Huiswijnen
WIT (DROOG)
Chibet ‘Chardonnay’ | Vin de Pays d’Oc

glas

karaf ¼

karaf ½

fles

4.5

8.5

15.5

25

5.5

10

18

28

4.5

8.5

15.5

25

4.5

8.5

15.5

25

In de neus is deze wijn boterig. In de mond rijk, fruitig en eindigt op een
finale van aroma’s van peer en citroen.

WIT (ZOET)
Domaine Tariquet |‘Premières Grives’
Heerlijk samenspel van frisse zuren, tonen van rozijnen en abrikozen en een
vleugje vanille.

ROOD
Chibet ‘Merlot’ | Vin de Pays d’Oc
Deze gulle Merlot met aroma’s van rijpe frambozen, vertoont een mooie structuur in
de mond die gekenmerkt wordt door soepelheid en zachtheid.

ROSÉ
Chibet ‘Cabernet-Grenache’ | Vin de Pays d’Oc
Deze Chibet is een zéér fruitige rosé, met aroma’s van aardbeien en frambozen,
maar toch een mooie aciditeit. Zeer lekker als aperitief of zomerse gerechten !

Parels
glas

fles

Prosecco Biscardo 'Millesimato' Brut

7.5
35
Italië 's meest gekende mousserende wijn. De naam komt van de druif Prosecco en wordt
geproduceerd in de dorpjes Conegliano en Valdobbiadene in het noorden van Italië. Lichte strokleur,
gematigde body, frisse toetsen en uitgesproken bloemen en fruit in de neus zijn karakteristiek voor
Prosecco. Prosecco nodigt uit tot meer en is ideaal voor het aanscherpen van de appetijt.
375 ml

Champagne Autréau Brut Premier Cru

750 ml

30
59
Deze zeer gedreven familie laat met zijn Autréau Premier Cru Brut champagne menig wat beroemde
champagne huizen blozen tijdens blinddegustaties. Deze champagne is samengesteld uit 40%
Chardonnay afkomstig van Grand Cru velden! Alsook 40% Pinot Noir Premier Cru, welke voor de
zachte afdronk zorgt. Pinot Meunier neemt de laatste 20% in acht, deze staat in voor een geweldige
‘fraicheur’.

Witte wijn
375 ml

750 ml

Frankrijk | Loire | Pouilly Fumé | Sauvignon

19.5 32.5
Het domein Champeau beschikt over 20ha wijngaard waarvan de stokken gemiddeld 40 jaar oud zijn.
De fijne aroma’s van citrusvruchten en de minerale afdronk illustreren deze prachtige wijn.

Frankrijk | Loire | Sancerre | Sauvignon | Henri Bourgois

38
Deze wijn heeft een witgouden kleur, in de neus intens fruitige aroma’s van gele pompelmoes en
citrus. De fijne elegante afdronk wordt afgerond door een fruitig en aangenaam boeket.

Frankrijk | Bourgogne | Chablis 1er Cru Fourchaume | Chardonnay

39
Gérard Tremblay is de grootste eigenaar in Chablis Fourchaume. De wijnstokken zijn gemiddeld 25 à
30 jaar oud, met als resultaat dat deze premier Cru zeer vol smaakt. Gérard Tremblay wordt sedert
jaren beschouwd als één van de allerbeste wijnbouwers in Chablis.

Spanje | Rueda | Oro de Castilla | Verdejo

29
Fijne aroma’s van tropisch fruit, meloen en passievrucht. Erg fruitige en aangename wijn met een
zachte en zuivere afdronk. Bij Robert Parker scoort deze wijn 89 punten.

Spanje | Tarragona |De Muller | Chardonnay

29
Rijkelijke witte wijn. De fermentatie en de rijping op droesem in nieuwe eikenhouten vaten geven een
mooie gouden, glanzende kleur met een fruitig, heerlijk gevarieerd aroma. Grote persoonlijkheid.

Italië | Veneto | Fornaro Soave Classico | 100 % Garganega

31
Een prachtige zuivere Soave met een mooie geur. Puur en schoon in de smaak mooi een Italiaans
bittertje, citrus, beetje kruidig, elegante wijn, lange afdronk. Jonge enthousiaste wijnmaker !

Italië | Piemonte | Gavi di Gavi | 'Cà da Bosio'

33
Mooie lichte strogele kleur met een fruitige en zeer karakteristieke neus voor deze appelatie, met een
subtiele vanille toets. Een wijn met veel klasse en elegantie.

Oostenrijk | Kamptal | Rabl 'Grüner Veltliner' Spiegel

36
De wijn geurt zeer zuiver en heeft een aantrekkelijk boeket van witte bloemen, acacia en witte peper.
Een mondvullende, complexe smaak met zeer zuivere zuren. Ideaal bij asperges, gevogelte, vis- of
Oosterse gerechten.

Zuid Afrika | Stellenbosch | Lyngrove | Chenin Blanc

38
Verfrissende Chenin Blanc uit Zuid Afrika. Licht geel van kleur, aangename geur van citrus, peer en
vers geplukte gele bloemen. Droge, frisse, bloemige en fruitige smaak met hinten van exotisch fruit
zoals perzik en meloen. Frisse afdronk.

Zuid Afrika | Groot Constantia | Chardonnay

49

Helder strogeel van kleur. Heerlijk wit fruit, peer en perzik in de geur, noten en honing, perfect
gedoseerd hout, met heerlijk toast, vanille en een vleugje karamel. Zeer krachtige en sappige smaak,
met perzik, een vleugje citrus, een goede frisheid en mooie zuren; ook in de smaak domineert het
hout niet!

Rode wijnen
375ml

750ml

Frankrijk | Loire | Sancerre Domaine Balland | Pinoi Noir

36
Hand geplukte druiven zodat alleen de beste edele Pinot Noir druiven voor deze top cuvée gebruikt
worden. Deze fruitige wijn, licht gekoeld geserveerd, is een ware verademing bij zomers weer!

Frankrijk | Bordeaux | Château Fougueyrat| Merlot/Cabernet Franc

19.5 36
Een Saint Emilion Grand Cru dat tijdens de jaarlijkse Grand Cru degustatie keer op keer eindigt bij de
beste 10, geen wonder dat deze wijn vroeger nog Premier Cru Classé was!

Frankrijk | Côtes du Rhone | Gigondas | Grennache/Syrah/Mourvèdre

47
Na een traditionele vinificatie, rijpt de wijn in eiken vaten. In het glas een mooie granaatrode kleur
met een expansief boeket van zoethout, oosters kruid en wildaroma's vermengd met rijpe
fruitkarakters. Top bij vlees !

Spanje | Cal Grau | La Petite Agnès | Grenache/Samso

34
Kersenrode kleur met intens aroma van rijp fruit gecombineerd met delicate aroma's van gerookt
hout, kruiden, balsamico en expressief fruit. Uitgebalanceerde wijn, licht mineraal en een lange
zachte afdronk.

Spanje | Ribera del Duero | Damana 5 | Tempranillo

33
Prachtige rode wijn met een rijke neus met veel donker bessenfruit, framboos, ceder en specerijen. In
de smaak komt z’n 6 maanden houtopvoeding erbij.

Italië | Piemonte | 'La Luna e I Falo' | Barbera d'Asti

35
Robijnrode kleur met paarse tinten. Gekruide neus van vanille en zoethout. Duurzame finale met een
fijn levendige en verfrissende zuren en op fijne vruchtensmaken eindigend.

Italië | Toscane - Brunello di Montalcino | Sangiovese

29
59
Staat al decennia gekend voor zijn uitmuntende kwaliteit. Hoofdprijzen bij zowel Robert Parker als
James Suckling . De langzame rijping van de Sangiovese op grote fusten onthult zijn groots karakter
en zijde zachte afdronk!

Sicilië – Baglio Gibellina – U…Passimiento - Nero d’Avola Frappato

32
Deze wijn heeft een robijnrode kleur met paarse rand. Aangename geur van sappig rood pitfruit,
vanille en een vleugje kruidigheid. Vlezige structuur met fruitige en peperige smaak. Pittige afdronk.

Australië | Wildcard | Peter Lehmann | Shiraz Cabernet

29
Een Shiraz met zachte smaak waar enkel de beste en meest rijpe druiven worden voor geselecteerd.
Deze paarse wijn, met aroma’s van zwarte bessen heeft een opmerkelijke rijke smaak en vleugje eik.

Koffie
Espresso | decaf ‘Rombouts’
Mokka ristretto
Koffie verkeerd
Cappuccino (gestoomde melk)
Weense koffie (slagroom)
Diverse thee’s
Verse muntthee

3
3
3
3
3.5
3
4

Sterke dranken
Single Malt Whisky’s
Glenfiddich 12 y
Dalwhinnie 15 y
Highland Park 12 y

7
9
12.5

Blended Whisky’s
William Lawson
J&B
Jack Daniels Bourbon
Chivas Regal 12y

7
7
7
7

Digestieven
Limoncello
Cointreau
Grand Marnier
Amaretto Disaronno
Baileys
Remy Martin
Martell VS
Calvados
Poire William
Grappa | Sambuca
Jonge of oude jenever

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

