Mousserend
Le Couchon Brut – Italië
€ 6.50/35.00
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.

Vin Blanc
Expressif | 5 Cépages 2015 Pays d'Oc IGP – Frankrijk
€ 4,30/21.50
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.
Château du Cédre | Blandine Le Blanc 2015 – Frankrijk
€ 4.60/23.00
Colombard, Ugni-Blanc en Sauvignon Blanc
Van nature koele en ongemeen fris met een imponerende smaakconcentratie dankzij de
magistrale, pikante en echt smaakrijke wijnzuren. De essentie van het begrip
mondschonende (rijpe citroen) verkwikking.
Clomarin 2015 Picpoul de Pinet AOC – Frankrijk
€ 5.00/25.00
Picpoul
De aanzet in de mond is exact dat wat de geur reeds deed vermoeden: schoon en crispy. De
associatie met een Sauvignon Blanc uit en koel klimaat is daar, maar hier is de zuurgraad
van bescheidener aard. Fractie roze pompelmoes in de lang aanhoudende finale. Absoluut
droog.
Domaine de la Bretonnière 2015 Muscadet AOC – Frankrijk
€ 5.30/26.50
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 2015 Entre-Deux-Mers AOC – Frankrijk
€ 5.30/26.50
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.
Bergerie de l'Hortus 2015 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 2015 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.

Vin Rouge
Expressif | 4 Cépages 2015 Pays d'Oc IGP – Frankrijk
€ 4.30/21.50
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.
Châeau du Cédre | Marcel 2015 Comté Tolosan – Frankrijk
€ 4.80/24.00
Malbec
Speelse, uitgesproken sappige en verrukkelijk vloeiende materie. Mond vullend, maar
zonder gewicht. Bescheiden in alcohol, uitgesproken harmonisch op het gebied van de
tannines en voorzien van een voortreffelijke balans.
Château Maris | Old School 2015 Minervois AOC – Frankrijk
€ 5.50/27.50
Syrah en Grenache
Buitengewoon sappige aanzet en een iets rustiek mondgevoel; de tannines hebben een pittig
kantje, zonder ook maar op enigerlei wijze hard of stroef te zijn. De rijpheid is model: van
zwoelheid is geen sprake, maar het fruit is in een optimaal rijp stadium geplukt.
Château La Mothe du Barry 2014 Bordeaux Supérieur AOC – Frankrijk
€ 5.30/26.50
Merlot
Royale, goed versmolten wijn met een fluwelen textuur en een teder, tactiel mondcontact.
Krokant-sappig en uitgesproken vruchtvlezig met een voortreffelijke “fraicheur” dankzij de
smaakvolle, zachte wijnzuren.
Mas de Martin | Venus 2013 Vin de France – Frankrijk
€ 5.90/29.50
Syrah en Grenache
Sappige, maar ook serieus gestructureerde wijn met een textuur van fluweel. Maar
daarachter gaat het een en ander schuil dat eerder met contrast- en karakterrijk omschreven
kan worden. Krachtige tannines met het effect van zoethout.
Bergerie de l'Hortus 2014 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 (alleen per 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.

Vin Doux
Soltus | Muscat de Rivesaltes – Frankrijk
Muscat a Petit Grains

€ 6,00

