Delamotte, Brut
Champagne, Frankrijk
Wat is er nou lekkerder dan
de avond starten met een glas
Champagne! Van François
Delamotte hebben we een
brut Champagne en is
gemaakt van de 3 toegestane
druivenrassen uit dit gebied:
Chardonnay, Pinot Noir en
Meunier.
Een bijzonder mooie mousse,
zachte fruit aroma’s,
overduidelijk een zuivere wijn
in frisse stijl

Prijs: € 80,00
€65,00

Roland van Hecke
‘Chardonnay,
Bourgogne-Frankrijk
Deze Cremant de Bourgogne is
het perfecte aperitief. De fijne
belletjes en de frisse toasty
aroma’s maken dat je zin
krijgt om te starten aan het
diner!
De wijn is Blanc de Blancs stijl
gemaakt dus, 100%
Chardonnay.
Champagne? Nou doe ons
maar een glas Cremant de
Bourgogne
van Roland van Hecke.

Prijs: € 40,00
€33,00

Weingut Paulinshof
‘Brauneberger Juffer’ 2016,
Mosel-Duitsland
De Brauneberger Juffer, in
Piesport ligt direct aan de
Mosel rivier. Door de steile
hellingen is het niet mogelijk
met machines te werken, dus
alles wordt handmatig gedaan.
Dat betekend ook de druiven
pluk, waardoor er zeer precies
wordt gewerkt.
Deze Riesling Kabinett is
complex, aromatisch en heeft
heerlijke zuren die voor een
mooi balans zorgen.

Prijs: €60,00
€45,00

Stephanie en Luc Baudet
‘Les Centenaires’ 2019,
Nîmes-Frankrijk
Marsanne, Roussanne,
Vermentino, en Viognier. Van
deze druiven rassen maakt het
stel: Les Centenaires. Een
typische blend aan druiven
rassen uit de Languedoc.
Zacht in het fruit, bloemen en
een mooi balans tussen de
mineraliteit en rondheid van
de wijn. Hierdoor is de wijn
gastronomisch zeer breed
inzetbaar. En een bevestiging
dat in Zuid Frankrijk mooie
wijn wordt gemaakt!

Prijs: €40,00
€33,00

Domaine Gustave Lorentz
‘Evidance’ 2017, ElzasFrankrijk
Evidance is gemaakt van het
edele druivenras: Pinot Gris.
De wijngaarden liggen in het
dorpje Bergheim waar je een
prachtig terroir hebt van klei
en klak.
Een aromatische wijn met ligt
tropisch fruit mooie bloesems
en verfijnde mineraliteit en
ziltigheid wat komt door het
terroir. Kortom:
een goed gastronomisch glas!

Prijs: € 55,00
€45,00

Marinot Verdun ‘Les Quarté
Fils Aymont’, BourgogneFrankrijk
Deze wijn wordt gemaakt
door een ‘Négociant’ (een
handelshuis) wat betekend
dat Marinot in dit geval naar
kleine -bekende- boeren gaat
in Mercurey en Santernay om
zijn druiven te halen en
assembleert. Een constante
kwaliteit wijn zowel wit
(Chardonnay) als rood
(Gamay en Pinot Noir) komt
omdat hij met bekende boeren
samen werkt.
Toegankelijkheid is zijn doel!
Fruitig, fris en dus
toegankelijk,

Prijs: € 35,00
€29,00

dat is hoe zowel de
Chardonnay ’s als
de Gamay/Pinot Noir’s zijn!

Daniel & Julien Barraud
‘Alliance’ 2015 PouillyFuisse-Frankrijk
De druivenstokken van
Barraud moeten hard werken,
arme grond weinig voedsel in
de bodem, dus op zoek naar
voedsel. Dit betekend dat ze
dit zullen moeten vinden in de
rotsen. Hoe harder de
druivenstokken moeten
werken, hoe beter de
kwaliteit.
Een zuivere Chardonnay,
biologisch gemaakt en door de
rijping op de Lie maakt dat je
de kwaliteit van de wijn wel
moet proeven!

Prijs: € 62,00
€52,50

François Chidaine
‘Touraine’ 2018
Loire-Frankrijk
Biodynamisch is hoe dit
wijnhuis z’n wijnen maakt, als
eerste in de Loire streek.
Deze Sauvignon Blanc druiven
worden hand geplukt, zodat
alleen van de beste druiven
wijn wordt gemaakt. Een
heerlijk frisse ‘schone’ stijl
wijn. Delicaat in z’n aroma’s.
Een plezier om te drinken.

Prijs: € 55,00
€45,00

Weingut Seeger Blauer
Späteburgunder
Baden, Duitsland
Deze prachtige robijnrode
späteburgunder (pinot noir) is
royaal in het rode fruit en
krijgt extra verfijning door de
kruiden in het glas. Baden
heeft het perfecte klimaat
voor de späteburgunder druif
en dat is te proeven. Een
subtiele rode wijn die het
lekkerste is met niet te zware
gerechten. We adviseren u de
wijn op 15°c te drinken.

Prijs: € 56,00
€45,00

Wijnmaker Thomas Seeger
heeft als motto: “Wijn moet
gewoon lekker smaken”
Do we need to say more?

Domaine de la Charbonnière
Côte du Rhône, Frankrijk

‘Magnum’
1.5 liter
Prijs: €75,00
€63,00

De dochters Maret zijn sinds
enige tijd volledig
verantwoordelijk voor het
maken van de wijnen, 19
hectaren in de Châteauneuf du
Pape. 6 hectaren in de
Vacqueras en slechts 2
hectaren aan Côte du Rhône.
We kunnen dus makkelijk
zeggen dat de opbrengst van
hun Côte du Rhône minimaal
is, daar ligt het geheim van
deze wijn.
Hun Côte du Rhône wordt
geblend met een gepaste
hoeveelheid Vacqueyras.
Proef hier kracht én elegantie.

Domaine de la Réméjeanne
‘les Arboursiers’ 2015
Rhône-Frankrijk
Uit Zuid Rhône een rode wijn
gemaakt van de ‘klassieke’
druiven rassen Grenache en
Syrah. De wijngaarden van les
Arboursiers liggen op
oost/zuid helling, de beste
plek voor het zuidelijk gebied
voor de Rhône. De diepe kleur
zegt veel over de stijl van de
wijn. De kleur is kenmerkend
voor de specerijen in het glas
en het tabak wat te vinden is,
daarnaast elegante in haar
fruit.

Prijs: €55,00
€45,00

Een prachtig mond gevoel
door de tannines maakt dit tot
een heerlijk karaktervolle
wijn!

Domaine Réméjeanne ‘Les
Chevrefeuilles’ 2017 RhôneFrankrijk
Les Chevrefeuilles vertaald:
Kamperfoelie. Een prachtige
rode wijn met veel fruit wat
op een sappige manier
aanwezig is, daarnaast warme
smaken, peper, kruiden en dit
alles in balans. Een Côte du
Rhône die gemaakt is door een
top producent, dat is wat je
hier proeft. Bij voorkeur drink
de wijn tussen de 16 tot
maximaal 18 graden, dan
komt de wijn het mooiste tot
zijn recht.

Prijs: €48,00
€40,00

Musset-Roulier ‘La Royauté’
2018 Loire-Frankrijk
Zin in een glas zoet voor bij
het dessert? Dan wil je dit!
Deze Chenin Blanc is
spannend, complex en actief.
Het balans tussen de tropische
aroma’s, restsuiker en de
zuren, maakt deze wijn tot een
groot succes. Een typisch zoet
pareltje uit de Loire streek.

Prijs: €60,00
€51,00

