. Na het binnenkomen van de druiven 
wordt er een delicate en lichte persing toegepast. Daarna volgt een opvoeding in kleine vaten 
van 136 liter, vaten die typisch zijn voor de zoete wijnen van deze streek. Bâtonnage tijdens de 
eerste maand, waarna de wijn, afhankelijk van zijn jaargang, nog enkele maanden verder rijpt.

Vega Sicilia-Oremus

Vrij stevige visgerechten, pluimwild, 
sushi of Oosterse gerechten

23,85    / Min. 6 stuks

2019

Hongarije

Borsod-Abauj-Zemplen

Furmint

Mandolas
LBV-W-04

Een complex geheel met een mooie ondersteuning door de opvoeding op barrique.  Toepas-
sing van oude barriques zorgt voor een mooie integratie van het hout.

Beau Marais

Romig visstoofpotje met prei en 
gekarameliseerde worteltjes

23,90    / Min. 6 stuks

2020

België

Beverlo

Chardonnay, pinot blanc, 
zweigelt, pinot gris

Le Lapin
BEW-W-05
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Je hebt chablis, chablis en …. chablis. Helaas zijn vele chablis wijnen hun naam niet waardig. 
Alles hangt af van de eigenaar en de locatie van de wijngaard. Prachtige aroma’s van groene 
appel, limoenachtige citrustonen, witte bloemen en een klein vleugje hout. In de mond lekker 
vet en romig, met een fijne minerale toets van de typische terroir van chablis.

Domaine Jean Dauvissat

Schaal- en schelpdieren, vis

25,45   / Min. 6 stuks

2020

Frankrijk

Bourgogne

Chardonnay

Domaine Jean Dauvissat Père & Fils - Chablis AOC 
ADB-W-04

Heerlijk romige neus met hints van boter, vanille en toast. Overweldigende smaak van zowel 
exotisch fruit als wilde kruiden en een uitstekende balans met mooie frisse zuren. Een heerlijke 
‘premiers jus’ chardonnay van de hand van de grootmeester!
Wijlen Steve Jobs noemde onze gouwgenoot de beste witte wijnmaker ter wereld!

Ch.De Tourettes - JM Guffens

Gegrilde vis, schaal- en schelpdieren

26,30   / Min. 6 stuks

2019

Frankrijk

Côtes du Rhône 

Chardonnay

Tinus Grand Blanc 
CHR-W-04
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De Rosé di Casanova heeft de typische zalmroze kleur van de rosés uit de Provence. In de 
neus vinden we perzik en bloemen met een vleugje mineraliteit. De smaak is rijk en vol met veel 
fraicheur. Aangename afdronk met tikkeltje ziltigheid.

Casanova della Spinetta

Aperitief, charcuterie, vegetarische 
schotels, deegwaren , kruidige schotels, 
Aziatisch

14,97    / Min. 6 stuks

2021

Italië

Toscana

Prugnolo gentile, 
sangiovese

Il Rose di Casanova
LIC-Z-01

Rosé 
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Diepe intense kleur met reflecties van violet. Krachtige neus met zinderende aroma’s van zwart 
fruit, zwarte peper, wervelende specerijen en een discreet vleugje vanille door de opvoeding 
op Franse eikenhouten vaten. Volle smaak met een uitstekend evenwicht en elegante tannines. 
Aanhoudende en complexe afdronk. Deze cuvée is een eerbetoon aan Pierre Mignard, schilder 
aan het hof van Louis XIV.

Vlezige rode wijn uit Corbières op basis van grenache, syrah en carignan druif. Olijfolie- 
vette tranen bij het inschenken en een robijnrode, stevige kleur met nog veel restpaars. In de 
neus intense aroma’s van rijp zwart fruit, cassis, jeneverbes en zelfs wat laurier aan de neus.  
De smaak is reeds heel toegankelijk en vlezig met veel bosaardbeien, frambozen, en wat  
cederhout. Fluwelig rijp met een behoorlijke draai peper in de afdronk. 

Château Fontarèche

Lams, wild

8,45    / Min. 6 stuks

Mme. Claude

Provençaals getinte gerechten, 
grillades, rood vlees, wild en kazen

9,00    / Min. 6 stuks

2020

Frankrijk

Languedoc 

Carignan, grenache noir, 
mourvèdre, syrah

2019

Frankrijk

Corbières 

Syrah, grenache & carignan

Château Fontarèche “Pierre Mignard”

Saint-Auriol ‘Châtelaine’ Rouge

CHR-R-01

MPV-R-01

Rood 
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De Passamante heeft een briljante robijnrode kleur. Het boeket geurt naar rijp fruit, pruimen-
compote en kersenconfituur. De structuur is rond met zachte tannines en de afdronk is zacht. 

Het wijndomein Herdade do Rocim is opgericht in 2000 en in totaliteit 120 hectare groot waar-
van 70 hectare beplant met wijngaarden.  De opbrengst wordt bewust zeer laag gehouden 
om absolute kwaliteit te garanderen. Donkere rode kleur die ons onmiddellijk doet denken aan 
heerlijk rijp zwart fruit en in neus een intens boeket van rijpe braambessen, bosaardbeien en 
zwarte kersen. In de mond vlezig en rijp met opnieuw veel rijp zwart fruit en lange afdronk met 
mooi versmolten tannines.  

Het château La Vaisinerie is gelegen in één van de 4 satellietgemeenten van Saint-Emilion en 
geniet dezelfde terroir. De oude wijnstokken van meer dan 40 jaar oud zijn aangeplant op het 
kalkrijke plateau en zijn volledig zuidelijk georiënteerd. Elegante rode wijn op basis van voor-
namelijk de edele merlot druif aangevuld met cabernet franc druif en de wijn rijpt ook 12 à 14 
maanden in eiken vaten. 

Li Veli

Deegwaren, stoofpotjes, wit vlees , 
barbecue, pluimwild, pelswild

10,97    / Min. 6 stuks

Herdade do Rocim

Rundvlees, lam, wild gevogelte

10,30    / Min. 6 stuks

Alain Moses

Verfijnd vleesgerecht, groenteschotel, 
vederwild en kazen

13,95    / Min. 6 stuks

2020

Italië

Puglia

Negro amaro

2021

Portugal

Alentejo

Alicante bouschet, trincadeira 
& castelão

2019

Frankrijk

Bordeaux

Merlot & cabernet franc

Salice Salentino Passamante

Herdade do Rocim - ‘Alves Vieira’ Vinho Tinto

Château La Vaisinerie

LIC-R-01

ADB-R-01

MPV-R-02
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Robijnrode kleur. Fruitig aroma met hints van framboos, aardbei en rode bessen. Zacht, fris, de-
licaat van smaak met een lichte tannine. Hij gaat goed samen met een eenvoudige maaltijd, 
maar eigenlijk kan je hem bij elke maaltijd drinken.

Dit kleine broertje van de ‘San Leonardo’ heeft een briljante robijnrode kleur. Het boeket is 
vineus met aroma’s van rijpe pruimen en een vegetale ondertoon. De smaak is zacht, elegant 
en evenwichtig. Licht bittertje in de afdronk.

Een smaakvolle, dieprode wijn met violetkleurige accenten. De wijn heeft een smakenpalet van 
pruimen en kleine rode vruchten, zoals cassis en zwarte bessen.. 

Bricco Maiolica 

Rood vlees, rijpe kazen, pluimwild

14,90    / Min. 6 stuks

San Leonardo

Deegwaren, gevogelte , rood vlees, 
zachte of jonge kaas

13,99    / Min. 6 stuks

Château de la Gardine

Tapas (koud en warm), (rood) vlees en 
spareribs

16,00    / Min. 6 stuks

2019

Italië

Piemonte

Nebbiolo

2017

Italië

Trentino

Cabernet sauvignon, merlot, 
carmenère

2019

Frankrijk

Côtes du Rhône  

Grenache, syrah 

Bricco Maiolica Langhe Nebbiolo 

Terre di San Leonardo

Château de la Gardine Côtes du Rhône Villages

GOY-R-01

LIC-R-02

GOY-R-02
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Acústic is zowel de naam van de bodega als van de instapwijn van dit domein. Deze naam werd geko- 
zen omdat Albert één wil zijn met de streek, het terroir en de natuur, en de authenticiteit ervan wil 
reflecteren in zijn wijnen. Viticultuur en vinificatie geschiedt in de meest pure vorm; men werkt hier vol-
gens de biodynamische wijnbouwtechnieken zonder zich te vergalopperen. Na de alcoholische gisting 
en maceratie, die op inox cuves verlopen, rijpt de Acústic nog 10 maanden op Franse eiken vaten.  
De wijnen konden door internationale critici reeds verschillende topquotaties achter hun naam schrijven.

Een geraffineerd genot met een mooie zoetheid en een zachte, licht houtachtige  
finale. De steile hellingen van Balloquets zijn beplant met wilde bloemen en worden  
gekenmerkt door amethistkristal in de ondergrond, ingelegd in de rode granietrotsen met 
kwarts, waarvan Pollen het resultaat is. 

De wijngaard is genoemd naar de “sepulturas” of graven die verspreid liggen over dit perceel. 
Uitgehouwen in de stenen vinden we 116 tombes, allemaal van het einde van de 10e eeuw na 
christus. De wijngaard wordt biologisch bewerkt. Oogst manueel in kleine mandjes. Hij kreeg 
zijn gisting op cuves inox en vervolgens verder op cementen cuves. Daarna een élevage van 
ongeveer 13 maanden op barriques van Franse eik (2e en 3e jaars), met  tenslotte nog een afrij-
ping op cementen cuves van een aantal maanden om zo het perfecte evenwicht te verkrijgen.

Acústic Celler

Wild, lam, stoofschotels, geroosterd/
gegrild vlees (bbq), jamon en harde 
kazen

16,70    / Min. 6 stuks

Robert Perroud

Gevogelte, runds - kalfs, wild

16,60   / Min. 6 stuks

Abel Mendoza

wild, lam, stoofschotels, geroosterd/
gegrild vlees

17,94    / Min. 6 stuks

2018

Spanje

Catalunya

Garnatxa, carinyena

2020

Frankrijk

Beaujolais 

Gamay

2018

Spanje

La Rioja 

Tempranillo, graciano, garnacha 
 blanca, viura, palomino

Acústic negre

Brouilly “Pollen” - Robert Perroud

Las Sepulturas

LBV-R-01

CHR-R-02

LBV-R-02
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Albert Jané is sinds 2004 de stichter van Acùstic Celler in Montsant.  Hij maakt zijn rode wijnen enkel met sumoll 
en bereikt hiermee een Bourgondische elegantie op Mediterrane leest geschoeid. De wijngaarden zijn tussen 
50 en 70 jaar oud, zowel de Mediterraanse zee als het Montmell gebergte zijn dichtbij wat een ideaal klimaat 
geeft voor de wijngaarden op een hoogte tussen 300 en 500m. De fermentatie en élevage gebeurt deels in 
amforen en deels in Franse barriques (2-3de jaar). Net zoals bij Acùstic gebeurt het grootste werk hier in de 
wijngaard. De vinificatie gebeurt op een zo natuurlijk mogelijke manier en met een minimum aan interventie.

Deze cuvée ‘Subsollum’ komt van een wijngaard in Zuid-Chili met een koel klimaat. Lichtrode 
kleur met mooie glinstering. De neus is één en al bessen, aardbeien en viooltjes. In de mond 
heel elegant en verfijnd, dit is absoluut niet de stoere pinot noir maar werkelijk de fijne, elegante 
stijl. Prachtige, fijne afdronk, zoveel finesse!

Zinfandel is één van de belangrijkste druivensoorten in Californië en vind je in alle kwaliteiten. 
Joel Gott vinifiëert zijn zinfandel op een eigenwijze manier, waarin hij een prachtig compromis 
maakt tussen fruitigheid en elegantie. Prachtwijn, complex en zéér smaakvol, veel karakter. 
Zéér aanbevolen!

Autócton Celler 

Rundsvlees, pasta lam, geroosterde kip, 
paté, gegrilde groenten

19,30    / Min. 6 stuks

Clos des Fous

Rundvlees, kalf, wild, gevogelte

18,05    / Min. 6 stuks

Joel Gott

Rundvlees, stoofpotjes van wild, harde 
of blauwe kazen

19,80    / Min. 6 stuks

2016

Spanje

Catalunya

Sumoll

2015

Chili

Aconcagua Costa

Pinot noir

2018

USA

California 

Zinfandel 

Gran Autócton negre 

Clos des Fous - ‘Subsollum’ Pinot Noir

Joel Gott  Zinfandel

LBV-R-03

ADB-R-02

ADB-R-03
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Vietti’s Perbacco heeft een prachtige heldere robijnrode kleur en een neus met fruitige  
aroma’s, met toetsen van munt, kruiden en snoep. Ronde en elegante tannines dragen bij aan 
een lange en verfijnde afwerking. Robuust, intens, krachtig in zijn jeugd. Een paar jaar op fles 
zullen complexiteit en elegantie toevoegen.

Perfect rijp fruit met een zachte aanzet en soepele tannines. Het geheel leeft op bij lucht- 
inname. De finale is intens en krachtig. Mooi bewaarpotentieel. Een echte topper met een  
uitzonderlijke prijs-kwaliteitsverhouding. 12 maanden op eikenhouten vaten.

24 maanden gerijpt op nieuw Franse eiken vaten in de kelders van Château Bon Baron. Een krachtige 
rode wijn met een prachtige edelheid. De Acolon is met haar fruitigheid en volle kruidige aroma’s  
harmonieus. In de neus zijn aroma’s van rood en zwart fruit, zoals frambozen, bramen, bosbessen en 
pruimen terug te vinden. Door de rijping op hout is de wijn tanninerijk in structuur met smaken van  
peper, paprika, eucalyptus, vanille en eikenhout in de mond.

Vietti

Deegwaren, wit vlees , rood vlees, 
pelswild

19,99    / Min. 6 stuks

Ch. Dutruch Grand Poujeaux

Aziatische keuken, gegrild vlees

19,95   / Min. 6 stuks

Château Bon Baron

Wild, stoofpot, steak

20,30    / Min. 6 stuks

2019

Italië

Piemonte

Nebbiolo

2020

Frankrijk

Bordeaux  

Cabernet franc, cabernet 
sauvignon, merlot, petit verdot

2017

België

Côtes de Sambre et Meuse

Acolon

Langhe Nebbiolo Perbacco

Château Dutruch Grand Poujeaux - 

Bon Baron Acolon

LIC-R-03

CHR-R-03

BEW-R-01

Moulis en Médoc Cru 
Bourgeois Supérieur
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Deze Saint-Émilion grand cru is een goed uitgebalanceerde wijn uit een productie van 
slechts 14.000 flessen. Hij rijpt 12 maanden op de droesem en in vaten. In de neus aroma’s van  
vanille en tonen van rood fruit. De fijne tannines komen tot bloei in de mond met een lange en  
elegante afdronk.

Deze ‘Les Pierrelles’ is een ‘lieu-dit en een uniek perceel. De ondergrond bestaat uit graniet en de 
wijngaarden zijn bezaaid met dikke ronde keien zoals in Châteauneuf-du-Pape. Dit zorgt voor 
een bijna constante temperatuur in de wijngaard en geeft extra souplesse aan de wijnen. Don-
kergekleurde, krachtige rode wijn op basis van 100% syrah druif en volledig gerijpt in eiken vaten. In 
de neus een kruidig boeket van witte peper, blauwe pruimen, laurierblad en jeneverbessen. In de 
mond stevig met veel rijp zwart fruit, cederhout en in de afdronk een vleugje van het kruidenrek. 

Zeer laat geoogste pinot noir met subtiele houttoets door de 12 maanden houtrijping in Franse 
Barriques. Delicate fruitaroma’s van zwarte kers en wilde braam wisselen elkaar af in de mond. 
Fluweelzachte en rijpe tannines, prachtig gebalanceerd met veel structuur en terroirexpressie 
resulteren in een echte charmeur met een aangename finale.

Château Penin 

Kalfsvlees, lam, rundvlees, wild, maar 
ook een lekkere kaasplank

23,75    / Min. 6 stuks

Domaine Belle

Rood vlees, grillades, Provençaals 
getinte gerechten, wild en kazen

21,95    / Min. 6 stuks

Aldeneyck

Vleesgerechten, vederwild, kaas

23,90    / Min. 6 stuks

2019

Frankrijk

Bordeaux

Merlot, cabernet franc 

2020

Frankrijk

Rhône

Syrah

2019

België

Maasvallei Limburg 

Pinot noir 

Château La Fleur Penin Saint-Émilion Grand Cru 

Domaine Belle - Crozes Hermitage Rouge ‘Les Pierrelles’

Aldeneyck Pinot Noir Barrique

GOY-R-03

MPV-R-03

BEW-R-02
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De Barolo heeft een donkere granaatkleur met glanzende paarsachtige reflecties. De neus is 
intens met rijke aroma’s van kersen, zoethout, pruim en balsamico. De volle body van de wijn 
blijft elegant, evenwichtig en complex. De mond is vol met aanwezige, maar niet verdrogende, 
tannines. De zwarte vruchten, pruimen en viooltjes volgen elkaar op en strekken zich uit over 
de kern van kers.

De wijn heeft een robijnrode kleur met paarse schakeringen. In de neus zijn aroma’s van rood- 
en zwart fruit zoals donkere kers en blauwe pruim en kruiden zoals zwarte peper en vanille. Een 
zijdezachte wijn met een goede structuur en rijpe tannines die nu reeds behaagt maar gerust 
nog 5 à 7 jaar kan bewaren. 12 tot 16 maanden op eikenhouten vaten.

Aroma’s van kers, framboos, rode en zwarte bessen, champignons, specerijen en chocolade. 
Fluweelzacht en elegant maar gestructureerd met lange afdronk dankzij mooie tannines en 
aciditeit.

Giacomo Fenocchio

Rood vlees, lams- en schapenvlees, 
pelswild, krachtige of belegen kaas

38,97    / Min. 3 stuks

Domaines des Rémizières

Gevogelte, wild

23,95   / Min. 6 stuks

Pegasus Bay

Rundvlees, kalf, wild, gevogelte

40,95    / Min. 3 stuks

2017

Italië

Piemonte

Nebbiolo

2019

Frankrijk

Côtes du Rhône  

Syrah

2016

New Zealand

Waipara Valley

Pinot noir

Barolo

Saint-Joseph - Domaine des Rémizières 

Pegasus Bay - Pinot Noir

LIC-R-04

CHR-R-04

ADB-R-04
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Uniek wijngoed in de zuidelijke Rhône, waarvan de oude wijngaarden met een leeftijd van 80 
tot meer dan 100 jaar bestaan vooral uit de edele grenache druif. Het resultaat is een donker- 
gekleurde wijn met intens boeket van klein, rood fruit, zwarte kers en blauwe pruimen. In de 
mond een verbluffende wijn die ons even alles doet vergeten. Vlezig met aangename tannines, 
gepaard met bijzonder veel elegantie en superlange afdronk. 

Macán clásico is het resultaat van een strenge selectie in de wijngaard. Enkel de beste perce-
len, gelegen rond San Vicente de la Sonsierra, komen in aanmerking.Na de alcoholische gis-
ting met temperatuurcontrole in inox tanks volgt de malolactische gisting die deels doorgaat 
in barriques (voor 30%). Macán clásico rijpt 12 maanden in Franse barriques (nieuw of 2e jaar). 
Na 18 maanden rijping op fles komt de wijn op de markt. 

De wijnen worden gekenmerkt door veel finesse, zijdezachte tannines en een lange ronde af-
dronk. Het domein is sedert jaargang 2015 volledig biodynamisch. La Marzelle wordt door de 
internationale wijnpers erkend met scores tot 96/100 en scoort jaarlijks in de top 5 van de 
Saint-Emilion Grand Cru Classé’s volgens diezelfde internationale wijnpers. Een echt topdo-
mein dus. Sinds 1998 eigendom van de Belgische familie Sioen en wordt vandaag geleid door 
mevrouw Jacqueline Sioen.

Domaine de Marcoux 

Rood vlees, wild en kazen

52,95    / Min. 3 stuks

B. de Rothschild & Vega Sicilia

Rundvlees, lam, stoofschotels, wild, 
ossehaas, geroosterd/gegrild vlees, 
jamon en harde kazen

44,35    / Min. 3 stuks

Château La Marzelle

Kalfsvlees, rundbiefstuk, lamszadel, 
gegrilleerde kip, allerlei wild of kazen

56,00    / Min. 3 stuks

2017

Frankrijk

Rhône

Grenache, mourvèdre, syrah 
& cinsault

2018

Spanje

Rioja

Tempranillo

2019

Frankrijk

Bordeaux

Merlot, cabernet franc, 
cabernet sauvignon

Domaine de Marcoux - Châteauneuf-du-Pape Rouge 

Macán Clásico

Château La Marzelle Saint-Emilion Grand Cru Classé

MPV-R-04

LBV-R-04

GOY-R-04
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STREEK JAAR NAAM MIN. AANTAL 
FLESSEN

PRIJS PER
FLES (€) CODE AANTAL 

FLESSEN
PRIJS

TOTAAL (€)

BUBBELS
Catalunya Cava Damia Brut 6 11,37 LBV-B-01

Aragon Cava Reyes de Aragon - Brut Reserva 'El Casto' 6 12,55 CHR-B-01

Mendoza Alma Negra Brut Nature Malbec Rosé Sparkling 6 15,50 ADB-B-01

Haspengouw Cubiz Brut 6 22,50 BEW-B-01

Trentino Ferrari Maximum Brut 6 27,50 LIC-B-01

Haspengouw Schorpion Goud Brut 6 27,90 BEW-B-02

Champagne Mandois Blanc de Blancs 1er Cru 3 32,50 GOY-B-01

Champagne Champagne Thiénot - Brut 3 37,95 MPV-B-01

WITTE WIJNEN
Languedoc 2021 Chasteronne Chardonnay Grand Réserve 6 8,60 CHR-W-01

Friuli 2021 Borgo Sauvignon Blanc Friulli Isonzo 6 10,60 CHR-W-02

IGP Pays d'Herault 2021 Moulin de Gassac 'Faune' 6 10,85 MPV-W-01

Hageland 2021 Kluisberg Muller-Thurgau 6 10,90 BEW-W-01

Côtes du Rhône 2021 Brunel de la Gardine Côtes du  Rhône Blanc 6 11,00 GOY-W-01

Cotes du Rhône 2020 Verget au Sud Viognier Vaucluse 6 11,60 CHR-W-03

Thracian Valley 2021 Contemplations ‘by Katarzyna’ Sauvignon Blanc 6 12,50 ADB-W-01

Alto Adige 2020 Pinot Grigio 6 12,50 LIC-W-01

Bordeaux 2020 Chateau Penin Bordeaux Blanc 6 12,60 GOY-W-02

Levante 2021 Mestizaje blanco 6 12,63 LBV-W-01

Côtes de Bordeaux - Blaye 2020 Château Haut-Grelot 'Sélection' Blanc 6 12,95 MPV-W-02

Alto Adige 2021 Chardonnay Alto Adige 6 13,50 LIC-W-02

Stellenbosch 2021 Laibach 'The Ladybird' Organic White 6 13,75 ADB-W-02

Nahe 2020 Diel - 'Nahesteiner' Riesling 6 14,45 ADB-W-03

Voeren 2020 Pietershof 6 14,70 BEW-W-02

Maasvallei Limburg 2021 Aldeneyck Pinot Gris 6 14,90 BEW-W-03

Catalunya 2021 Acústic blanc 6 16,92 LBV-W-02

Bourgogne 2020
Joseph Burrier - Domaine de la Rochette - Mâcon-Milly-Lamartine 
'Montagne de Cra'

6 17,90 MPV-W-03

Piemonte 2021 Roero Arneis 6 18,97 LIC-W-03

Catalunya 2019 Gran Autocton 6 19,74 LBV-W-03

Voeren 2021 Crutzberg Chardonnay Barrique 6 20,50 BEW-W-04

Bourgogne 2020 Auvigue Saint-Véran 6 20,65 GOY-W-03

Alsace 2020 Domaine Zind-Humbrecht - Zind 6 21,95 MPV-W-04

Loire 2021 Henri Bourgeois Sancerre Grande Réserve 6 22,70 GOY-W-04

Borsod-Abauj-Zemplen 2019 Mandolas 6 23,85 LBV-W-04

Beverlo 2020 Le Lapin 6 23,90 BEW-W-05

Bourgogne 2020 Domaine Jean Dauvissat Père & Fils - Chablis AOC 6 25,45 ADB-W-04

Cotes du Rhône 2019 Tinus Grand Blanc 6 26,30 CHR-W-04
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ROSÉ WIJNEN
Toscana 2021 il Rose di Casanova 6 14,97 LIC-Z-01

RODE WIJNEN
Languedoc 2020 Château Fontarèche "Pierre Mignard" 6 8,45 CHR-R-01

Corbières 2019 Saint-Auriol 'Châtelaine' Rouge 6 9,00 MPV-R-01

Alentejo 2021 Herdade do Rocim - 'Alves Vieira' Vinho Tinto 6 10,30 ADB-R-01

Puglia 2020 Salice Salentino Passamante 6 10,97 LIC-R-01

Bordeaux - Puisseguin 
Saint-Emillion

2019 Château La Vaisinerie 6 13,95 MPV-R-02

Trentino 2017 Terre di San Leonardo 6 13,99 LIC-R-02

Piemonte 2019 Bricco Maiolica Langhe Nebbiolo 6 14,90 GOY-R-01

Côtes du Rhône 2019 Chateau de la Gardine Côtes du Rhône Villages 6 16,00 GOY-R-02

Beaujolais 2020 Brouilly "Pollen" - Robert Perroud 6 16,60 CHR-R-02

Catalunya 2019 Acústic negre 6 16,70 LBV-R-01

La Rioja 2018 Las Sepulturas 6 17,94 LBV-R-02

Aconcagua Costa 2015 Clos des Fous - 'Subsollum' Pinot Noir 6 18,05 ADB-R-02

Catalunya 2016 Gran Autócton negre 6 19,30 LBV-R-03

California 2018 Joel Gott  Zinfandel 6 19,80 ADB-R-03

Bordeaux 2016
Château Dutruch Grand Poujeaux  - Moulis en Médoc Cru Bourgeois 
Superieur

6 19,95 CHR-R-03

Piemonte 2019 Langhe Nebbiolo Perbacco 6 19,99 LIC-R-03

Côtes de Sambre et Meuse 2017 Bon Baron Acolon 6 20,30 BEW-R-01

Rhône 2020 Domaine Belle - Crozes Hermitage Rouge 'Les Pierrelles' 6 21,95 MPV-R-03

Bordeaux 2019 Chateau La Fleur Penin Saint-Emillion Grand Cru 6 23,75 GOY-R-03

Maasvallei Limburg 2019 Aldeneyck Pinot Noir Barrique 6 23,90 BEW-R-02

Cotes du Rhône 2019 Saint Joseph - Domaine des Rémizières 6 23,95 CHR-R-04

Piemonte 2017 Barolo 3 38,97 LIC-R-04

Waipara Valley 2016 Pegasus Bay - Pinot Noir 3 40,95 ADB-R-04

Pais Vasco 2018 Macán Clásico 3 44,35 LBV-R-04

Rhône 2017 Domaine de Marcoux - Châteauneuf-du-Pape Rouge 3 52,95 MPV-R-04

Bordeaux 2019 Château La Marzelle Saint-Emilion Grand Cru Classé 3 56,00 GOY-R-04
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