Vin Blanc
Expressif | 5 Cépages 2016 Pays d'Oc IGP – Frankrijk
€ 4.50/22.50
Vigonier, Chardonnay, Vermentino, Colombard en Sauvignon Blanc
Royale en brede sappige aanzet. Voorzien van een romige textuur en een knappe spanning van de
rijpheid en verkwikkende, zacht blijvende frisheid.
Terre de Sens 2016 Pays d'Oc IGP – Frankrijk
€ 5.30/26.50
Vermentino
Contrastrijke wijn met een romige textuur en in de aanzetfase een flink volume, verleidelijk en vlezig.
Het lijkt erop dat bewust een gedeelte van de druiven vroeger geoogst is om de frisheid te behouden
Domaine de la Bretonnière 2015 Muscadet AOC – Frankrijk
€ 5.40/27.50
Muscadet
Verrassend vanaf het eerste mondcontact: deze wijn koppelt verleidelijke sappigheid aan een
combinatie van subtiele ziltheid en minerale strakheid. maakrijke, open finale met die fascinerende,
delicate ziltheid.
Château La Mothe du Barry 2016 Entre-Deux-Mers AOC – Frankrijk
€ 5.50/28.50
Sauvignon Blanc, Sémillon en Muscadelle
Zeer expressief met een hoofdrol voor de Sauvignon Blanc in perfect rijpe vorm: cassis, buxus,
kruisbessen, fractie mint en lychee.
Ostertag | Les VV de Sylvaner 2014 Alsace AOC – Frankrijk
€ 6.00/29.50
Sylvaner
Ronde, rijke en geconcentreerde wijn met een kalmerende frisheid en een formidabele
smaakintensiteit. Romige textuur, tastbare smaak van een uitzonderlijke concentratie.
Bergerie de l'Hortus 2016 Val de Montferrand – Frankrijk
€ 7.00/35.00
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier en Roussanne
Vorstelijke binnenkomst en de wijn zoekt spontaan alle smaakpapillen op. Hij biedt meteen zoveel aan
intense smaakvariatie, contrast, maar ook verkwikking. Dit karakter komt in de rijke en lang
aanhoudende finale prachtig tot uitdrukking.
Dominique Piron | La Chanaise 2016 Beaujolais – Frankrijk
€ 7.50/37.50
Chardonnay
Sappige, royale materie met een romige textuur – maar de frisheid is er meteen – dus geen moment
van logheid. Integendeel, de combinatie van een relatief bescheiden alcoholgehalte en de smaakrijke
wijnzuren maken de wijn heerlijk verteerbaar.
Domaine du Somail 2015 Minervois AOP – Frankrijk
€ 7.50/37.50
Roussanne
Uiterst smakelijke en genereuze entree. De smaakintensiteit is niet gemakkelijk te vergelijken met
andere wijnen, werkelijk uiterst krachtig en breed. De neus doet mogelijk geen strak droge finale
vermoeden, maar niets is minder waar. Juist beendroog!
Eric Forest 2015 Pouilly-Fuissé AOC l'Ame Forest – Frankrijk
€ 45.00 (fles)
Chardonnay
Opmerkelijk elegant gebleven in dit rijpe jaar: de balans is absoluut model en dit geldt ook voor de
harmonie. Prachtig gepolijste materie met een aanhoudende lengte. Smaakrijk en voorzien van
finesses.
Antonin Guyon | Sous Frétille 2014 Pernand-Vergelesses – Frankrijk
€ 57.50 (fles)
Chardonnay
De romige textuur maakt het eerste mondcontact zeer verleidelijk. Heerlijk open en rijk geschakeerde
finale en lang aanhoudende smaakvoortzetting. Fascinerende wijn met een geheel eigen karakter.

Vin Rouge
Expressif | 4 Cépages 2016 Pays d'Oc IGP – Frankrijk
€ 4.50/22.50
Marselan, Syrah, Cabernet Sauvignon en Merlot
Vlezig en krokant-sappig vanaf het eerste mondcontact. Gedoseerde concentratie en een zachte,
verkwikking brengende frisheid vinden in de rijpe en goed verpakte, maar wel degelijk aanwezige
tannine de juiste tegenspeler.
Terre de Sens 2016 Pays d'Oc IGP – Frankrijk
€ 5.30/26.50
Merlot en Cabernet Sauvignon
Dit is helemaal het type dat wijnmakers graag onder elkaar drinken. Een beetje moe van alle
ingewikkelde commentaren appreciëren zij de levendige en zeer smakelijke afdaling en genieten van
op gloeiende wijntwijgen geroosterd vlees.
Domaine de Joÿ | Insolent 2014 Côtes de Gascogne IGP – Frankrijk
€ 5.40/27.50
Tannat, Syrah, Cabernet Franc en Merlot
In de mondstructuur ontdekken we rap de sappige levendigheid. Heerlijk ongecompliceerd en toch
spannend. Echte, gestructureerde rode wijn met een zeer hoog “vin-plaisir-gehalte.
Château La Mothe du Barry 2015 Bordeaux Supérieur AOC – Frankrijk
€ 5.50/28.50
Merlot
Royale, goed versmolten wijn met een fluwelen textuur en een teder, tactiel mondcontact. Krokantsappig en uitgesproken vruchtvlezig met een voortreffelijke “fraicheur” dankzij de smaakvolle, zachte
wijnzuren.
Domaine Maurel | Le Paria 2016 Vin de France – Frankrijk
€ 6.00/29.50
Grenache
Sappig, succulent en ongehoord genereus in de aanzetfase. Rijp, heerlijk rijp en met dat typische
zuidelijke accent van uiterst toegankelijk en toch iets gereserveerds in de finale. Daardoor is er sprake
is van onverwacht reliëf en contrast.
Bergerie de l'Hortus 2015 Coteaux du Languedoc – Frankrijk
€ 7.00/35.00
Syrah, Grenache en Mourvèdre
Zacht vloeiende, harmonische en hechte wijn met de juiste spanning in de zachte, rijpe frisheid van het
zuiden. Smaakrijk en voorzien van een gracieuze elegantie dankzij de super beschaafde tannines.
Villa Laura 2012 Corbières Boutenac AOP – Frankrijk
€ 37.50 (fles)
Carignan, Grenache, Syrah en Mourvedre
De textuur is van fluweel, de concentratie zorgt voor een zoete weelde en de prachtige en zeker niet
kinderachtige wijnzuren voor het juiste tegenspel. Hierdoor bezit de wijn, naast weelde en warmte de
zo gezochte frisheid.
Château Maris | Les Planels 2014 Minervois – Frankrijk
€ 42.50 (fles)
Syrah, Grenache en Carignan
Wat een heerlijke binnenkomst: sappig-genereus met een direct en intensief, tactiel mondcontact.
Zachte, satijnen textuur van een materie die contrast, verleiding en reliëf op een zeer verleidelijke
wijze combineert.
Domaine de Montcalmes 2014 Terrasses du Larzac – Frankrijk
€ 49.50 (fles)
Syrah, Mourvèdre en Grenache
Zijdezachte textuur als de “aanraakkant” van een ongekend verfijnde, mediterrane materie met
structuur, karakter en fascinerende smaakrijkdom. Zeldzaam verfijnde tannines pareren de subtiele
zoetheid.
Francois Lumpp | Petit Marole 2014 Givry 1er Cru AOC – Frankrijk
€ 57.50 (fles)
Pinot Noir
Fraai versmolten en een opvallend genereus, tactiel mondcontact. Opvallend fluwelen textuur.
Succulente smaakintensiteit, ook hier is sprake van een krokante sappigheid en goed gedoseerde
concentratie. Rijke finale en zeer goede lengte.

Vin Doux
Soltus | Muscat de Rivesaltes – Frankrijk
€ 6.00/29.50
Muscat a Petit Grains
Fijn versmolten, uiteraard zoete aanzet met een romige textuur. Heerlijk, direct mondcontact met een
weliswaar zoete materie, maar die wel direct een luchtige frisheid biedt. Zeer discrete
alcoholpresentie, opvallende lengte en fijnheid.

Mousserend
Le Couchon Brut – Italië
€ 6.50/35
Glera
Deze Prosecco is door een ondernemer uit Antwerpen ontwikkeld. Hij heeft dit met een zeer Franse
slag gedaan, daardoor is de Prosecco frisser dan we gewoonlijk gewend zijn.

