TOPPERS!!!
Heldere lichtgele kleur. Malvasia Puntinata, de basis van Frascati, maar hier in pure vorm. Lekker
exotisch en aromatisch met een duidelijk minerale ondertoon. Na het tropische fruit komen
hazelnoten, oranjebloesem, kruiden en een ziltig toetsje naar boven. Lekker zacht en weelderig met
een verfrissende en lange finale. AWARDS: 97 points Luca Maroni.

Vinificatie:
100% Malvasia Puntinata. Hand geplukte druiven die een zachte persing ondergaan.
Fermentatie in Roestvrij stalen vaten van 40 liter onder gecontroleerde temperatuur.
Rijping op zijn gist in inox kuipen.
Jaartal :

2017

Brand:

POGGIO LE VOLPI

Titel:

Roma Doc

per glas 10

Type:

Malvasia Puntinata

per fles 46

Streek:

Lazio

Land:

Italië

Kleur:

Bianco

Alcohol:

13,00 %

Ltr.:

0,75

Diepe, heldere robijnrode kleur. Intense neus met veel rijp rood fruit, kersen op alcohol, braambessen
en een fijn toetsje balsamico. Weelderig mondgevoel met aangename tannine en een lange
aanhoudende afdronk. AWARDS: 98 points Luca Maroni; Gold Medal Berliner Wine Trophy; Silver
Medal Mundus Vini.Vinificatie:
50% Montepulciano, 30% Syrah en 20% Cesanese. Lange fermentatie van de druiven op de schil.
Zachte persing en verdere rijping op roestvrij stalen tanks.
Jaartal:

2017

Brand:

POGGIO LE VOLPI

Titel:

Roma

Type:

DOC - 98 points Luca Maroni

Streek:

Lazio

Land:

Italië

per glas 10

Kleur:

Rosso

per fles 46

Alcohol:

14,00 %

Ltr.:

0,75

GLAS

75cl

Cava Brut Spanje

7

30

Champagne Pommery BRUT APANAGE !!!

10

59

SPRANKELEND GENOT

Xarel-lo,Maccabeo en Parellada. Geuren van citrus en groene
appel,
Met toetsen van rijp wit fruit.
Rijping van 18 maand op fles.

Een dynamische champagne waarbij kracht en karakter
samenvloeien met elegantie en finesse.
Prachtig aromapakket van citrus en gebrande impressies.

HUISWIJN

La Combe d’or WIT Vin de Pays d’oc

GLAS 0,50cl

75cl

6

18

25

La Combe d’or ROOD Vin de Pays d’oc

6

18

25

La Combe d’or Rosé vin de Pays d’oc

6

18

25

100% Sauvignon Blanc Monocépage
Geuren van citrus en pompelmoes in combinatie met tropisch
wit fruit en witte bloemen.
De smaak is elegant met een mooie balans tussen de structuur
en de zuurtegraad.
100%Cabernet Sauvignon Monocépage
Geuren van kersen en pruimen op een sappig en romerig
pallet barstensvol donker, rood fruit aangevuld met wat
aardse complexiteit en een lichte kruidigheid.
100%Grenache Monocépage
Lichtroze rosé wijn met vrolijk geurenpallet: aroma’s van
witte bloemen,perziek,rode bessenen aardbei

Suggestie en licht zoete wijn zijn ook verkrijgbaar per glas

WITTE WIJNEN
Sancerre Loire

37cl

75cl

25€

39€

24€

38€

Druivenras: Sauvignon
Is 6 maanden gerijpt sur lie wat de diepgang van deze wijn ten goede komt.
De klei-kalkachtige bodem geeft aan de Sancerre een zachte, droge en fruitige
smaak

Pouilly fumé Loire
100% Sauvignon
is een wijn met een complex aroma van perzik met exotisch fruit.
Zeer fris in de mond met lange afdronk en in de finale mineraal met
vuursteen.

Epicuro ‘Pinot Grigio’ Sicilië

33€

Grüner Veltliner ‘Dolle’ Oostenrijk

36€

Chardonnay Stellenbosch Zuid-Afrika
Deze Chardonnay heeft vatlagering ondergaan.

36€

De wijn is voor 100% Pinot Grigio.
Mooie citroengele/strogele kleur
Intense aroma’s van appel, perzik en ananas.
Fruitige en frisse smaak met veel mineralen

Top witte wijn uit 100 % Grüner Veltliner.
Deze wijn blinkt uit in mineraliteit en fijne zuren, aroma’s van groene appels
en ananas in de neus.
Veel fraïcheur in de mond. Subtiele en complexe afdronk.

Vlezige stijl met aroma’s van rijp witgeel fruit en gebrande vanilletoetsen.
Serveer bij warme vis, gerookte gerechten en wit vlees

Chablis Bourgogne

29€

49€

Sterk type met meer concentratie in fruitaroma’s, impressies van honing en
gebrand.
Verdraagt alle visgerechten, ook wit vlees.

Macon Villages Bourgogne

100% chardonnay
Briljante lichtgele kleur met groenachtige tinten
In de neus ruik je witte bloemen, muscat, vanille en citronella.
In de mond vind je de vettigheid en uitstekende ronding, een lichte
houtachtige en goede afdronk.

35€

LICHT ZOETE WITTE WIJN

per glas 75cl

Château Les Fontenelles Côte De Bergerac

7

Mooi goud gele kleur.
Heel aromatische geur van gekonfijt citrus
Wit fruit zoals peren en rijp exotisch fruit.
Fruitig in de mond met een aangename textuur.
Levendig en vlot karakter als aperitief,dessert of kaas
Evenwichtige licht zoete afdronk

ROSE WIJN

0,50cl 75cl

Terres De Berne Rosé Côtes De Provence

23

Zeer karakteristiek voor de Provence. Het gewaad is een
mooi, lichtgevend, zalmroze met gouden tinten. Het boeket is
verrukkelijk met tonen van rood fruit. In de mond is het erg
glad en aangenaam levendige afdronk met vleugjes van het
beste witte fruit

RODE WIJNEN

37,50cl

Château Les Chapelles Saint-Emilion

33

75cl
34

66% merlot, 23% Cabarnet Franc, 11% Sauvignon.
Deze wijn is gevineerd in 100% in cuves en wordt na 18
maanden gebotteld. Door het gebruik van 3 traditionele
cépages geeft deze wijn een zeer aromatische voldoening. In
het ouder worden uiten zich de tannines van de cabernet
druivensoorten.

Château Dutruch medoc

30

29

47

50% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot, 3% Verdot,
2% Cabernet franc. Soepele en eligante wijn met intense
kleur en toetsen van rijpe rode vruchten, geript op houten
vaten.

Ook verkrijgbaar in 150cl aan 95

Stellenbosch Zuid-Afrika

36

Fruit geladen wijnen zoals zwarte bes, pruim, kers en cassis
met een goede portie kruidigheid.
Te drinken bij stoofschotels, wildgerechten, kaasschotels,….

Château de La Commanderie
Lalande de Pomerol

55%Merlot, 27%Cabernet franc en 18% Cabernet Sauvignon.
Traditionele vinifikatie met vatlagering gedurende 18
maand.
Een Merlot dominante wijn van het stevige, fruitige type met
elegante tannines.

Ook verkrijgbaar in 150cl aan 90

28

45

RODE WIJNEN

37,50cl

75cl

Barbadillo reserva Spanje

33

Epicuro Primitivo “Puglia” Italië

33

Epicuro Susumaniello “Puglia”98/100Wijnbeurs Italie

49

Château Larruau Margaux

56

Château Haut Claribès Bordeaux Supérieur

32

50% Tempranillo 25%Cabernet Sauvignon en 25%Merlot
Barbaddillo reserva heeft een robijn rode kleur
In de neus rijpe pruimen,componenten van bramen,kersenen zoethout.
Rijp en rond in de mond met mooi rood fruit en kruidig accent van
peper

100%primitivo
Volle,zwoele violet rode wijn
In de neus zijn er licht en verfijnde aroma’s van vooral rood rijp
fruit,vanille en kruiden .
In de mond een heerlijke,krachtige,volle en rijke primitivo van hoog
niveau.
In de aanzet lekker krachtig en vol,de smaak die naar voren komt ..

100% Susumaniello
Deze druif stond op het uitsterven nabij en is lang weg geweest.
Deze top wijn van Masca Del Tacco komt van de streek van Salento.
De rode vulkanische heuvels bieden een vruchtbare en poreuze grond.
De donker robijnrode kleur met diep paarse reflecties.
Geuren van rijp zwart rood fruit,bosbessen,bramen,kreupelhout&tabak
Zacht maar erg rijk van smaak.Veel terug kerend zwart fruit met tonen
van pruimen,chocolade,vanille en kersenconfituur.
55%Cabernet Sauvignon en 45% Merlot
Diep granaatrode kleur.
Rijke neus van zwart fruit,leder en wat eik.
Vol en rond in de mond met vele materie,aroma’s van zwarte
kersen,zoethouten frambozen.
100% Merlot
De zeer intense kleur onthult een diep kardinaal rode kleur.
De neus is fruitig,aromatiche,enigszins elegante en relatief
geconcentreerd
In de mond spreekt deze wijn noties van verse blackberry,rijpe
aardbeien en vleugje verse kersen,zwarte bessen,zoethout een discrete
hint van geroosterd eikenhout.

Heritage de Chasse Spleen Moulis Haut-Medoc
2 de wijn van de grote broer Chasse – Spleen.
Krachtige wijn met volle, jong fruitige smaak en tanninerijke
afdronk.
Diep kersenrode kleur met stoere finale.

54

