HET LEVEN ZORGT ERVOOR DAT ER ZORGEN ZIJN.
EN DE ZORGEN VERDRIJVEN, DAT DOET DE WIJN.
HUISWIJNEN
O’SUD CHARDONNAY 2021
			
			

glas
50 cl
fles

4,60
19,00
28,00

Volle witte wijn uit de Lanquedoc ( Frankrijk) helder tot lichthelder gele kleur.
Mooie fruitige aroma’s van kweepeer en lichte botertoetsen. Aanhoudende
afdronk met een lichte eik toets. Zeer mooie Chardonnay met een goede
verhouding tussen fruit en zuren.
ALMAZIA LEYENDAS CABERNET SAUVIGNON 2018
			
			

glas
50 cl
fles

4,60
19,00
28,00

Fruitig rood uit Chili, uit de Curico Valley. In het glas robijnrood met aroma’s
van donkere bessen en kers. Deze soepele en typische Chileense Cabernet
Sauvignon is rijk van smaak met veel donker fruit en tonen van kruidnagel.
Verfijnd met wat peper en mooie afdronk met zijdezachte tannines.
SUMMERTIME CÔTES DE PROVENCE
			
			

glas
50 cl
fles

5,20
20,00
30,00

In de neus krijgen we volle aroma’s van gele perzik, pompelmoes en wat
aardbei op de achtergrond. Die keren terug in de mond om te eindigen in
een lange, delicate, verfrissende afdronk met mooie zuurtjes. Heerlijke
Provencerosé, fris, vol en rijk, zacht en fruitig.
VIOGNIER GOURMAND
			
			

glas
50 cl
fles

4,70
19,00
29,00

Deze zoete Viognier laat in het glas een mooie goudgele kleur met groene
reflecties zien. In de neus exotisch fruit, mandarijntjes, abrikoos, peer en
vanille. In de mond is deze wijn aangenaam rond en soepel, vol sappig fruit.

= wit

= rosé

= rood

= zoet

WITTE WIJNEN

RODE WIJNEN

GUFFENS AUX TOURETTES
TINUS GRAND BLANC

RIOJA CRIANZA 2018
BODEGAS VIVANCO

2018 Frankrijk. Is van een Belgisch Limburger. Dhr
Jean-Marie Guffens sinds 1979. Vol witte wijn, in de neus
arma’s van geel fruit, citrus en vuursteen. In de mond
vooral rijp fruit / mineraliteit. Deze wijn werd genoemd
naar de grootvader van Jean Marie, die aan maalderij
had in Gors-Op-Leeuw.

Spanje, Rioja. Een verfijnde Crianza is een eigen-tijdse
Rioja. Volrood van kleur, geuren van mooi rijp fruit,
kruiden en de romige aroma’s van de eiklagering. Deze
wijn bevat 3 druiven: Graciano, Maturana, Tempranillo en
heeft 16 maanden op eiken vaten gezeten. De bezieler
hierachter is Rafael Vivanco.

			

			

fles

45,00

fles

41,00

SANCERRE ‘TRADITION’ 2019
VINCENT GRALL

FRENESI ORGANIC WINE 2019
BODEGAS LANGA

Frankrijk. Is een 100 % Biologische wijn. Expressief wit.
En bijna wit van kleur. De typische Sauvignon neus uit
de Loire. Aroma’s van citrus, grapefruit en mineraliteit.
In de mond mooi droog en expressief, vol en mineraal,
kenmerkend voor Sancerre.

Spanje, Aragon. Deze Frenesi cuvee heeft een rijpe
kersenrode kleur met purperen tinten. Zeer mineralig in
de neus met kruidige toetsen zoals kruidnagel, kaneel,
peper en vanille. Hints van toast, mokka en koffie. Rijp,
zelf confituurachtig zwart fruit. In de smaak vlezig, rijk en
krachtig met toch de verfijning. Mooie Tanines, zijdezacht
en rond.

			

fles

51,50

			
LOUDOR CHARDONNAY BOISÉ 2021
Frankrijk. Vol witte wijn uit de Lanquedoc, goudgele kleur
met in de neus aroma’s van tropisch fruit en toast van
houtlagering. Frisse smaken van ananas en perzik zijn
prominent aanwezig. Verfijnde vanilletonen en ‘une touche
de beurre’ maken het geheel af. Vol, rond en fris. Zijn body
en zijn aangename zuren zorgen voor een uitstekende
balans.
Zeer goede ‘Chardonnay-op-hout’
aan een aantrekkelijke prijs

fles

37,50

fles

37,00

ALMAZIA RESERVA 2018
BODEGAS ARLEQUINA
Chili, Curico Valley. Soepel rood, Intense rode kleur.
Kruidige neus van braam, vers hout en kersenlikeur. Vol
in de mond, goed gestructureerd en met een lange, lichte
getoaste afdronk.
Het sucses van deze wijn is te danken aan het gevarieerd
klimaat. Dat beïnvloed wordt door de aanwezigheid van
de Oceaan en de Andes.
			

fles

36,00

PIGNO SOAVE CLASSICO 2019
CORTE MAINENTE

BARBERA D’ASTI ‘MOLISS’ 2019
AGOSTINO PAVIA & FIGLI

Italië, Veneto. Deze strogele wijn met groene tinten van
100%. Garganega heeft een breed smakenpalet. In de
neus aroma’s van amandel en kersenbloesem. In de
mond is deze wijn full-bodied, harmonieus en met een
heerlijke, lange afdronk.

Italië, Piemonte. Granaatrode kleur. Aroma’s van fruit,
kruiden, leder, tabak en een zachte smaak met mooie
afgeronde tannines. Vers geplukte kers en framboos in
de neus en hints van kruiden. Een weldadige vlezigheid
in de mond met verfijnde zuren en een fraai nazinderende
finale.

			

fles

41,00

			

fles

55,00

TENUTA LE CALCINAIE
VERNACCIA 2019

LA BRACCESCA 2017
VINO NOBELE DI MONTEPULCIANO

Italië, Toscane. Simone is er weer in geslaagd om
een bijzonder frisse Vernaccia te maken. Delicaat en
verfijnd. Denk aan wilde perzik, rauwe amandel en vers
gesneden venkel.

Italië, Toscane. Een intense wijn, robijnrode kleur met
aroma’s van rood fruit en vanille. Een volle smaak met
eenevenwichtige structuur. Een lange en zachte afdronk.De
Markies, Marchese Antinori is de bezieler van deze streek.

			

			

fles

39,50

fles

52,00

