
Pinot Brut  Wijndomein Aldeneyck  Vlaamse mousserrende kwaliteitswijn  Maasvallei 53,00 
pinot noir, pinot gris, pinot blanc (elk 1/3) | méthode traditionelle | 12 maand sur lattes | goudgele kleur |

aroma's van fruitbloesem en witte vruchten | zuren met veel finesse | als aperitief, bij zeevruchten en asperges

Baquaert Brut  Entre-Deux-Monts Vlaamse mousserende kwaliteitswijn  Heuvelland 55,00 
90% chardonnay, 10% pinot noir | méthode traditionelle | 20 maand sur lattes | licht goudgeel | aroma's van

rijp wit steenfruit, citrus, mineralen | verfrissend in de mond met fijne zuren | als aperitief, bij visgerechten

Cava Pere Ventura  Tresor  'Brut Nature Reserva'  Penedès 36,00 
macabeo, xarel-lo, parellada | méthode traditionelle | strogele kleur | fris, fruitige aroma's van wit fruit, coupe 7,00 
citrus en noten | mineraal | lange zachte afdronk | als aperitief, bij zeevruchten, gegrilde vis, visgerechten

Prosecco La Jara  'Spumante Brut' 36,00 
100% glera druif | lichte strogele kleur | fijne pareling | aroma's van acacia, meloen, citrus, appel, witte coupe 7,00 
bloemen | fris en fruitig in de mond | als aperitief, lichte visgerechten, gevogelte, carpaccio, zeevruchten

64,00 
100% chardonnay | intens strogele kleur met groene recflecties | heel fijne pareling  | elegant en doordringende

Crémant de Bourgogne Brut  Maison Bohrmann Belgische eigenaar 46,00 
40% chardonnay, 40% pinot noir, 20% aligoté | intense fruitgeuren, peer, mineraliteit | fijne delicate mousse,

fris en fruitig | mooie rijpheid maakt de afdronk compleet | als aperitief, bij wit vlees en gevogelte in saus

65,00 
70% pinot noir 30% chardonnay | goudgele kleur | finesse door de lange 'prise de mousse' in de kelders | coupe 12,00 
aroma's van rijpe appel, toast met licht gebrande nasmaak | als aperitief, pousse-café of bij desserten

79,00 
60% chardonnay (Grand Cru), 40% pinot noir | lichtgele kleur | fijne pareling | aroma's van bloemen, wit fruit,

gedroogde amandelen en brioche | soepel en levendige aanzet | als aperitief, kan ook bij desserten

Champagne Autréau Grand Cru  'Blanc de Blancs' 58,00 
100% chardonnay | citroengele kleur met groene, gouden reflecties | aroma's van rijpe citrusvruchten,

bloemen, praliné, boterige ondertoon, geroosterde toetsen | als aperitief, bij visgerechten en zeevruchten

Champagne Mailly Grand Cru  'Blanc de Pinot Noir' 69,00 
100% pinot noir | vol en krachtig | aroma's van appel, citrus, wijnperzik, viooltjes, varens, bosgeuren | zijdezacht in

de mond | lange, krachtige afdronk | als aperitief of bij zeevruchten, romige visgerechten, fijn gevogelte, foie gras

Entre-Deux-Monts 29,00 

Château Bon Baron 46,00 

Wijndomein Aldeneyck 45,00 
levendig in de mond | lengte met veel fruit en fraîcheur | bij wit vlees, carpaccio, tartaar, pasta, lichte visgerechten

Pinot gris  'Barrique'  Maasvallei Limburg

WIJNKAART   CARTE DES VINS

Champagne Baron de Rotschild  'Brut'

Schuimwijnen  |  Vins Effervescents

België

Witte wijnen | Vins blancs

Quatre Cépages  Heuvelland
chardonnay, auxerrois, pinot gris, sieger | fris en elegant | aroma's van wit steenfruit, witte bloemen en mineraliteit |

in de mond fris, fruitig, exotisch met frisse zuren | bij garnalen, zeetong, witte visgerechten, schaaldieren, asperges

100% pinot noir, als wit gevinifieerd | fris, fruitig en soepel | aroma's van bloemen, aalbes, kers en citrus | vlezig en

Franciacorta Brut  'Doppio Erre Di'  Derbusco Cives  Lombardia

aroma's van rijpe appel, peer, perzik, florale toetsen, vanille | vol in de mond | aangename afdronk | als aperitief

Champagne Mailly Grand Cru  'Brut Reserve' 

Blanc de noir  Entre Sambre et Meuse

100% pinot gris | rijk en complex | aroma's van perzik, witte pruim, rook, eik en citroenrasp | mondvullend,

mollig met verfijnde zuren | bij romige visgerechten, zeevruchten, griet, tarbot, kreeft, gevogelte en varkensvlees



Pinot Blanc  Haus Klosterberg  Mosel Markus Molitor 40,00 
100% pinot blanc | vol en fruitig | aroma's van perzik, peer, meloen en bloemen | romig in de mond, breed, sappig

met fijne zuren | lange adronk | bij fijne en romige visgerechten, asperges, kalfszwezeriken, gevogelte in roomsaus

Riesling  'Sonnenspiel'  Rheinhessen Weingut Keth 28,00 
100% riesling | fris en fruitig | aroma's van perzik, appel, pompelmoes, mineraliteit | in de mond crispy fruitzuren |

lange afdronk met veel fraîcheur | bij zeevruchten, witte visgerechten, gevogelte met roomsauzen, gerookte zalm

Pinot Gris Alsace Leon Beyer 40,00 
100% pinot gris | vol en levendig | aroma's van meloen, citruszeste, mineraliteit | rond met veel fruit en lichtjes 37,5cl 25,00 

Chenin de Loire Domaine des Forges 26,00 
100% chenin blanc | elegant en levendig | aroma's van rijpe gele appel, bergamot, vanille, mineraliteit | goede

structuur en mooi in balans | bij zeevruchten, gegrilde vis, witte visgerechten, kalfsvlees, Oosterse keuken

Sancerre  'Domaine de Bellecours' Joseph Mellot 44,00 
100% sauvignon blanc | fruitig en mineraal | floraal boeket en opstuivend fris fruit, limoen, ananas, pompelmoes en 

appel | sappige, fruitige ,ronde smaak | zuren mooi in balans | bij vis, mosselen, gebakken zeetong, geitenkaas

Pouilly Fumé  'Les Vins Signatures'  Pascal Jolivet 48,00 
100% sauvignon blanc | fruitig en mineraal | aroma's van vlierbesbloesem, passievrucht, kruisbes, appel, 37,5cl 30,00 
mineraliteit (kalk) en kruidige toetsen | bij asperges, zeevruchten, veel visbereidingen, kalfsvlees, varkensvlees

Vouvray sec  'Clos de Rougement'   Abbaye de Marmoutier Vigneau-Chevreau 37,00 
100% chenin blanc | vol en complex | op kalkterroir | aroma's van bloemen, noten, peer, kweepeer, ananas |

nerveuze finale met frisse zuren | biodynamisch | bij wit vlees, visgerechten met saus, aziatische keuken, kazen 

Chablis William Fèvre 49,00 
100% chardonnay | droog, fris en mineraal |  aroma's van bloemen en geel fruit | droog en strak van aanzet met 37,5cl 30,00 
frisse zuren en een mooie mineraliteit | bij witte visgerechtenn, witte wijnsauzen, garnalen, mosselen, salades

Bourgogne Blanc  Chardonnay   Olivier Leflaive 40,00 
100% chardonnay | vol en droog |  Leflaive is een grote naam in Bourgogne en is gevestigd in Puligny-Montrachet | 

op eiken vaten | aroma's van boter, citrus, beetje honing | rij, rond en vettig | ideaal bij rijke en romige visgerechten

Pernand-Vergelesses  'Les Combottes'  2016 Domaine Rapet 60,00 
100% chardonnay | rijk en vol | aroma's van witte bloemen, wit en geel steenfruit, honing, kruiden, silex, |

puur en levendig  met frisse zuren | bij visgerechten, wit vlees, gevogelte, kazen (tomme, bleu de bresse, geitenkaas)

Beaune Premier Cru  'Clos des Champs Pimont'  2014 Domaine Rapet 64,00 
100% chardonnay | rijk, vol en droog | aroma's van witte perzik, gele appel, kaneel, vanille, mineraliteit | in de

mond droge vruchten, citrus, rijp wit fruit | frisse finale | bij visgerechten, wit vlees en gevogelte, romige gerechten

Meursault  'Les Charrons' 2017 Domaine Bzikot 72,00 
100% chardonnay | vol, aromatisch en complex | aroma's van witte bloemen, rijp wit fruit, boter en vanille |

zacht en romig met een mooi evenwicht | lange frisse afdronk | bij asperges, rijke visgerechten, Sint-Jakobsnoten

Macon-Villages 'La Garde' 2018 Domaine Giroud 35,00 
100% chardonnay | vol en elegant | aroma's van gele bloemen, wit steenfruit, citroen en zwarte peper | weelderig

in de mond met abrikoos en citrus | bij zeevruchten, romige visgerechten, gevogelte, aspergegerechten, steak tartaar

Saint-Veran  'Cuvée Terroir' 2018 Domaine de la Creuze Noir 40,00 
100% chardonnay | vol en rond | aroma's van appel, perzik, citroen, witte bloemen, amandelen en mineraliteit |

droge aanzet, fruitig en levendig | krachtige afdronk | als aperitief, bij zeevruchten, visgerechten, steak tartaar

Loire

Bourgogne

Duitsland  |  Alsace

gerookt |  wat zoet in de afdronk | bij fijn gevogelte, eendenlever, vederwild, romige visgerechten, varkensvlees



Mas de Bressades  Pays Du Gard IGP 2017 Cyril Marès 37,00 
50% rousanne, 50% viognier | vol en complex | aroma's van bloemen, perzik, exotisch fruit, bijenwas, kamille,

brioche | rond in de mond met houttoets | lange afdronk | bij stevige visgerechten, wit vlees en schimmelkazen

Saint-Peray 'Les Sauvagères'  2016 Paul Jaboulet Aîné 42,00 

Vacqueyras  'Clos des Frères'   2018 Jeremy Onde & Erwin Devriendt 49,00 
roussanne, viognier, grenache blanc, clairette | vol en complex |  zachte aanzet met rijp steenfruit, bijenwas, brioche

en toast | ronde, volle, romige wijn met fraîcheur op het einde | lange afdronk | bij visgerechten, wit vlees met room

Château de la Grave  'Grains fins' Côtes de Bourg 2017 Bassereau 36,00 
70% semillon, 30% colombard | vol en complex | aroma's van citrus, rijpe peer, ananas, specerijen, toast en boter |

zijdezacht en complex, delicaat en nerveus | lange afdronk | bij rauwe vis, zeetong, rijke visgerechten, harde kazen

Château du Mayne  Graves 2016 Xavier et Caroline Perromat 32,00 
75% semillon, 20% sauvignon blanc, 5% muscadelle | vol en mineraal | aroma's van wit steenfruit, tropisch fruit, pompelmoes,

mineraal en ziltig | elegant, evenwichtig, levendige afdronk | bij visgerechten, wit vlees en gevogelte met roomsauzen

Loup  y es-tu  Saint-Guilhem-le-Désert  Languedoc Domaine de l'Hortus 25,00 
30% muscat, 35% sauvignon blanc, 35% viognier | fris en fruitig | aroma's van witte bloemen, citruszeste,

rijp tropisch fruit | rond in de mond met veel fraîcheur | als aperitief, bij gegrilde vis en gevogelte, salades

Esperan Dieu  Minervois  Languedoc Domaine Caihol Gautran 25,00 
grenache blanc, marsanne, muscat à petits grains, vermentino | vol en rijk | aroma's van wit steenfruit, ananas, lichte

houttoets | in de mond, zacht en licht vettig | bij gevogelte, stevige visgerechten, garnalen, mosselen, zeevruchten

Llum blanc  Côtes Catalanes Roussillon 2019 Roc des Anges 49,00 
grenache gris, macabeu | rijk en elegant | aroma's van wit fruit, witte bloemen, venkel, citrus, minerale tonen | in de

mond rond en vol, fris en evenwichtig | lange afdronk | bij gebakken en gegrilde vis, romige visgerechten, gevogelte

Soave Classico  Veneto Brognoligo 30,00 
80% garganega, 20% chardonnay | fris en fruitig | aroma's van witte bloemen, abrikoos en amandel | in de mond

veel fraîcheur met frisse zuren | karaktervolle wijn | als aperitief, bij salades, carpaccio, lichte visgerechten, asperges

Arneis  Langhe Piemonte Bera 36,00 
100% arneis | mineraal en elegant | aroma's van acacia, witte bloemen, abrikoos, honing | in de mond zacht, droog, 

fruitig met een mooie structuur | als aperitief, bij antipasti, visgerechten, fijn gevogelte en kruidige gerechten

Chardonnay  Langhe Piemonte Poderi Roccanera 36,00 
100% chardonnay | vol en elegant | aroma's van citroenzeste, rijpe ananas, appel, vanille, boter en toast | romige

structuur in de mond met een frisse finale | bij tartaar van vis en vlees, rijke visgerechten, zeevruchen, zwezeriken

Vernaccia di San Gimignano 'Santa Chiara'  Toscanië Azienda Il Palagetto 36,00 
100% vernaccia | fijn en kruidig | aroma's van wit steenfruit, lindebloesem, citrus, vanille, minerale toetsen | vol in

de aanzet met fijne zuren, citrus en kruiden | bij lichte en rijke visgerechten, gevogelte, carpaccio, tartaar, droge kazen

Grüner Veltliner  'Reflexion'  Niederösterreich Johannes Zillinger 38,00 
100% grüner veltliner | fris, fruitig en kruidig | biodynamisch | ongefilterd | aroma's van rijp geel fruit, pepermunt,

limoen, citroengras, kruidig en mineraal | lange frisse finale |  bij lichte visgerechten,  varkensvlees, asperges

Egri Csillag  'Titti'  Eger  Hongarije Gál Tibor 27,00 
blend van 7 druiven, meeste lokaal | fris, floraal en kruidig | aroma's van witte bloemen, steenfruit, droge kruiden

en citrus | fruitig warm en kruidig met een frisse finale | bij salades, visgerechten, garnalen, scampi, mosselen

80% marsanne, 20% rousanne | elegant en vol | florale en fruitige aroma's van kweepeer, gedroogde abrikoos,

bijenwas, boter, vanille | vol en rond in de mond | frisse finale | bij gevogelte, wit vlees, vis met romige sauzen

Rhône

Italië   |   Oostenrijk  |  Hongarije

Zuid-Frankrijk

Bordeaux



Albariño  Riax Baixas  Galicië Pazo Barrentes 39,00 
100% albariño | aromatisch en complex | aroma's van bloemen, citroenzeste, grapefruit, meloen, perzik, munt,

en mineraliteit | fris en sprankelend in de mond met frisse ziltige zuren | bij zeevruchten en witte visgerechten

Carrasvinas  Rueda  Castilla y Léon F.L. Cachazo 27,00 
100% verdejo | aromatisch, fruitig en kruidig | aroma's van stro, gras, rijp tropisch fruit, citruszeste | mooi evenwicht

in de mond | subtiele bitters in de afdronk | als aperitief, bij witte visgerechten, garnalen, mosselen en gevogelte

Chardonnay  DMZ  Stellenbosch De Morgenzon 32,00 
100% chardonnay | vol en fruitig | aroma's van vanille, amandel, perzik, abrikoos en citrusfruit | rijk en 

vol in de mond | kruidige afdronk met subtiele houttoets | bij gevogelte, wit vlees, visgerechten met room

Chenin blanc  DMZ  Paarl De Morgenzon 30,00 
100% chenin blanc | fris en fruitig |  aroma's van peren, tropisch fruit, citrus en lichte toast | fris fruitige aanzet met

een brede structuur | bij gevogelte, garnalen, tartaar van vis en vlees, visgerechten en pittige Oosterse gerechten

Chardonnay  'Morning Fog'  Livermore Valley  Californië Wente Vineyards 33,00 
100% chardonnay | karaktervol en droog | aroma's van rode appel, tropische vruchten, citrus en lichte houttoets |

in de mond veel fruit, boter en toast | frisse afdronk | bij gebakken vis, pasta, garnalen, zeevruchten met room

Torrontés  'Don David'  Valle de Cafayaté  Argentinië Bodega El Esteco 33,00 
100% torrontés | fris en aromatisch | aroma's van rozenblad, muscat, citrus, tropisch fruit en fijne kruiden | zacht,

elegant, kruidig met fijne zuren en een bittertje op het einde | bij Oosterse  keuken, kruidige visgerechten, schaaldieren

Penfolds 43,00 
100% chardonnay | fris en elegant | aroma's van wit en geel fruit, meloen, citroengras, amandel | in de mond

romig, fris, levendig | lange frisse afdronk | bij gevogelte, asperges, rauwe zalm, harde kazen, champignons, salades

Sauvignon Blanc  'Pounamu'   Marlborough  Nieuw-Zeeland Vinultra 33,00 
100% sauvignon blanc | fris, floraal, expressief | aroma's van limoen, passievrucht, grassig, floraal en minerale toetsen |

in de mond veel fraîcheur vangroene appel en citrus | bij asperges, licht gevogelte, pasta's, salades en geitenkaas

OVNI  Vendée  Val de Loire Jérémie Mourat 29,00 

Dune Gris de gris  Sable de Camargue IGP Languedoc Jérome Castillon 24,00 

La vie en rose  'Cru Classé'  Côtes de Provence Château Roubine 38,00 

Il rosé di Casanova   Toscanië   Italië La Spinetta 38,00 
50% sangiovese, 50% prugnolo gentile |  | fris, kruidig en mineraal | aroma's van rode bessen, kersen, granaatappel,

perzik, kruiden | rijk en vol in de mond | afdronk met veel zuren | bij gevogelte, licht visgerechten, tonijn, garnalen

Chardonnay   Koonunga Hill  Australië

Zuid-Afrika

Californië  |  Argentinië

Australië   |   Nieuw-Zeeland

Spanje

Rosé wijnen | Vins Rosés

50% grenache, 40% cinsault, 10% rolle | vol en elegant | aroma's van witte bloemen, citrus, exotisch fruit, sinaas, peper

en fijne kruiden | rond in de mond met veel finesse | als aperitief, bij tonijn, tartaar, carpaccio's en zomerse gerechten

100% grolleau gris | fris, fruitig en kruidig | aroma's van exotisch fruit, perzik, steenfruit, witte peper, mineralteit |

mooi evenwicht en structuur | bij salades, lichte visgerechten, tonijn, tartaar van vis en vlees, zomer gerechten

grenache, carignan, cinsault | fruitig, rijk en elegant | aroma's van rozen, perzik, mandarijn, rood fruit en citrus |

zacht, verfijnd, elegant en verfrissend | bij salades, garnalen, lichte visgerechten, tonijn, tartaar van vis en vlees



2016 Wijndomein Aldeneyck 52,00 

2014 Château Bon Baron 52,00 

2014 Genoels-Elderen 62,00 

2015 Château Bon Baron 52,00 

Cuvée 'B'  St-Nicolas de Bourgueil Hersard D & F  Belgische eigenaar 29,00 
100% cabernet franc | soepel en fruitig | aroma's van klein rood en zwart fruit, kruidig, groene paprika | fruitig in de 

 mond met zijde zachte tannines | bij charcuterie, bordje tapas, gevogelte, wit vlees, rundsvlees, gegrilde vis, tonijn

2016 Bouchard Père et Fils 45,00 

Santenay  'Vieilles Vignes' 2017 Thomas Morey 59,00 
100% pinot noir | soepel en fruitig | aroma's van kersen, cassis, framboos, kruiden | in de mond rijp vers fruit, sappig,

fijne zuren en verweven tannine | bij gevogelte, vederwild, gebraden en gegrild vlees, tartaar, carpaccio, zachte kazen

Savigny-les-Beaune  'Aux Fournaux' 2016 Domaine Rapet 67,00 
100% pinot noir | elegant en krachtig | aroma's van kersen, cassis, droge bladeren, vanille en kruiden | in de mond

soepel, rond met discrete tannine en fijne zuren | bij wit en rood vlees, rode wijnsaus, vederwild, tartaar, carpaccio

Gevrey Chambertin 2016 Bouchard Père et Fils 69,00 
100% pinot noir | krachitg en complex | aroma's van zwart fruit, kruidig, animaal | rond in de mond, harmonieus,

rijk en complex met mooi verweven tannine | bij rood vlees met rijke sauzen, stoofpotten, everzwijn, hert

Morgon    Cru Beaujolais 2016 Georges Descombes 36,00 
100% gamay | soepel en fruitig | aroma's van pruim, framboos, terroir, vuursteen | krokant en vers fruit in de 

mond, sappig, vlezig en robuust | biodynamische wijn | bij lichte vleesgerechten, gevogelte, tomaatgerechten

Côtes du Rhône Villages 2016 Domaine des Auzières 26,00 

Vacqueyras  'Clos des frères'   2015 Domaine Les Ondines 49,00 
76% grenache, syrah, cinsault | krachtig en kruidig | aroma's van rood en zwart fruit,  lavandel, garriggue | ronde, 

warme wijn | mooie harmonie tussen zuren en tannine | bij stevige vleesgerechten, gevogelte, hert, everzwijn, kazen

Châteauneuf du Pape 2013 Domaine Roger Perrin 54,00 
13 druivensoorten,als belangrijkste : grenache noir, syrah, mourvèdre en cinsault | krachtig en kruidig | aroma's 37,5cl 34,00 
van rood fruit en droge kruiden | zuiders warm en sappig | bij gevogelte, licht vederwild, rundsvlees, kalfsvlees, lam

100% pinot noir | krachtig en tanninerijk | aroma's van bosaardbeien, kersen, vanille,  noten, ceder | in de mond

Rode wijnen | Vins rouges 

50% grenache, 50% syrah | soepel en kruidig | aroma's van rood en zwart fruit, munt, gegrilde tonen, kruiden |

in de mond zwart fruit, zoethout | rijpe wijn met fijne tannine | lange afdronk | bij lam, rood vlees, gegrild vlees

100% acolon | edel en krachtig | aroma's van bramen, bosbessen, pruimen, kruiden, vanille en houttoets |

verweven tannine en lange kruidige frisse afdronk | bij wild, gerookt en rood vlees, grillades, stevige kazen

Pinot noir   Côtes de Sambre et Meuse

België 
Pinot noir  Maasvallei Limburg

structuur en terroirexpressie | subtiele houttoets | bij charcuterie, carpaccio, verfijnde vleesgerechten, rood vlees

100% pinot noir | soepel en fruitig | aroma's van rijpe zwarte kers, wilde braam | zachtfluwelig in de mond, met

veel structuur en aangename tannine | Bourgogne stijl | bij tartaar van vlees, carpaccio, gegrild rood vlees, gevogelte

Pinot noir  Haspengouw
100% pinot noir | rijk en elegant | aroma's van rijpe rode kersen, cassis, bramen, fijne kruiden, houttoets | in de mond

zijn de zuren en tannine mooi verweven | kruidige lange afdronk | bij rood vlees, grillades, lam, klein en groot wild

Acolon  Côtes de Sambre et Meuse

Bourgogne   |   Beaujolais

Loire 

Rhône

100% pinot noir | licht en fruitig | aroma's van framboos, rode bessen, kreupelhout, kruiden en vanille | in de mond

sappig, licht intens, elegant met frisse zuren | bij gebakken of gegrild gevogelte, rood vlees, tonijn, charcuterie

Pinot noir  'La Vignée' Bourgogne Rouge



Château Pomys  Cru Bourgeois 2014 Saint-Estèphe 50,00 
60% cabernet sauvignon, 30% merlot, 10% cabernet franc | stevig en elegant | aroma's van rood en zwart fruit, kruiden, 

cederhout | mooi in balans, elegant, vol met afgeronde tannine | bij rood vlees, vleesgerechten, lam, gevogelte

Château Clauzet 2014 Saint-Estèphe 56,00 
60% cabernet sauvignon, 40% merlot | krachtig en expressief | aroma's van klein rood fruit, vanille, eik | hout mooi

versmolten met het fruit | veel finesse in de mond | ronde en versmolten tannine | bij rundervlees, vleesgerechten

Château Phélan-Segur 2012 Saint-Estèphe 62,00 
50% cabernet sauvignon, 50% merlot | krachtig en weelderig | aroma's van pruimen, zwarte bessen, kersen, ceder |

vol en vlezig in de mond, elegant en mooi versmolten | lange afdronk | bij wit en rood vlees, gevogelte en wild

Château Haut-Bages Libèral Grand Cru Classé 2014 Pauillac 69,00 
71% cabernet sauvignon, 29% merlot | krachtig en kruidig | boeket van rijp donker en zwart fruit, ceder en

kruidigheid | rijke en vlezige textuur in de mond | rijpe en versmolten tannines | bij rundsvlees, wild, lam

Les Fiefs de Lagrange 2015 Saint-Julien 59,00 
65% cabernet sauvignon, 28% merlot, 7% petit verdot | vol en complex | aroma's van rood en donker fruit, tabak |

veel fruit en houttoets in de mond | lange afdronk | evenwichtig en toegankelijk | bij rundsvlees, wild, lam, eend

Château Mongravey  Cru Bourgois 2014 Margaux 55,00 
70% cabernet sauvignon, 30% merlot | fijn en elegant | aroma's van rood en zwart fruit, rook, zoethout en kruiden |

elegant en fijn met een mooie houtstructuur | lang afdronk | bij gegrild rood vlees, gevogelte, lichte wildgerechten

La Bastide de Dauzac 2015 Margaux 60,00 
51% cabernet sauvignon, 49% merlot | stevig en elegant | aroma's van rood en zwart fruit, groene peper, cederhout

en droge kruiden | soepel en rond, mooi evenwichtig | frisse lange afdronk | bij wit en rood vlees, gevogelte, wild

Château Labégorce Zéde 2015 Margaux 60,00 
55% cabernet sauvignon, 44% merlot, 4% petit verdot, 2% cabernet franc | rijk en krachtig | aroma's van rijp zwart

fruit, zoethout, kaneel, kruiden | weelderig in de mond, alles mooi versmolten | bij wit en rood vlees, gevogelte, wild

Château Chasse Spleen   2016 Moulis en Médoc 66,00 
50% cabernet sauvignon, 42% merlot, 6% petit verdot, 2% cabernet franc | krachtig en kruidig | complexe aroma's

van donker en zwart fruit, zwarte peper, zoethout en bosgrond | zacht in de mond met versmolten fijne tannine

Château de Fieuzal 'Grand Cru Classé' 2015 Pessac-Léognan 68,00 
75% cabernet sauvignon, 10% merlot, 10% cabernet franc, 5% petit verdot | rijp en krachtig | aroma's van rijp zwart

fruit, kruiden, tabak, grafiet | zacht en soepel en evenwichtig in de mond | fijne tannine | bij rund, lam, pelswild

Château Veyry  'Symbiose' 2016 Castillon Côtes de Bordeaux 59,00 
70% merlot, 30% cabernet franc | rijk en complex | aroma's van zwarte bramen, bosbessen, munt, kruiden, vanille,

tabak en cacao | volle aanzet, mondvullend, vlezig met fijne zuren in de finale | bij rood vlees, gevogelte en wild

Château Rastouillet Lescure 2015 Saint-Emilion 47,00 
75% merlot, 25% cabernet franc | rijk, vol en kruidig | aroma's van zwarte bessen, frambozen, salie, zoethout en 

aardse toetsen | rond en fluwelig in de mond met stevige tannine | bij lam, gevogelte, rood vlees, stoofpotten

Le Différent de Château de Ferrand 2015 Saint-Emilion Grand Cru 49,00 
89% merlot, 7% cabernet franc, 4% cabernet sauvignon | rijk en krachtig | aroma's van rode bessen, zwarte kersen, 

kruiden en ceder | sappig en rond | fijn versmolten tannine | minerale finale | bij rood vlees, gevogelte, vleesgebraad

Château Peyreau 2015 Saint Emilion Grand Cru 45,00 
70% merlot, 25% cabernet franc, 5% cabernet sauvignon | fijn en elegant | rijp rood fruit, vanille, houttoets | 37,5cl 29,00 
rond en levendig in de mond | zachte versmolten tannine | minerale finale | bij wit en rood vlees, gevogelte, wild

Bordeaux 

Médoc   |   Haut-Médoc  |  Graves

Libournais  |  Saint-Emilion  |  Pomerol



Château Croque Michotte 2015 Saint Emilion Grand Cru 56,00 
74% merlot, 25% cabernet franc, 1% cabernet sauvignon | vol en elegant | aroma's van rijpe rode bessen en 37,5cl 35,00 
zwarte kersen, licht gebrande toetsen, kruidig | biowijn | bij rode vleesgerechten, lamsvlees, wild, barbecue

Château de Ferrand 2012 Saint Emilion Grand Cru Classé 60,00 
83% merlot, 14% cabernet franc, 3 cabernet sauvignon | rijk en krachtig | aroma's van cassis, bessen, zoethout | 37,5cl 40,00 
mooi verweven houttoets | krachtige aanzet met veel fraicheur en rijpe tannine | bij gegrild rundsvlees, rijpe kazen

Château La Marzelle 2015 Saint Emilion Grand Cru Classé 66,00 
80% merlot, 13% cabernet franc, 7% cabernet sauvignon | rijk en krachtig | aroma's van bramen, cassis,  37,5cl 40,00 
kruiden, zoethout | vlezige, volle mondstructuur met subtiele lange frisse finale | bij rood vlees en wildgerechten

Château Villemaurine 2015 Saint Emilion Grand Cru Classé 72,00 
37,5cl 49,00 

kruiden, tabak en mineraliteit | sappig, elegant met versmolten tannine | frisse lange afdronk | bij rood vlees en wild

Château Siaurac 2016 Lalande de Pomerol 55,00 
78% merlot, 17% cabernet franc, 5% malbec | vol en krachig | aroma's van rijpe zwarte kersen, blauwe bessen, peper,

anijs, munt en ceder | vol en sappig met versmolten tannine | bij rood vlees, lam, wild, gevogelte, pepersauzen

Château de Sales 2015 Pomerol 60,00 
70% merlot, 15% cabernet franc, 15% cabernet sauvignon | rijk en krachtig | aroma's van rood en zwart fruit, 37,5cl 40,00 
cassis, leder, ceder en tabak | vol en vlezig met elegante tannine | bij foie gras, steak 'Rossini', wild, rood vlees

Carmin  Languedoc  Vin de France 2017 Mas des Agrunelles 35,00 

de mond is vlezig, fruitig en kruidig met versmolten tannine en veel fraîcheur | bij rood gegrild vlees, wildgerechten

Les Hauts de Perry  Terrasses du Larzac 2015 Stéphanie Ponson 49,00 

mooie rijpheid, rijk, elegant en aromatisch in de mond | Noordelijke Rhône stijl | bij rood gegrild vlees, wild

2010 Frédéric Porro 74,00 

tabak, ceder | krachtig, elegant en evenwichtig in de mond  | Côte Rotie stijl | bij kalfsvlees, rood vlees | 3.000 flessen

Les Brunes  Vin de Pays de l'Herault 2016 Domaine des Creisses 59,00 
80% cabernet sauvignon, 20% mourvèdre | krachtig en tanninerijk | aroma's van rijpe zwarte kersen, bramen, 

rook, cacao, vanille en specerijen | intens rijk en geconcentreerd | stevige tannine | bij kruidige vleesgerechten

Pinot noir  Haute Vallée de l'Aude 2019 Delmas 36,00 
100% pinot noir | rijk en complex | aroma's van rode kersen, bloemen, kruiden, houttoets | soepel met veel rijp

fruit | lange frisse afdronk | bij tartaar, charcuterie, rood vlees, gevogelte, lamsvlees, gebakken vis, sterke kazen

Segna de Cor  Côtes Catalanes Roussillon 2017 Roc des Anges 49,00 
grenache, carignan, syrah | kruidig en expressief | aroma's van rijpe pruimen, bessen, gedroogde specerijen,

kruiden | vol en sappig met veel fraîcheur | lange afdronk | bij steak tartaar, rode vleesgerechten, barbecue

Barbera d'Alba  'La Lena'  Piemonte 2016 Bera 39,00 
100% barbera nera | soepel en kruidig | aroma's van rood gerijpt fruit, zoete specerijen en geroosterde geuren |

mooie structuur in de mond | frisse lange afdronk | bij vederwild, rood vlees, charcuterie, pasta en oude kazen

Barbera d'Asti  Piemonte 2018 Poderi Roccanera 36,00 
100% barbera nera | soepel en fruitig | aroma's van zwarte kersen, rijpe braambessen, frambozen en droge kruiden |

rond en zacht met veel rijp fruit en fluwele tannine | bij charcuterie, vleesgerechten, pittige gerechten met pasta

Chianti Classico  Toscanië 2015 Lornano 42,00 
100% sangiovese | vol en kruidig | aroma's van rijpe rode kersen, balsamico, tomaten en kruiden | strakke aanzet met

mooi verweven zuren en tannine | lange afdronk | bij rood gegrild vlees, wild, Mediterraanse gerechten, sterke kazen

syrah, carrignan, cabernet sauvignon, grenache | elegant en krachtig | complexe neus, rood en donker fruit,

80% merlot, 20% cabernet franc | krachtig en complex |  aroma's van rijpe cassis, zwarte kersen, fijne hout, 

Italië

Domaine La Marèle  IGP Pays d'Oc  Argelliers

65% syrah, grenache, mourvèdre | vol en kruidig | aroma's van zwart fruit, thee, zwarte peper, pruimen, tabak |

syrah, cabernet sauvignon | krachtig en kruidig | aroma's van rijpe bramen, cassis, garrigue-kruiden, ledertoets |

Languedoc   |   Roussilon  |  Provence



Bolgheri Rosso  'Emilio Primo'  Toscanië 2016 Terre del Marchesato 50,00 
100% sangiovese | fijn, elegant en krachtig | frisse neus van rode bessen, specerijen en een hint van tabak |

pittige smaak van rijp fruit in de mond | verweven tannine | frisse en fruitige afdronk | bij rood vleesgerechten

Morellino di Scansano  'Ribeo' 2016 Azienda Agricola Roccapesta 43,00 
93% sangiovese, 7% alicante bouschet | karaktervol en complex | aroma's van rode bessen, pruimen, munt, anijs en

varen | zachte warme aanzet, mineraal met jonge tannine | lange afdronk | bij gegrild rood vlees en wildgerechten

Conte Giangirolami   Puglia 2013 Tenuta Giroloma 59,00 
50% negroamaro, 50% primitivo | vol, rijk en intens | aroma's van rijpe rode vruchten, zwarte kersen, pruimen Gold

vanille, chocolade en kruiden | elegant bouquet | zijde zachte tannine | bij vleesgerechten met rijke sauzen, kazen 2015 64,00 

2016 Vega del Yuso 34,00 

Marques de Murrieta Reserva  Rioja Alta 2013 Marques de Murrieta 54,00 

2017 Gratavinum 60,00 
65% garnacha, 20% carignan, 10% syrah, 5% cabernet sauvignon | krachtig en elegant | aroma's van rijp rood en

zwart fruit, kruidig, animale toets, leder | vol en rijk in de mond met verweven zuren| minerale afdronk | biodynamisch

2014 Casca Wines 36,00 

Monte Cascas Reserva   Alentejano Portugal 2014 Casca Wines 42,00 

Pinotage  Corner Stone  Stellenbosch 2015 Stellenrust Estate 39,00 
100% pinotage (pinot en hermitage (cinsault)) | aroma's van rijpe frambozen, zwarte kersen, subtiele eiktoets, rokerig |

warm en weelderig in de mond | versmolten tannine | frisse zuren in de afdronk | bij kruidige gerechten, rood vlees

Shiraz   Clare Valley   Australië 2012 Tim Adams 45,00 
100% shiraz | vol en krachtig | aroma's van violet, bramen, pruim, zoethout, specerijen, leder | mooi versmolten in

de mond | lange krachtige kruidige afdronk | bij barbecue, hamburgers, hert, wild zwijn, rode vleesgerechten

Pinot noir   Central Otago   Nieuw-Zeeland 2015 Wild Rock 43,00 
100% pinot noir | soepel en fruitig | aroma's van kers, pruim, salie, tijm | mooie evolutie in de mond van het fruit

en de zuren | fijne zachte tannine met frisse zuren in de afdronk | bij tartaar van rund, lam, varkensvlees, gevoglte

2016 Valdivieso 33,00 

Flechas de Los Andes 'Gran Corte'  Mendoza 2011 Baron Rothschild & Dassault 59,00 
malbec, syrah, cabernet franc | krachtig en gerijpt | aroma's van kers, cassis, kruiden, zoethout, vanille en gebrande

amandelen | sappig in de mond | rijp versmolten tannine | bij rood en gegrild vlees, groot wild, rijpe kazen

fluwelen aanzet, perfecte balans, knapperige afdronk | bij rood vlees, contrefilet, ossenhaas, groot wild

aarde, leder, koffie, chocolade en noten | rond in de mond, fris, elegant en robuust | bij wild, lam, rood vlees

60% alicante bouschet, 30% aragones, 10 tricadeira | vol en kruidig | aroma's van rood en donker fruit, chocolade, koffie |

in de mond veel rijp fruit, sappig, vlezig, kruidig, gerookt | bij vederwild, lam, stoofpotten, vleesgerechten en kazen

Monte Cascas Colheita Reserva  Douro  Portugal
70% touriga franca, 20% touriga nacional, 10% tinta roriz | stevig en elegant | aroma's van rozen, zwart fruit, 

Zuid-Afrika

Reserva Carmenère  Single Valley Maipo  Chili
100% carmenère | vol en kruidig | aroma's van cassis, bramen, donkere kersen, koffie, chocolade | in de mond

garnacha, graciano, mazuelo, tempranillo | rijk en krachtig | aroma's van rijp rood fruit, kruiden, hout, rook |

mooi evenwicht tussen fruit en het hout, krachtige tannines | bij rood vlees, wild, gegrilde vis, harde kazen

Vegantigua Roble  Ribera del Duero
100% tempranillo | soepel en fruitig | aroma's van rijpe bramen, kersen, geroosterde geuren van koffie en vanille |

in de mond, zwart fruit, mokka, karamel, elegante tannines | bij gegrilde en gerookte vleesgerechten, steak 'Rossini'

Chili   |   Argentinië

2      R  Priorat Spanje  

Australië   |   Nieuw-Zeeland

Spanje   |   Portugal 


