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Witte wijn 

Spanje 

1. Clearly organic blanco         6 euro 

La Mancha- Sauvignon blanc, Airen  

Een knisperende en fruitige wijn met een fijne en frisse smaak. De 

wijn is lekker doordrinkbaar en zowel in de zomer als de winter een 

aanrader om te drinken bij de borrel. 

2. La Zanja Organic        6.90 euro 

Allicante - 60% Airen, 40% Macabeo 

Belgische wijnbouwers uit Rijkevorsel met een wijngaard in het 

buitenland!! 

Een soepele witte wijn met uitgebalanceerde zuren, die een frisse 

indruk achter laten. 

3. Bodega de Pinoso Vergel blanco 2019    7.90 euro 

Alicante - Airen en Sauvignon blanc 

Deze blend zorgt voor een frisse, fruitige wijn met toetsen van 

witte bloemen, appel, perzik en citrus. De wijn is levendig en mooi 

in balans met terugkerend sappig fruit in de mond. 

4. Mundo de Yuntero Blanco      7.90 euro 

La Mancha - 75%Verdejo, 25%sauvignon blanc 

Florale toetsen in de neus met accenten van mandarijn, geel 

steenfruit, ananas, laurier en een delicate venkeltoets. Fris en 

mooi fruitig in de mond, toegankelijke en sappig 
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5. Pablo Claro Selecion Especial 2018          8.50 euro 

Castilla - Chardonnay 

Rijk boeket met citrusvruchten, exotisch fruit, en zoete specerijen. 

De mond is ruim en eerder vol, met terugkerend fruit, voldoende 

frisheid, en vanille en kokostoetsen in de finale. 

 

6. Pares Balta Cosmic R-evolution 2019        14.90 euro 

Alto Penedes-  85%Xarel lo, 15%sauvignon  

Intens boeket van mooie florale toetsen, steenvrucht, appel en 

passievrucht op een minerale ondertoon. 

 

Frankrijk 

7. Claude Vialade Elegantly Organic         10.50 euro 

Languedoc Roussillon- 100% Chardonnay 

Elegant boeket met toetsen van rode appel, citrus, perzik, abrikoos, 

witte bloesems, vanille, kruidnagel en toast. Prima balans tussen 

zuiver fruit, frisse toetsen en mooi geïntegreerde hout toetsen dat 

zorgen voor extra complexiteit en lengte. 

 

8. Domaine des Prés Lasses Chemin de Ronde Blanc 2018              15.90 euro

 
Faugéres - Blend: Roussane, Vermentino, Grenache blanc, 

Clairette. Zonder toegevoegde sulfieten.  

Witte Faugères met een groots karakter: bijzonder mooi boeket, een 

fraaie smaakintensiteit, prima balans, concentratie en lengte. Met 

wat te ouderen wint deze wijn nog aan complexiteit en diepgang 

terwijl hij zijn minerale frisheid behoudt. Gele steenvruchten, 

exotisch fruit, citrus, bloesems, minerale accenten, broodkruim, en 

ziltige toetsen vermengen zich in het glas 

9. Domaine La Ligière Vacqueyras “Le Chemin blanc” 2017  18 euro 

Vacqueyras - Blend:  45% Clairette, 30% Roussanne, 15% Grenache 

Blanc, 10% Viognier 

Een witte Vacqueyras is zeer zeldzaam (slecht 3% van de totale 

productie) Een echte ontdekking dus…  

Fris, intens en attractief boeket met accenten van witte bloesems, 

munt, steenvruchten, citrus, honing en specerijen. Een 

gastronomische wijn met een prima balans tussen zuivere 

fruittoetsen, frisheid, en een medium body. Mooie smaakintensiteit, 

concentratie en lengte. 
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Chili 

10. Matetic EQ Coastal 2017          16.50 euro 

San Antonio Valley - Sauvignon Blanc 

 

Delicaat en complex boeket met frisse, grassige toetsen en citrus, 

gevolgd door exotisch fruit. Prima fruitconcentratie in de mond, met 

terugkerend exotisch fruit, citroenzeste, een fijne minerale en 

zilte toets.  

 

Italië 

11. Ziobaffa, Pinot Grigio       8.90 euro 

Sicillie - Pinot Grigio 

De smaak is fris en rijk van aroma’s van appel en peer en met hinten 

van citrus. De fles wordt afgesloten met een Helix kurk, welke 

hergebruikt kan worden. Op en top ecologisch! 

12. Mallorio Trebbiano 2017       9.5 euro 

  Abruzzo - Trebbiano d'Abruzzo 

Charmant en expressief in de neus met abrikoosjes, perzik en 

bloessem. In de smaak even imponerend met vooral de zestespanning 

van bergamot en exotisch fruit. Super sappig en fris met een mooie 

mineraliteit. 

13. Mallorio Pecorino 2017       9.5 euro 

Abruzzo – 85% Pecorino, aangevuld met andere druivensoorten  

Strogele kleur, hints van witte bloemen in de neus. 

In de mond fris, vol en met een afdronk van bittere amandel. 

14. Mallorio Cococciola 2017       9.5 euro 

Terre di chieti - Cococciola 

Coco wat?! 100% Cococciola in het glas! Deze witte autochtone druif 

komt voornamelijk voor in Abruzzo en is toegelaten in de DOC 

Abruzzo. Deze zeldzame variëteit heeft als kenmerken een hoge 

aciditeit en crispy, grassige toets. We hebben een vivante, plezante 

wijn in het glas. Dit een heerlijke dorstlesser op een warme dag of 

als begeleider bij gegrilde vis, pasta met schelpdieren,… 
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15. B.IO Catarrato , Chardonnay       10 euro 

Sicillië - Catarrato en Chardonnay 

Helder, licht goudgeel van kleur. In de neus aroma’s van 

citrusfruit, nectarines, perzik en wilde kruiden. In het smaakpalet 

tonen van mandarijn, rijp geel steenfruit en subtiel iets van 

specerijen, die gepaard gaan met een fruitige afdronk met milde 

zuren. 

16. Erbaceo 2010          12 euro 

Puglia- Greco, Minutolo  

Een droge wijn met fruitig boeket, zachte citrus toetsen, 

pompelmoes, appel met een minerale ondertoon. 

 

Portugal 

17. Vinha do Cercado wit          9 euro 

   Lissabon -  Chardonnay, Sauvignon blanc, Arinto 

Belgische wijnbouwers uit Lichtaart met een wijngaard in het 

buitenland!!  

Toegankelijke, fruitige wijn met een heel licht vleugje Amerikaanse 

eik. De smaak geeft kruiden, tannines en zorgt voor een jonge en 

evenwichtige afdronk. 

 

Rosé wijn 

Spanje  

18. Pablo Claro Rosado 2018       7.5 euro 

Castilla - 100% Bobal 

Aromatisch boeket met toetsen van aardbeien, granaatappel, 

frambozen, kers en wat florale accenten. De mond is levendig en fris 

met dominante fruittoetsen met een hint pioenroos. 

19. La Zanja Rosado         7.5 euro 

Allicante - 100% monastrell 

Belgische wijnbouwers uit Rijkevorsel met een wijngaard in het 

buitenland!! 

Een lichte kleur rosé. Bekomen na een koude maceratie van enkele 

uren voor de fermentatie. Uitbundige geur van aardbeien, meloen en 

exotisch fruit. Milde en elegante smaak met voldoende frisheid. 
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Frankrijk 

20. Domaine Petit Roubie rosé 2018      7.80 euro 

Languedoc Rousillon - Cabernet sauvignon, Syrah 

Diepe zalmkleurige rosé, aroma’s van aardbeien, granaatappel, 

bloesems en kers. Fris, fruitig en aangenaam. Bij gegrilde 

gerechten. 

21. La Tête Noir Vacqueyras rosé 2017       8.5 euro 

   Rhône- Grenache, Syrah, Carignan 

Voor deze zeldzame rosé wijn (slechts 1% van de productie in deze 

streek is rosé), zijn het vooral de complexe aromatische bloemen en 

wilde aardbeien met een zachte smaak en een aanzienlijke rondheid 

die voor het karakter van deze wijn zorgen. 

22. Mas Neuf - Sauvage        9.5 euro 

Languedoc Rousillon – Grenache, Carignan, Muscat petits grains, 

Colombard  

Geur: Zeer aromatisch, met frisse toetsen van citrusvruchten en 

witte bloemen. 

Smaak: Een wijn met een heel eigen aromatisch profiel. Aroma's van 

ananas en klein rood fruit en een mooie aciditeit. Opmerkelijke 

lengte voor een rosé. 

 

Italië 

23. Mallorio Cerasuolo            9.50 euro 

Cerasuolo d’Abruzzo – Montepulciano 

Kersenrode kleur, de neus is intens, bloemig, fruitig (kers en 

aardbei); in de mond is het fris, warm, met een amandelafwerking 
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Portugal 

24. Vinha do Cercado sweet premium Rosé      10 euro 

Lissabon -  50% Tinta Roriz, 50% Touriga Franca 

Belgische wijnbouwers uit Lichtaart met een wijngaard in het 

buitenland!! 

Deze totaal nieuwe wijn gemaakt is gemaakt van de beste druiven en 

zijn met dezelfde toewijding gemengd als voor de premium rode wijn. 

Door het fermentatieproces te beheersen, behielden ze de 12,5% 

alcohol en behielden ze een natuurlijk evenwicht tussen suiker en 

zoetheid van de originele druiven. We adviseren om deze wijn heel 

koel, eventueel met ijsblokjes, te serveren en hij is het meest 

geschikt als aperitief. Een feestelijke zomerwijn met een wat 

zoetere toets.  

 

Rode wijn 

Spanje 

25. Bodegas Latue Clearly Organic              6 euro

 La Mancha- 100% Tempranillo – Zonder sulfieten 

Soepele, fruitige rode wijn met zuivere toetsen van sappig rood 

fruit en zwarte kers; Toegankelijk en vlot. Zeer fruitig en 

evenwichtig profiel. 

 

26. Bodegas Pinoso Cepa 50 Vinas Veijas       9 euro 

  Allicante - 100% Monastrell (50 jaar ouder stokken) 

Intens boeket van bramen, zwarte kers, pruimen, wat eucalyptus, 

zwarte peper, en zoete specerijen. De mond is zacht en vol, met 

sappige fruittoetsen, kruiden, specerijen en mooi geïntegreerde, 

rijpe en tannine. Heel harmonieus en evenwichtig, met een 

behoorlijke lengte en intensiteit. 

 

27. La Zanja Rood           9 euro 

Allicante - 100% Monastrell (20 jaar oude stokken)  

Belgische wijnbouwers uit Rijkevorsel met een wijngaard in het 

buitenland!! 

Deze attractieve intens dieprode wijn is uitbundig fruitig, we 

vinden bramen, zwarte kersen en pruimen terug. We vinden kruiden 

terug zoals pepers, eucalyptus en zoete specerijen. Een krachtige, 

elegante wijn. 
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28. Pablo Claro Selection Especial                 11 euro 

Castilla - Graciano, Cabernet Sauvignon 

Diep Robijnrode kleur, intens boeket van zwart fruit, specerijen en 

toast. Vol en ruim in de mond met mooie verweven tannines en prima 

afdronk.  

 

Frankrijk 

29. La Tête Noir “Soif de …”        8.5 euro 

  Rhône - Grenache, Syrah en Carignan 

Rode wijn met lichte tonen van framboos, die een aangename 

aromatische frisheid vertoont. Een fruitige, uitgebalanceerde wijn 

met een lichte hint van zoethout. 

Prima drinkwijn! 

30. La Tête Noir Gigondas 2018        16 euro  

  Rhône-gigondas 

 

Gigondas wijnen worden gekenmerkt door hun rode kleur, versterkt 

door flitsen van paarsachtig blauw.  

In zijn jonge stadia ontwikkelen er genereuze en complexe aroma's 

van wild, rood fruit en groentetonen. Na jarenlang te hebben 

gerijpt, komen uitgesproken noten van wild, aarde en paddenstoelen 

naar voren.  

De aanzienlijke tanninestructuur verleent deze wijn uitzonderlijke 

verouderingseigenschappen. 

 

31. Domaine des Terres Blanches Rouge 2016             18 euro 

AOC Les Baux de Provence- Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon, 

Mourvèdre 

Stijlvolle rode wijn, zowel in het boeket als in de mond. Aroma’s 

van zwarte bessen, kersen, rode vruchten confituur, verse vijgen, 

frisse kruiden, leder, kruidnagel en toast vermengen zich mooi in 

het glas. Prima smaakintensiteit en concentratie in de mond, met 

terugkerend fruit, voldoende frisse toetsen, mooi geïntegreerde 

tannines en een subtiele houttoets in de finale. 
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32. Château Meyre Cru Bourgeois 2012        18.70 euro 

Haut médoc – Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Cabernet 

Franc 

Complex boeket van rode en zwarte vruchten, een vleugje toast, 

cederhout en kruidnagel. Zuivere finesse in de mond met prima balans 

tussen fruitmaterie, frisse toetsen en mooi verweven tannines.  

33. Domaine La Louvière ‘L’Empereur’ 2016           29.50 euro 

AOP Malepère - Merlot, Cabernet Franc & Malbec. 

Prachtige combinatie tussen rijkheid en finesse in de mond. 

Terugkerend sappig fruit verweven met secundaire hout rijping 

aroma’s, wat leder, tabak en bosgrond. Full bodied, zonder zwaar te 

zijn, met een indrukwekkend smaakintensiteit, concentratie en 

lengte. Klasse! 

 

Griekenland 

34. Theopetra Estate           16.90 euro 

Meteora – Cabernet Sauvignon, Syrah, Limniona 

 

Intense en complex boeket, vol in de mond, eerder rond met zuivere 

fruittoetsen en een prima frisheid die de wijn mooi in balans 

brengt. De tannines zijn prima geïntegreerd, lekker en lang 

sluitstuk met zoete specerijen. 

 

 

Italië 

35. Ziobaffa Rosso        8.90 euro 

Toscane - 90% Sangiovese, 10% Syrah 

De wijn heeft een diepe granaatkleur en heeft een intens bouquet, 

elegant en fruitig, met heerlijke aroma’s van viooltjes. In de mond 

is het vol, warm met perfect gebalanceerde tannines met tonen van 

zoethout, kruiden en rood fruit. De fles wordt afgesloten met een 

Helix kurk, welke hergebruikt kan worden. 

36. Mallorio Montepulciano d'Abruzzo 2018           9.50 euro 

Multepulciano d’Abruzzo - 100% Montepulciano 

Een lekkere rode wijn rijk aan donker fruit en massa's chocolade. 
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37. B.IO Nero d’Avola Cabernet            10 euro 

Sicillië - Nero d’Avola, cabernet sauvignon 

In de diep robijnrode wijn zijn geuren van rijpe aardbeien, blauwe 

pruimen en specerijen te ontdekken. De wijn bevat aroma’s van rijp 

rood en zwart fruit, vijgen en kruidige tonen. De afdronk geeft 

rijpe tannines en milde zuren. 

38. B.IO Primitivo                                 10.80 euro 

Puglia- Primitivo 

Intens rode kleur.  Complex bouquet van kersen, rozijnen en 

geroosterde amandelen. Volle smaak, maar zacht en elegant. Medium 

tot lange afdronk. Te serveren bij Pasta met tomatensaus, oude kaas, 

wild. Prijs kwaliteit een topper! 

39. Parnanio Negroamaro         11 euro 

     Puglia- Negroamaro 

Een volwaardige Negroamaro met tonen van rijke, rijpe zwarte kers, 

gegrilde kruiden, rook en rozemarijn. 

40. When we Dance - Tenuta Il Palagio      14 euro 

  Chianti- 100% Sangiovese 

When we Dance is de leuke instapwijn van het wijnhuis van de zanger 

Sting, Tenuta Il Palagio genaamd. Door de korte rijping op eiken 

vaten heeft deze wijn een mooie dosis fruitigheid. Aangename en 

elegante wijn met mooie fruitigheid en aciditeit van de Sangiovese. 

41. Message in a bottle rosso - Tenuta il palagio     16 euro 

Chianti- Sangiovese, Syrah en Merlot 

De ‘Message in a Bottle’ ontleent zijn naam aan Sting’s meest 

bekende liedje. De benaming van de andere 

wijnen zijn ook gebaseerd op liedjes van de zanger. Het is een 

elegante wijn met een fijne robijnrode kleur en 

met aroma’s van klein rood fruit, kaneel, witte peper en verse 

kruiden. De Sangiovesedruif zorgt voor het fruit 

terwijl de Syrah voor de kruiding zorgt en de Merlot voor de zachte 

smaak. Zeer toegankelijke wijn uit Toscane.  

Fris en toch lekker vol dankzij een rijping op Franse eiken vaten. 
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42. Il Conventino Vino Nobile di Montepulciano 2007 19.80 euro 

Toscane- Sangiovese, Canaiolo Nero, Mammolo en Grechetto 

Bruinig rood, met een geur van bessen, kersen, cederhout, tabak en 

specerijen. In de smaak domineert het rode fruit. We proeven ook 

mocca, tamme kastanje en laurier en een flinke lik tannine in de 

afdronk. Een chique Italiaan! 

43. “Dorico” Rosso Conero Riserva     27.5 euro 

Marche - Montepulciano 

Wordt alleen in de beste jaren uitgebracht. Selectie van de beste 

druiven. Rijping 30 maanden in barriques van Franse eiken. 

De geur vertoont een sterke toast en fruit. Een aangename smaak van 
amarena kers en kruiden. Een buitengewone verfijning van smaak met 

veel lengte. 

44. Montefalco Sagrantino 2014        33 euro 

Umbria -100% Sagrantino 

 

Hij heeft de 'typische' Sagrantino-kleur: prachtig mooi donkerrood, 

bijna purper te noemen.  

Het aroma: kruidig, kersen, wilde bessen, munt en oregano.  

De smaak: krachtig, zeer gestructureerd, met aangename tannines die 

lang aanhouden.  

 

Dit is een wijn die alleen maar beter wordt als je hem lang op fles 

laat liggen! 

 

 

Oostenrijk 

45. Johannes Trapl Stixneusiedl Reserve 2017       15.80 euro  

Carnuntum - 100% Zweigelt 

Levendige kleur en boeket met accenten van kersen, braambessen, 

frisse aromatische kruiden, een delicate grafiettoets en wat blonde 

tabak. Soepel, zuiver en zacht in de mond. Boordenvol primair fruit, 

in balans met een medium body. Het geheel is harmonieus met een 

fijne minerale ondertoon.   
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Portugal 

46. Vinha do Cercado Regular              9 euro 

Lissabon - 50% Tinta Roriz ,25% Syrah ,25% Caladoc 

Belgische wijnbouwers uit Lichtaart met een wijngaard in het 

buitenland!! 

Toegankelijke fruitige wijn met een lichte toets van Amerikaanse 

Eik. Zeer elegante neus welke het een onderscheidend karakter geeft. 

De wisselwerking tussen de smaak van kruiden en tannines zorgen voor 

een jonge frisse afdronk. 

 

47. Vihna do Cercado Premium 2018                           15 euro 

Lissabon - 70% Syrah 30% Tinta Roriz 

Belgische wijnbouwers uit Lichtaart met een wijngaard in het 

buitenland!! 

Fantastisch uitgebalanceerde fruitige, jonge, rijke en kruidige 

wijn. Een palet vol rijk fruit, mooi uitgebalanceerd, afgewerkt met 

een huidige vanillesmaak van geroosterd Amerikaans eiken. Soepele 

overgang vanaf neus, smaak naar afdronk. 

 

Bubbels 

Spanje 

48. Cava Savia Viva Brut Reserva                    9.90 euro 

Penedès- Xarel-lo, Perrelada  en Macabeo 

Cava met ragfijne, krachtige mousse. Licht van kleur, subtiele neus 

met groene tonen, bloemen en vleugje amandel. Heerlijk droog. Goed 

bij zowel seafood als schelp- en schaaldieren, maar ook bij lichte 

gerechten en natuurlijk als aperitief. 

 

Frankrijk 

49. Domaine Delmas Crémant de Limoux cuvée des Sacres Millésimé 

2013            21 euro 

Limoux – Chadonnay, Pinot Noir, Chenin Blanc, Mauzac 

Elegant boeket van witte bloemen, citrus, gekonfijte abrikoos en 

brioche. Fijne belletjes die lang aanhouden. Mooie intensiteit en 

levendigheid in de mond met romige textuur en frisse appeltoetsen. 

Een klasse schuimwijn met complexiteit, diepgang en elegantie.  
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50. Champagne Eclipsia Extra Brut         39.90 euro 

Champagne - Pinot Noir, Chardonnay 

Bijzonder elegant boeket met rijpe braambessen, gekookt geel en wit 

fruit, brioche, noten en toast. Prima frisheid met een aangename 

ronde toets in de finale.  

 

Italië 

51. Medici Ermete – Memoria D’oro Lambrusco Emilia Secco  

 Emilia-Romanga – Lambrusco             8 euro 

Een lichte, frisse, fruitige rode wijn met een licht sprankeltje. 

Een ideale wijn als verrassend alternatief voor de traditionele 

bubbels. Zalig op een zomerse dag. Italië in je glas!  

 

52. Santa Tresa Spumanté Brut Rosé     15.5 euro 

Terre Siciliane – 100% Frappato 

Licht zalmroze kleur met een verfijnd boeket van kleine rode 

vruchten als framboos, bosaardbeien en granaatappel, florale 

accenten en citroenschil. Mooi uitgebalanceerde mond tussen frisse 

en fruitige toetsen. Licht, soepel en elegant, met een prima 

smaakintensiteit. Een lekkernij van begin tot einde, sterk 

aanbevolen! 

 

 

 

 

 

 

 

Legende: 

: Biologisch 

: Biodynamisch 


