Witte wijnen:
Domaine Astruc Limoux ( AOC Limoux ) ...........................................32.00
100% Chardonnay
Een volle Chardonnay met een lichte houtlagering. In de neus vinden we rijp exotisch
fruit ( mango, rijpe ananas ) daarnaast ook tonen van brioche en vanille door de
houtlagering. In de mond een volle, ronde witte wijn met een lange afdronk.

Domaine Samuel Billaud ( AOC Chablis )........................................... 45.00
100 % Chardonnay
Samuel Billaud begon zijn carrière als wijnmaker bij zijn nonkel en eigenaar van het
befaamde wijnhuis Billaud-Simon. De drang om zelf wijn te verbouwen was erg groot En
vandaag de dag maakt hij er mooie Chablis-wijnen die prijs-kwaliteit super zijn.

Nicolas Maillet ( AOC Maçon Verzé ) ............................................. 45.00
100 % Chardonnay
Nicolas Maillet is een rijzende ster in de zuidelijke Bourgogne. Hij maakt heel pure
wijnen zonder houtrijping. Rijp steenfruit en witte bloemen in de neus. Rijpe en zacht
aanzet in de mond met vervolgens een mooie frisheid die wordt gekenmerkt door
toetsen van peer en mineraliteit.

Domaine Reverdy ( AOC Sancerre ) ............................................... 42.00
100 % Sauvignon Blanc
In de neus hebben we een complex boeket met tinten van bloemen en fruit, specifiek
citrusvruchten.Een mooie lange afdronk met een licht mineraliteit. Deze wijn is heerlijk
als aperitief, maar ook de perfecte compagnon van vis en zeevruchten of een stukje
verse geitenkaas.

Domaine Bouchie-Chatelier ‘Les Satins’ ( AOC Pouilly-Fumé ) ...................42.00
100 % Sauvignon Blanc
Goudgeel met groene toetsen. Heerlijke, stuivende neus, geuren van citrusfruit.
Kruisbes, pompelmoes en een licht exotische toets zetten de toon. In de smaak
overheersen de opwekkende, frisse zuren. De afdronk is verfijnd en verschonend
zonder hard te zijn. Een fijne stijl die smaakt naar meer!

Château Respide-Médeville ( AOC Graves ) ......................................35.00.
Sémillon en sauvignon Blanc
Een typische Bourdeaux-blend. Manuele oogst van Sémillion-en Sauvignondruiven die zich
vergisten en rijpen op nieuwe eiken vaten. Complexe, intense Bourdeaux met toetsen van
honing en sinaasappel in de neus en in de mond een mooi evenwicht en een lange finale.

Domaine Léon Boesch ‘Grandes Lignes’ ( AOC Alsace ) ..........................35.00
100 % Riesling
Frisse neus met vooral citrustoetsen, roze pompelmoes en mineraliteit ( vuursteen ).
Levendig mondgevoel met terugkerend citrusaroma. Frisse, elegante riesling met
intense, lange afdronk.

Santiago Roma ‘ Colleita de Martis’ ( DO Rias Baixas, Spanje ) ................35.00
100 % Albarino
Stuivende neus met toetsen van rijpe appel en pompelmoes, daarnaast ook eucalyptus en
laurier. Levendig en fris mondgevoel met vooral toetsen van limoen. Interessant
bittertje in de afdronk.

Ylera ( DO Rueda, Spanje ) ........................................................25.00
25.00
100 % Verdejo
Een witte wijn met exotisch en rijp fruit in de neus en een fris mondgevoel die perfect
geschikt is als aperitief of bij lichte, frisse gerechten.

Eulogio & Javier Rodriguez ‘ El Quinto Paraje’ ( Castilla-y-Léon, Spanje ) ....38.00
100 % Verdejo
Unieke witte wijn op basis van druiven uit ecologische wijngaarden. De wijn wordt
gevinifieerd op eikenhouten vaten van 600 liter. Rijpe neus met toetsen van mango, rijpe
appel en een harmonieuze houttoets die niet overheerst. Sappig en zacht mondgevoel
met veel karakter.

Conte Vistarino ‘Merlino’ ( Oltrepo Pavese, Lombardije, Italië ) ................30.00
100 % Pinot Grigio
Intense neus van wit fruit en een toets van sinaaszeste. Fris en fruitig mondgevoel met
opnieuw toetsen van peer en perzik. Zachte en lange afdronk.
Nizza Silvano ( DOCG Roero Arneis, Piemonte, Italië ) ..........................35.00
100 % Arneis
Een frisse, witte wijn die in de neus vrij aromatisch is met toetsen van perzik, abrikoos
en beetje bloemig. In de mond: fris maar complex. Een perfecte combinatie met onze
Peerse asperges!

Rosé wijnen:
Château l’Enclos des Roses Rosé ( AOP Gaillac ).................................. 24.00
60% Braucol / 40 % Duras
Originele rosé op basis van typische druivensoorten ui de Gaillac ( zuidwesten van
Frankrijk ). Toetsen van aardbei, cassis en framboos in de neus. Elegant en zacht
mondgevoel met terugkerend fruit. Verfrissende afdronk.

Cecilia Beretta ‘Freeda’ ( Rosé Trevenezie, Italië ) ..............................25.00
Corvina, Sauvignon Blanc en Carménère
Wijngaarden ten zuiden van het gardameer. Corvina zorgt voor rijp rood fruit in de neus
van deze rosé. De sauvignon blanc zorgt voor aromatische frisheid terwijl de carménère
voor een kruidige toets zorgt. Fris en strak mondgevoel.

Domaine de Cazaban ‘Hors serie n°1 ( IGP Pays d’Aude, Frankrijk ) ...........30.00
330.00
Grenache, Syrah en Mourvèdre
Verfijnde rosé met delicate toetsen van kersensnoepjes en framboos. Frisse aanzet in
de mond met toetsen van verse aardbei en pompelmoes. Volle, lange afdronk.

Domaine d’Eole Rosé ( AOC Côteaux d’Aix en Provence ) ........................38.00
Grenache, Cinsault, Syrah, Cournoise, Rolle, Grenache blanc, Mourvèdre

Bleekgekleurde rosé met een intens aromatische neus van gekonfijte kers, aardbei en
lichte kruidigheid. Mooie frisheid in de mond aangevuld met toetsen van pompelmoes,
perzik en aardbei. Mondvullend en intens. Lange afdronk.

