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BUBBELS 
 

Cava Pont de Ferro – Brut Reserva - Methode Tradicional    8.95                            Nu: 7.95 
Deze wijn kent een rijping op fles van 18 maand en een zeer lage dosage (3,4 gr). Afkomstig van de 
Macabeu, Xarel-Lo, Parellada, gelegen in de beste gemeente Tiana.  Fijne aroma’s van witte bloemen 
en witte pruimen, linden. De smaak begint met een levendige aanzet, zeer aangenaam en zacht 
mondcontact met een mooie balans en veel frisheid. 
 
Prosecco Lorenzon - Brut - DOC  Extra Dry • Italië 14.30       Nu : 12.95 
Gelegen in het steile heuvellandschap rondom het plaatsje Conegliano (Veneto), zo’n 50 km pal ten 
noorden van Venetië. 100% Glera druif. Schitterende pareling; frisfruitige en bloemige aroma’s worden 
mooi ondersteund door fijne noties van appel en citrusfruit. Delicate, zachte smaak met perfect 
gebalanceerde zuren.   
   
Champagne Autreau 1er Cru  -  Champillon     Frankrijk              20.95                      Nu: 19.95  
De Pinot Noir zorgt in deze 1° Cru voor diepgang, rijke afdronk en structuur, terwijl de Chardonnay de 
volle en intense aroma's ondersteunt. De laatste 20% Pinot Meunier zorgt voor frivole finesse. 
Cépages: 40% Pinot Noir, 20% Pinot Meunier en 40% Chardonnay 
  
Champagne Autréau Blanc de Blancs - Brut Grand Cru • Frankrijk 26.50                       Nu : 24.95                   
Blanc de Blancs Grand Cru van 100% Chardonnay uit de wijngaarden van Autréau in Chouilly rond 
Champillon. Een verfijnde Champagne die op elegante wijze de geuren van rijpe citrusvruchten 
combineert met een boterachtige ondertoon, een hint van geroosterde aroma’s en een bloemrijke 
afwerking 
 
Champagne DEUTZ - Brut Classic – Aÿ    ~    Frankrijk             38.95         Nu: 36.95                   
Prachtige balans tussen de frisheid van de Chardonny (1/3e), de rijke smaak van de Pinot Noir (1/3e) 
met de finesse van de Pinot Meunier (1/3e). Uitstekende champagne met zeer fijne, elegante mousse 
met hints van abrikoos en vanille. Parker score +92 – Super! 
 
Champagne DEUTZ – Brut Classic Rosé        Frankrijk 48.95                    Nu: 46.95 
Een weelderige, rijpe wijn met een fluwelen structuur die de leeftijd van deze rosé champagne 
duidelijk weergeeft. De Champagne heeft een intense neus van verse framboos en Morello kersen met 
een hint van bloesem. 
 
 

WITTE WIJNEN 
 

Domaine de Salette 2019 – Côtes de Gascogne                6.10           Nu: 5.50 
Koude gisting, een proces dat fijnere, expressieve wijn voortbrengt. Geurig, fris met exotisch boeket 
boordevol limoenzeste, pompelmoes en Kaapse appel. Ugni Blanc, Colombard en Gros Manseng. 
 
Chardonnay Fontareche 2019 – Les Cabanes                                                  6.20           Nu: 5.65 
Goudgeel. Neus van citrus en agrûmes en wit steenfruit. Verfijnde aroma's van rijpe banaan. Volle 
smaak en een mooie maturiteit in de mond. In de finale aangename smaken van witte bloemen en 
fijne geroosterde toetsen. 
 
Laurent Miquel 2019 – Chardonnay Viognier   South France         7.15           Nu: 6.60 
Leuke blend van 65% Chardonnay en 35% Viognier met fris, licht bloemig, maar vooral toonaangevend 
karakter van exotisch fruit. Verfijnde citrustoetsen en expressiviteit ronden het mooi af.  
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Ter’ Raz Perigord – Sauvignon Sémilion        7.80            Nu: 7.15 
Een mix van sauvignon en semillon, mineraal met tonen van grapefruit en peer, zijn frisheid en 
rondheid maken deze wijn tot een ideale begeleider als aperitief. De consument zal verrast en verleid 
worden door zijn fruitigheid en frisheid in de mond. 
 
Sauvignon de Touraine 2019 – Domaine Gibault     Loire      8.25            Nu: 7.50 
Pascal Gibault maakt deze model-Sauvignon, het prachtige resultaat van een zeer  
geraffineerde vinificatie bij lagere temperatuur. Fris sprekend en geaccentueerd door treffend fruit. 
Aroma’s van abrikoos, appelsien- en rozenbloesems. Boterige toets door de elevage op de gistcellen. 
Fris getint in de mond met een opvallend evenwicht en elegantie in de afdronk. 
 
Château Grand Bateau 2019 – Bordeaux Sec        8.50            Nu: 7.85 
De wijn is mooi helder en bleekgeel van kleur. Zijn geur is opvallend aromatisch met hints van vanille, 
eikenhout en exotische vruchten. Eenmaal in de mond komt hij vrij krachtig en toch elegant over 
beschikt over eigenschappen, die zowel de jonge wijndrinker als de fervente wijnliefhebber voor zich 
weet te winnen. Hij wordt gemaakt van 100 % Sauvignon. 
 
Chenin Blanc 2020 – Kaapzicht   Zuid-Afrika        8.65                              Nu: 7.95 
Dit is een 100% chenin blanc, in Zuid-Afrika ook wel "steen" genoemd. Wijn met frisse zuren en aroma's  
van rijpe citrus, lychee, kiwi en passievrucht. Sappige drinkwijn maar kan ook dienen bij lichte 
maaltijden. 
 
Petit Bourgois Sauvignon 2019 – VDPays France   Loire                     10.50                        Nu: 9.55  
Zijn stralende groen-gele kleur is kristalhelder. Zijn boeket draagt een vleugje citrus en legt 
de klemtoon op limoenzeste en rijpe appel. De wijn is kruidig, mineraal en zacht verfrissend met een 
mooie droge finale. 
 
Montes Classis 2019 – Chardonnay            Chili            9.95                         Nu:  8.95 
100% chardonnay, fermentatie op inox, daarna op eiken vaten. De helft van het mengsel ondergaat 
Malolactatische gisting onder strikt gecontroleerde omstandigheden, om de fuitige aroma’s te 
behouden en de complexiteit aan te moedigen in de wijn. Groenig-goud van kleur, zijn aroma’s 
combineert boter, vanille en tropisch fruit. Een frisse wijn, fruitig, mooie balans met romig complex 
midgehemelte en een elegante finale. 
 
Scaia Bianca 2019 - IGT  Veneto - Tenuta Sant’ Antonio ~ Italië                  12.20                    Nu: 11.10 
Cépages: 50% Garganega, 30% Trebbiano Soave, 20% Chardonnay. De kleur is lichtgeel met groene 
tinten, een boeket met geuren van jasmijn en acacia en hints van citrusfruit zoals ananas, sinaasappel, 
appel, mango met lichte geur van banaan. Zeer frisse, volmondige smaak met verfijnde zuren. 
 
Idisma Drios 2018 – Assyrtiko  - Griekenland        13.95                         Nu: 12.50 
De druif Assyrtiko is het visitekaartje van Griekenland en dat bewijst deze met goud bekroonde wijn 
van Idisma Drios: krachtig en fris vol fruit, toast en met de typerende Griekse vulkanische crunch. 
Fenomenaal mooi 
 
Idisma Drios 2018 – Chardonnay  - Griekenland                     13.95         Nu: 12.50 
Deze wijn heeft een rijke goudgele kleur met kenmerkende geurige aroma van tropisch fruit heeft 
onderliggende hints van vanille en honing. In de mond is de wijn rijk, vol van kracht, mooi 
uitgebalanceerd, met een aangename frisheid. 
 
Newton Johnson - Southend Chardonnay • 2018 • Zuid-Afrika          16.75                         Nu: 15.30 
Mineralige stijl van Chardonnay die zijn natuurlijke zuren kan behouden. 60% rijping op Franse eiken 
vaten gedurende 10 maanden. Wijn met subtiele eiktoets die niet gaat overheersen en perfect de 
balans in evenwicht houdt met frisse zuren.  
 
Sancerre Cuvée Exeptionelle 2019 – Domaine Henri Bourgois  Loire          18.30         Nu: 16.65 
Domaine Bourgois cultiveert zijn wijnen op de beste hellingen in het hartje van Sancerre, gelegen te 
Chavignol. Heldergele kleur met een rijk, mooi geschakeerde neus van mineralen, kalk en vuursteen. 
De mond is rijkelijk gevuld en tegelijk strak met pittige zuren, veel terroir, en subtiel bitter in finale. 
 

https://www.wijncentrale.be/druivenras/assyrtiko/
https://www.wijncentrale.be/wijnen/griekenland/
https://www.wijncentrale.be/wijnhuis/idisma-drios/
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Viognier Vérité  2017         Languedoc         Frankrijk                   20.95                          Nu: 18.95 
Zeer verrassend als Viognier, niet het overdonderende exotische, maar subtiel fris, met een lichte 
citrustoets en accenten van witte perzik en abrikoos. Top 3 in Languedoc. 
 
Chardonnay Les Sétilles 2018 – O.Leflaive–Bourgogne ~ Frankrijk      21.95         Nu: 19.95 
Best geslaagde barriques met druiven (70% Puligny Montrachet-mineraliteit en 30% Meursault-
molligheid). Mooie ronde, mollige, ietwat vettige, pure chardonnay; zeer verfijnde smaak. Licht vleugje 
vanille en opvallende bloemen in de neus, fris en helder met straaltjes van citroenschil en ingetogen 
eik. 
 
Spioenkop Johanna Brandt 2017 – Zuid-Afrika   21.50                      Nu: 19.55 
Een mineralige en een fijne op hout gelegen Chenin die zijn fruit blijft behouden. Twaalf maanden op 
zijn droesem “sur lie” en 100% natuurlijke gisting. 1/3 werd op oude Franse eiken vaten gelagerd en 
2/3 in de cuvé. Na 6 maanden werd alles geblend en terug op het vat gezet voor een verdere periode 
van 6 maanden. In de Platter wordt de Chenin Blanc beoordeeld met 5*, afkomstig van “Shale Soil ” 
van Spioenkop, een unieke stukje terroir, ideaal voor de Chenin Blanc, gerijptgedurende 11 maanden 
op oude Franse eik 
 
Pouilly Fuissé 2018 – Chardonnay Tête de Cru – Ch.de Fuissé 27.80                        Nu: 25.85 
Bleke gouden kleur, geuren van  citrus (citroen, grapefruit, ananas), amandelen en 
hazelnoten,bloemen,boter,en mineralen(vuursteen). De smaak is veelzijdig, mondvullend,edel van 
karakter, goed ondersteund door een heerlijke acciditeit. 
 
 

ROSE WIJNEN 
 

Laurent Miquel Cinsault-Syrah 2019 – Rosé  7.15                            Nu: 6.60 
Een fris en levendig boeket met aroma’s van kleine rode vruchten en wilde bloemen. Een zekere 
vettigheid en rondeur. Een zachte roséwijn die zeer lekker is bij wit vlees en perfect om gewoon van 
te genieten. 
 
Papa Luna 2019 – Rosé   Volante Calatayud  9.95                           Nu: 9.15 
Norrel Robertson is dan toch gezwicht om op de vele vragen rosé te maken.Zijn eerste rosé is dan, hoe 
kan het anders, meteen een schot in de roos.Van oude Tempranillo, Syrah en Bobal wingerds 
vinifieerde hij een smakelijke rosé met levendige aroma’s van klein rood fruit die in de mond in toom 
gehouden worden door de ‘garrigue’ of wilde kruidentuil uit de Sierras. 
 
Opra Rosé 2019 – Schola Sarmenti – Puglia    Italië 15.95                        Nu: 14.75 
100% Negroamaro van 50 jaar oude stokken, indrukwekkende rosé met verfijnde speelse zuren 
mondvullend en krokant. Bekroond 2018 in The New-York Times ‘’ Best rosé in the world ‘’ 
 
Ultimate Provence Rosé 2019 – Frankrijk  17.30                        Nu: 15.95 
Abrikoos in een hoofdrol qua aroma met een licht fruitig-krokante mond en een droge citrus finale. 
Niet enkel de fles is super, ook de inhoud kan tellen! Combineer met gamba's of kreeft, gerechten met 
rauwe tomaten, rode curryschotels, pasta en goed gezelschap. Wine Enthousiast score: 90 
 

RODE WIJNEN 
 

Domaine Mission Royal 2018 – Languedoc-Roussillon ~ Frankrijk       5.95           Nu : 5.40 
Heel charmerende gestructureerde wijn. Gemaakt van Syrah en Cabernet Sauvignon.Uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding. 
 
Laurent Miquel Rouge 2018 – South of France   7.15                           Nu: 6.60 
Supersmakelijke, lichtromige rode wijn, waar het kruidige van de Syrah het heel discreet opneemt 
tegen het fris fruitige van de Cabernet. Heel charmerende gestructureerde wijn. 40% Syrah en 60% 
Cab. Sauvignon 
 
Ter’ Raz Perigord Rouge – Bergerac                     Frankrijk                   7.50                         Nu:  6.80                   
Laat je verleiden door deze schitterende, vrolijke, fruitgedragen wijn. De diepdonkere rode wijn is een 
assemblage van Merlot en Malbec. Geniet ten volle van het fruit en zijn jeudig, guitig karakter 
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Luccarelli 2018 – Negroamaro    Puglia   Italië  8.6                             Nu:  7.95 
Luccarelli wijnen is een project waarbij expert-wijnmakers en ervaren wijnboeren samenwerken om - 
volgens de Salentese traditie - topwijnen te produceren. Hierbij wordt er rekening gehouden met dé 
drie belangrijkste elementen in de hak van Zuid-Italië: zon, zee en passie. Paarsrode kleur met aroma's 
van zwart fruit, bosvruchten en verse kruiden. Stevige en sappige wijn met goede lengte 
 
Grand Bateau 2016 Rouge     Bordeaux     Frankrijk 8.50                           Nu: 7.85 
Een mooie rode Bordeaux, gemaakt door de eigenaars van Château Beychevelle in St-Julien. De kleur 
is robijnrood met purperen tinten. In de neus, viooltjes, kersen, vanille, cassis en pruimen. In de mond, 
een aanzet van zwart fruit, elegant en fris middenstuk en een gestructureerde en evenwichtige finale. 
Cépages: 65% Merlot en 35% Cabernet-Sauvignon     
 
Brunel de La Gardine 2018 – Rouge    Côtes du Rhône      10.70              Nu: 9.65 
65% Grenache en 35% Syrah & Mourvèdre. Opmerkelijk intens frisse neus, uitermate verleidelijk 
aroma met rood fruit, geurige kruiden en zoethout. Soepel met fluweelzachte structuur, fruitig 
karakter en fijne tannines. 
 
Papa Luna 2018 – Calatayud        Spanje                                           9.95                                Nu: 9.15 
Châteauneuf-du-Pâpe uit Spanje! Zelfde ondergrond en cépages. Grote klasse gemaakt door Master 
of Wine Norrel Robertson (Schotland), geënt op de oude stijl van CDP met een moderne toets. 
Donkerpaarse wijn met robijnrode rand; fijne aroma’s van bosbessen en kruiden; in de mond 
ondersteunen karamel en peper het fruitige karakter. Evenwichtig met zachte tannines. Garnacha (70-
100 jaar), Syrah en Mazuelo (carignan). Ooit nog de huiswijn bij El Bulli! 
 
Manga del Brujo 2017 – Calatayud   Spanje 10.45 10.45                       Nu: 9.45 
Geuren van kers, pruim, braam, zwarte bes, zwarte peper en wat rokerig. Afdronk vol, zwart fruit, 
prachtige balans van tannines en zuren, zwart pepertje en klein beetje toasty. 
Cépages:70%Garnacha, 15% Shiraz, 5% Mazuelo, 10% Tempranillo 
 
Montes Pinot Noir 2018 Limited Edition    Chili  10.95                         Nu:  9.95 
Delicate, zachte frisse rode wijn met uitstekende zuren en zijdezachte tannines. De afdronk is fruitig 
en fris met kenmerkende Pinot Noir tonen. De geur is zeer fruitig met aroma's van frambozen, 
aardbeien en kersen met goed geïntegreerde eik. 
 
D de Dauzac 2016 – Bordeaux  11.95                        Nu: 10.95 
Samengesteld uit 55% Cabernet Sauvignon en 45% Merlot, deze Bordeaux rode wijn is zeer rijk aan 
de neus en in de mond. Hij draagt een mooie jurk met een felrode kleur en barsten van robijn. U zult 
ook worden gefascineerd door zijn tonen van vers fruit en kruiden. Het heeft een mooie complexiteit 
dankzij zachte en verfijnde tannines. De mond is zowel delicaat als volmondig. 
 
Roccamora 2018 – Schola Sarmenti   Puglia    Italië 11.20                      Nu: 10.20 
Lorenzo Mara maakt deze grootse wijn vol rijp fruit, geurend naar kruidnagel en Oosterse specerijen, 
mondvullend en vooral gebouwd op zijn fruit met enorm veel finesse. Rustiek en dynamisch karakter. 
100% Negroamaro. 40 jaar oude stokken en 8 maand op Franse eik. 
 
Nerio 2016 – Schola Sarmenti    Puglia  14.20                      Nu: 12.80 
Rustiek en dynamisch karakter. Beschikt over heel veel charme en is zeer elegant. Schola Sarmenti is 
een samenwerking van vier wijnbouwers met uitmuntende wijngaarden en twee top-oenologen: 
Lorenzo Mara & Alessandro Calabrese. Bovenal maakt deze groep wijnen met grote finesse, 
intrigerend fruit, ondersteund door een aparte kruidigheid waar indrukken van kruidnagel, kaneel en 
steranijs nooit ver weg zijn Verleidelijke mondvulling.80% Negroamaro, 20% Malvasia Nera di Lecce. 
 
Château Rocher Corbin 2016  Montagne st-Emilion 14.35                      Nu: 13.30 
Intens gekleurde rode wijn, complexe geur van rode en zwarte bessen, aroma’s van rijp fruit, zachte 
en soepele tannines, vettig en evenwichtig van structuur (Philippe Durand). Cépages: 85% Merlot, 10% 
Cabernet Franc en 5% Cabernet-Sauvignon...12 maand op eik.   
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Blaufrankisch-Cabernet 2018 - Triebaumer Burgenland    18.25                      Nu: 16.60 
Blend van Blaufränkisch en Cabernet Franc. Donkerpurper van kleur met violette rand.Droge, fijn 
gestructureerde wijn met rijpe toetsen van cassis, met aroma’s van kersen en rijpe zwarte bessen en 
een hint van verse thijm.  
 
Château Etoiles de Sales 2016 – Lalande Pomerol 18.75                      Nu: 17.45 
Intens gekleurde rode wijn, complexe geur van rode en zwarte bessen, aroma’s van rijp fruit, zachte 
en soepele tannines, vettig en evenwichtig van structuur (Philippe Durand). Cépages: 85% Merlot, 10% 
Cabernet Franc en 5% Cabernet-Sauvignon...12 maand op eik.   
 
Ben Glaetzer wijnen - Barossa Valley   ~   Australië 
Ben Glaetzer behaalde 95 punten in Robert Parker Wine Magazine, The Wine Advocate. Een oogst met 
een beperkte opbrengst van uitzonderlijk oude wijnstokken (tot 120 jaar). Door de wijnen zeer goed 
te winnen, houdt Ben de elegantie en de frisheid van de wijn, ook al zijn ze sterk geconcentreerd. Ben 
Glaetzer wordt algemeen beschouwd als een van de grootste talenten op het internationale 
wijntoneel. Het wijnbedrijf uit de befaamde Australische wijnregio Barossa Valley maakt hier 
prachtige, pure wijnen van zeer oude stokken. Als wijnmaker is Glaetzer voortdurend op zoek naar 
terroir en typiciteit. Hij werkt uitsluitend met de beste materialen en experimenteert veel. Barossa 
staat bekend om zijn voortreffelijke shirazwijnen en het is niet verwonderlijk dat deze druif domineert 
in de wijnen van Glaetzer. Hij zet de druif niet alleen als solist in, maar ook maakt hij schitterende 
blends met bijvoorbeeld Cabernet en Grenache. 
 
Ben Glaetzer  Wallace 2018 – Barossa Valley                   21.75                    Nu: 19.95 
Ben Glaetzer Bishop 2017 –   Barossa Valley                  29.20         Nu: 27.20         
 
Campo alla Sughera Adeo 2016 – Bolgheri Italië        23.95         Nu: 21.95 
Een mediterrane top-Bordeaux’. Zo kun je deze prachtige rode wijn met zijn volle, zachte en rijpe 
smaak het best omschrijven. Campo alla Sughera wordt getipt als de nieuwe superster in dit relatief 
jonge wijngebied. Het ligt ‘op stand’ en heeft met Ornellaia van Frescobaldi, Sassicaia van Tenuta San 
Guido en Ca’ Marcanda van Gaja beroemde buren. Cépages:60% cabernet sauvignon, 40% merlot. 
 
Conte Giangirolama 2016 – Rosso   Puglia 29.95 29.95                      Nu: 27.75 
Robijnrode wijn met paarse tinten. Volle wijn met zachte tannines, fruitig met kers, blackberry, zwarte 
bessen, elegante geuren van kruiden met aangename vanille en chocolade tonen. De smaak is vol en 
harmonieus, met een lange afdronk en evenwichtige tannines. Cépages:50% Primitivo, 50% 
Negroamaro. 
 
Château Clarke 2016 –Listrac   Edmond de Rothschild 29.50                       Nu: 27.30 
Klassieker met machtig diepe kleur, een explosieve neus, fris met intense fruitgeuren subliem 
verweven met gerookte en gegrilde tonen (vanille, toast). De wijn is zeer mondvullend met een rijke, 
krachtig gekruide finale. 
 
Chateau Musar 2013 – Libanon  39.95                    Nu: 37.20 
Château Musar is een bijzondere rode wijn, met een helder, roodbruine tint en een gerijpt, kruidig 
aroma met nuances van leer, gekonfijt fruit en eikenhout. Gemaakt van 100% Cabernet-Sauvignon en 
met 12 maanden vatlagering op Franse eik, die niet werden getoast. Vervolgens volgt een jarenlange 
kelderrust (6 à 7 jaar). Aan het einde van het tweede jaar na de oogst, wordt de blend bepaald met als 
enige beslissingsfactor de smaak. Super! 
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          Volg ons op facebook! 
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