Rode wijnen:
Château Mire l’Etang ‘Cuveé de Ducs’ ( AOP La Clape ) .......................... 30.00
Grenache, Syrah en Mourvèdre
In de neus hebben we eerst veel zwart, beetje gestoofd fruit vervolgens ook toetsen
van vanille en een zekere kruidigheid. De aanzet in de mond is rond, we krijgen terug dat
zwarte rijp fruit. Zacht en uitgebalanceerd mondgevoel met lichte kruidigheid.

Domaine de Cazaban ‘ Les Petites Rangées ‘ ( AOP Carbardès ) ................ 42.00
Syrah en Cabernet Franc
Opmerkelijke druivencombinaties van syrah en cabernet franc. Cabardès ( regio
Carcasonne ) is de enige Franse appelatie waar dit is toegelaten. Complexe neus van ‘
garriqueq ‘, eucalyptus en onrijpe kers. Sappig mondgevoel met een volle structuur.

Château Franc Pipeau ( Saint-Emilion Grand cru ) ................................ 54.00
75% Merlot, 20% Cabernet Franc en 5 % Cabernet Sauvignon
Zicht: robijnrood tot diep paars, helder en levendig. Reuk: eerlijke en intense neus
gekenmerkt door tonen van vers fruit en fijne houttoets. Smaak: de aanzet is vol en
evolueert naar een mooie balans en een mooi volume. Zachte tannines. Lange finale met
hints van vers fruit en vanille. Bij grill, gebakken rood vlees, lamsvlees en wild.

Brun Despagne ( AOP Bordeaux Supérieur ) ...................................... 45.00
100 % Merlot
Een hele zacht wijn met houtlagering die perfect in balans is met de wijn. Bij klassieke
gerechten van runds, wild ( haas, ree, fazant ), ragouts en sterke kazen.

Clos 93 ‘ Interrogant ‘ ( Priorat, Spanje ) ........................................ 42.00
Grenache, Carignan en Cabernet Sauvignon
In de neus hebben we fris rood fruit, chocolade, groene paprika en koffie. In de mond
eerder zeemzoete aanzet maar toch fris fruit met voldoende tannines. Ronde
molligheid. Warm met lichte kruidenheid van koffie en chocolade. Op de achtergrond
lichtjes de typische vijgentoetsen.

Yllera 12 meses en barrica ( Castilla-y-Léon, Spanje ) ......................... 26.00
100 % Tempranillo
Intense neus met vooral veel rood fruit. Vervolgens een zekere complexiteit met
toetsen van chocolade, eucalyptus en vanille. In de mond heel zacht en toegankelijk.
Super prijs-kwaliteit!

Conte Vistarino ‘ Pinot Nero ‘ ( Oltrepo Pavese, Lombardije, Italië ) .......... 30.00
100 % pinot Nero
Aanterkkelijke neus van kersen, aardbei en lichte kruidigheid. Fijn en subtiel
mondgevoel met terugkerend rood fruit. Tannines en aciditeit gaan hand in hand. Heel
verfijnd.

Borgo Scopeto ‘ Vigna Misciano ‘ ( DOCG Chianti Classico Riserva ) ............ 45.00
100 % Sangiovese
Een prachtige Chianti Classico Riserva die enkel geproduceerd wordt in de beste jaren
op basis van enkel percelen met een uitzonderlijke ligging. Intens boeket in de neus met
kers, amandel, geroosterd koffie en delicate kruidigheid. Intens gestructureerd
mondgevoel. Zachte kruidige finish.

Nizza Silvano ( Barbera d’Alba Superiere DOC ) ................................. 43.00
100% Barbera
Intense, fruitige neus met vooral zwart, rijp fruit. In de mond krijgen we een krachtige
wijn met een zeer mooie balans tusssen stevigheid en fruitigheid. Terugkerend rijp fruit
en toetsen van vanille en koffie in de mond.

