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

Prosecco Biscardo 'Millesimato' Brut

7.5

fles

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

36

750 ml

62

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 wijnen
375 ml

Petit Bourgeois ‘Sauvignon’

750 ml

29

Frankrijk | Loire | Sauvignon
De kleur is een mooie, licht strogeel. In de neus citrus en fris perzikfruit voorop, dan kruidigheid en
frisheid. In de mond zuiver en droog met subtiel fruit. Complex, goede zuren, mineraal en zuiver met
een kruidige en florale afdronk.

Pouilly Fumé ‘Les Chantebines’ Domaine Pabiot

25

41

Frankrijk | Pouilly Fumé | Sauvignon
Een blinkende wijn met aroma’s van bloemen, minerale terroirtoetsen (klei en vuursteen) en typische
Sauvignon accenten (gemaaid gras, buxus en groen appel). In de bijzonder frisse smaak krijgen die
aroma’s het gezelschap van citrus en een mooie aciditeit. Een pepertoets markeert de finale van deze
harmonieuze wijn.

Hautes-Côtes de Beaune Blanc Didier Delagrange

39

Frankrijk | Bourgogne | Chardonnay
Deze pure Chardonnay werd 10 maanden bewaard in de helft inox en de helft grote tonneaux van 228
en 500 liter. De aroma’s van witte bloemen springen uit het glas. Complexe mond met een elegante
frisheid.

De Muller ’Chardonnay’

29

Spanje | Taragonna | Chardonnay
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.

Oro de Castillo ‘Verdejo’

28

Spanje | Ruedo | Verdejo
Deze wijn is licht strogeel en heeft assertieve aroma’s van peer en meloen, samen met exotisch fruit
als passievrucht, mango en lychee. Sappige tropisch fruit en pitfruit komen terug in de mond en worden
kruidiger na het walsen. De afdronk is impressionant. Guia Penin: 91 points

Soave Classico ‘Fornaro’

26

Italië | Veneto | 100 % Garganega
Een prachtige zuivere Soave met een mooie geur. Puur en schoon, in de smaak een mooi Italiaans
bittertje, citrus en een beetje kruidig. Een elegante wijn met lange afdronk. Jonge enthousiaste
wijnmaker ! Dit is eigenlijk een ‘Grand Cru’ !

Il Lebbio ‘Vernaccia di san Gimignano’

30

Italië | Toscane | Vernaccia
Hij heeft een strogele kleur met een heldere groene schijn. Zijn geur is fijn en fruitig, heel harmonieus
met tonen van abrikozen, citrusvruchten en appel, verlengd met lichte florale tonen. Zijn smaak is
aangenaam droog, sappig met een mooi fruit / acciditeit balans die veel hout gelagerde wijnen doet
verbleken. De afdronk is lang en aangenaam. Het hoeft niet altijd Chardonnay zijn !

Rabl ‘Grüner Veltliner’ Langelois

36

Oostenrijk | Kamptal | Grüner Veltliner
Wijn vernoemd naar de gelijknamige wijngaard in de buurt van de stad Langenlois. Geheel gevinifeerd
op roestvrijstaal en hiermee zijn alle frisse fruitaroma’s goed behouden. Goed te proeven is ook dat de
wijngaard een flink percentage urgestein in de bodem heeft. Fijne, elegante fruitige geur. De smaak is
iets exotisch, fris en de wijn heeft een mooi opgebouwde elegante smaak. De afdronk is intens en lang.

Nau Mai ‘Sauvignon’

27

Nieuw-Zeeland | Marlborough | Sauvignon
In het koude klimaat van dit prachtige eiland worden de beste Sauvignon’s ter wereld gemaakt. Hier
gedijt deze witte druif in optimale omstandigheden. Door de ondergrond van leisteen krijgen we een
uiterst frisse witte wijn met uitgesproken mineraliteit. Prachtig, rijk geparfumeerd en vol finesse.

Lyngrove Platinum Old Bush Vine

47

Zuid-Afrika | Stellenbosch | Chenin Blanc
Deze platinum is het topsegment van Lyngrove. Een volle, harmonieuze maar complexe witte wijn
barstenvol smaken van abrikozen, ananas en een vleugje vanille van de rijping op Franse eiken. De
afdronk is heerlijk lang.

Groot Constantia ‘Chardonnay’

49

Zuid-Afrika | Constantia | Chardonnay
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

Château Mangot

750ml

60

Frankrijk | Saint Emilion Grand Cru | Merlot, Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc
Château Mangot produceert wijnen met zeer intense tanines. Somberrood, rijke wijn, zeer mooie
structuur, warm doch fijn en elegant tegelijk. Doordringende aroma’s en een zeer mooie lengte in de
afdronk.

Gigondas Font-Sane ‘Tradition’

43

Frankrijk | Gigondas | Syrah, Grenache en Mourvèdre
De wijn heeft een inktzwarte, dikke kleur die een geconcentreerd complex boeket verraadt van heel
rijp, likeurig zwart fruit dat vergezeld wordt door viooltjes, kruiden, gebrande koffie en pure chocolade.
In de levendige aanzet zit veel rijp en fris fruit. Daarna wordt de smaak sterk geconcentreerd met
opnieuw viooltjes, pure chocolade en stevige tannines die verzacht worden door veel zwarte vruchten.
Een klassewijn die nu reeds lekker is en die zeer mooi zal evolueren.
WINE SPECTATOR: 90 points

La Petite Agnés

35

Spanje | Priorat | Samso en Grenache
Vier maanden heeft deze wijn op hout gelegen. Het heeft een attractieve kersenrode kleur met
granaatrode rand. Een intens aroma van rijp fruit gecombineerd met delicate aroma’s van gerookt hout,
kruiden, balsamico en expressief fruit. In de mond een warme en vettige wijn. Een uitgebalanceerde
wijn, licht mineraal en met een lange, zachte afdronk waarin u het fruit en de kruiden blijft proeven.

Damana 5 Roble
Spanje | Ribera del Duero | Tempranillo

Magnum 150cl

33
62

Is een waanzinnige wijn van Bodegas Tabula. Prachtige donkere rode wijn met een rijke neus met veel
bessenfruit, framboos, ceder en specerijen. In de smaak romige tonen van de 6 maanden opvoeding
op fijn eikenhout. Alle smaken komen perfect samen in een krachtige wijn met een lange
aanhoudende afdronk..

Quinta Da Alorna Tinto Reserva

29

Portugal | Tejo | Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon
Deze prachtige wijn is het resultaat van 12 maanden rijping op Franse eikenhouten vaten, zwarte
bessenaroma’s van de Touriga Nacional druif en de kruidigheid van de Cabernet Sauvignon. Heerlijk
bij wild, lam en andere vleesgerechten.

Conte Di Campiano ‘Primitivo di Manduria
Italië | Puglia | Primitivo

34

Een volle krachtige, maar zeer sappige wijn met veel geconcentreerd fruit. In de neus aroma’s van
kersen, pruimen, kaneel en vanille. Een zachte harmonieuze wijn met een intense finale.

Barbera d’Asti ‘La Luna e i Falo’

24

36

Italië | Piemonte | Barbera
La Luna e i Falo Barbera d4asti is een elegante en verleidelijk wijn. Easy going met klasse. De kleur is
granaatappel rood, de geur is intens en complex. Een mooie balans tussen donkerrood fruit, viooltjes,
zoethout en vanille door de houtrijping. In de mond is deze Barbera d’Asti lekker knapperig en droog.
Het fruit en de vanille komen terug in de smaak. De afdronk is lang. Een heerlijk wijn met een verfijnde
complexiteit in geur en smaak. DECANTER MAGAZINE: 94 points.

Brunello di Montalcino Colombini 2017

66

Italië | Toscane | Sangiovese
Deze wijn behoort tot de top Brunellos. Een harmonieuze en volle robijnrode wijn met granaat
kleurige reflecties die intenser worden naarmate de wijn langer ligt. Intens en van hoge kwaliteit met
een rijk en breed aroma van kruiden, rode bessen en hinten van salie en zoethout.Deze weelderige
Brunello onthult een lange, ronder en romige afdronk. Perfect in balans met mooie tannines ! Een
rijping op eikenhouten vaten voor minimaal 24 maanden.

U…Passimiento

32

Sicilië | Baglio Gibellina | Nero d’Avola & Frappato
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.

Lyngrove Reserve

27

Zuid-Afrika | Stellenbosch | Shiraz & Pinotage
Schitterende krachtige wijn met veel bessenfruit en karamel. Intens donkerrood van kleur. Uitbundige
kruidige geur met veel zwarte bessen. Zeer krachtige en fruitige smaak met elegantie en verleidelijke
kruidigheid. Minutenlange afdronk met veel fruit, karamel en warmte. Gemaakt van 80% Shiraz en 20%
Pinotage druiven.

The Chocolate Block

59

Zuid-Afrika | Franshhoek
Wat een stevige krachtpatser! Van het wijnhuis Boekenshoutskloof, is The Chocolate Block een
krachtige blend van 69% Syrah, 13% Grenache, 9% Cinsault, 8% Cabernet Sauvignon en een druppeltje
Viognier om het af te maken. Die combinatie zorgt voor een fruitige geur van rijpe pruimen en zwarte
bessen, maar ook drop, viooltjes en natuurlijk wat chocolade. Je proeft rode kersen, zwarte olijven en
een fijn zuurtje. Een mooie, volle en soepele wijn met een lange afdronk. Deze krachtige, volle wijn
van 14,5 % alcohol is ideaal bij een stukje rood vlees.

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

3.5
3.5
6
4
4
4
3.5
4
4

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

8
9
12.5

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

7
7
7
9

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
9
7
7
7
7
7

Dessertwijnen
Madeira (kaas)
Porto Krohn
Spaanse zoete witte wijn ‘Espelt’ (kaas)
Franse zachte zoete witte wijn ‘Tariquet’

5.5
5.5
6
5.5

Irish Coffee
Irish coffee ‘Whiskey’
French coffee ‘Grand Marnier’
Hasseltse koffie ‘Jenever’
Italian coffee ‘Amaretto’
Café Royal ‘Cognac’
Normandische koffie ‘Calvados’
Brasschaatse koffie ‘Kameraet’
Baileys coffee

9
9
9
9
9
9
9
9

