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BUBBELS
Bastets Brut Cava

Stukprijs

€ 12,50

Kwalitatief hoogstaande, zachte, fruitige cava met
citrus toetsen en mooi romig. Florale tonen en mooi
perlage.
Land: Spanje
Streek: Sarral (Penedes)
Druif: 70% Macabeo, 30% Parellada
Neus: fruitig,fris
Smaak: zacht, citrus, fruitig
Food: aperitief, zeevruchten, witte vis en past goed bij
gegrilde zalm en inktvis.
Bastets Cava Brut is een Spaanse droge, mousserende
witte wijn geproduceerd volgens de traditionele
champagnemethode in de regio Penedes. De wijn is
gemaakt van druiven van 70% Macabeo, 30%
Parellada. De wijn heeft een lichte strokleur en wordt
gekenmerkt door een delicaat aroma van witte bloemen,
dat gedurende 15 maanden in de flessen wordt
gecreëerd. Zeer fris in de mond met een aangename
fruitige afdronk, perfect voor lange warme
avonden. Perfect als aperitief, en past ook perfect bij
zeevruchten, witte vis en past goed bij gegrilde zalm en
inktvis.

Valsè Rosato Spumante Contarini

€ 12,50

Land: Italië
Streek: Veneto
Druif: 95% Raboso en 5 % Pinot Nero
Neus: Fijn rood fruit, bosvruchten, florale toetsen van
rozen
Mond: Levendig, fris, licht fruitig
Food: Vrolijke aperitiefwijn en ideale voorgerechtwijn.
Contarini is een gevestigde waarde in Conegliano, het
hartje van het Prosecco-gebied. Naast hun Prosecco
produceren ze een aantal heel interessante
spumantewijnen gemaakt van de autochtone Raboso
aangevuld met de internationale Pinot Noir..
Enkel de beste druiven worden geselecteerd en
weerhouden voor de schuimwijnen. De tweede gisting
gebeurt in gesloten inox-vaten , volgens de methode
Martinotti of cuve close met secure
temperatuurregeling.

Prosecco DOCG brut Il Colle
Land: Italië
Streek: Veneto
Druif: 95% Raboso en 5% Pinot Nero
Neus: Fijn rood fruit, bosvruchten,
florale toetsen van rozen
Mond: Levendig, fris, licht fruitig

WIT
Sauvignon Blanc Cépage De France LePlan Dirk
Vermeersch
Aangename ronde witte wijn met rijp fruit zoals perzik
en peer. Open en frisse neus van rijp citursfruit,
perzik en wat banaan.
Land: Frankrijk

€ 16,00

€ 10,00
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Streek: Côtes Du Rhône
Druif: Sauvignon Blanc
Neus: open, rijp citrusfruit, perzik, tropisch(banaan)
Smaak: rond, fris, rijp fruit zoals perzik en peer
Food: allerlei visgerechten, schaaldieren of als aperitief
Deze witte basiswijn van LePlan-Dirk Vermeersch is
een heerlijk frisse 'Sauvignon' met stuivend fruit en veel
pit.
De neus is open en fris. Rijp citrusfruit, steenfruit
(perzik) en ook wat tropisch fruit (banaan), iets wat je
niet vaak aantreft in een Sauvignon Blanc. Natte steen,
een lichte mineraliteit. Een prettige en zuivere neus.
In de mond is deze Sauvignon Blanc rond en
sprankelend fris. Veel zoet rijp fruit van perzik en
peer, medium body. Milde zuren en zeker niet strak
droog, maar fruitig droog. Elegant.

Domaine Cavalier 2018 Blanc

€ 11,50

Levendige, aromatische en frisse witte wijn met een
mooie afdronk. Aroma's van citrus en pompelmoes.
Land: Frankrijk
Streek: Languedoc-Roussillon
Druiven: 45% Sauvignon, 15% Viognier , 10%
Roussanne, 10% Marsanne, 10% Vermentino, 10%
Grenache Blanc
Neus: zeer aromatisch met tonen van citrus &
pompelmoes
Smaak: levendig en fris, aromatisch, mooie afdronk
Eten: sushi, cocquilles, verse kazen, zalm carpaccio,
zeetong

Novementi Bianco Cantine Menhir
Land: Italië
Streek: Puglia
Druif: Verdeca 50%, Chardonnay 50%
Neus: Citrus, perzik, lactische toetsen en oranje
bloesems
Mond: Vol, mooi evenwicht tss molligheid en frisse
zuren
Food: Ideaal bij allerlei vis een schaaldieren (zeker bij
inktvis en sushi), koude schotels en pizza
Een aangenaam fruitige neus met veel citrusaroma’s,
perzik, lactische toetsen en oranje bloessems. Het volle
wijn met een mooi evenwicht tussen de molligheid en
de frisse zuren.
50 % Verdeca uit wijngaarden 300m boven zeeniveau
met kalkrijke ondergrond. 50 % Chardonnay afkomstig
uit wijngaarden met rode klei (Terra Rossa) en kalk.
De druiven worden met de hand geoogst. Na een
zachte persing, volgt een koude schilweking en een
klassieke vinificatie in inoxvaten. De wijn verfijnt nog 6
maanden “sur lies” met regelmatige battonage.
De wijnen van Vini Menhir zijn afkomstig uit Puglia in de
hak van de laars van Italië. De wijngaarden van Vini
Menhir bevinden zich in Basso Salento ( Prov. Lecce )
en in Alto Salento ( Prov. Taranto – Brindisi ). Door het

€ 11,50
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aanplanten van verschillende druivenrassen in
verschillende wijnstreken is men hier in staat een aantal
soorten wijnen te produceren. De hoeveelheid druiven
per hectare wordt beperkt en alle druiven worden, op
het juiste moment, handmatig geoogst en uiterst
zorgvuldig geselecteerd op rijpheid en beschadigingen.
Deze zorgvuldigheid geeft de wijnen een zeer
uitgebalanceerd en geconcentreerd karakter.

ROSE
Pinot Grigio Rosé San Giorgio

€ 10,50

Hele lichte smaakvolle rosé die fris en fruitig is. Aroma's
van peer, abrikozen, rood fruit en florale tonen.
Land: Italië
Streek: Veneto
Druif: Pinot Grigio
Neus: fruitig (peer, abrikozen), floraal
Smaak: fris, fruitig
Food: (delicate) voorgerechten, vis, wit vlees of op een
terrasje

Haut Vol Rosé

€ 10,50

Land: Frankrijk
Streek: Languedoc
Druif: Grenache Noir, Carignan
Neus: Zomerse fruitigheid, aardbeien,
frambozen,perzik.
Smaak: Fruitig, lichte citrus toets, smeuig, droog
Food: Terras, BBQ

ROOD
Tempranillo Crianza 3T-Sanzo

€ 11,00

Mooie ronde rode wijn met zwart fruit, vanille en
geroosterde koffiebonen. Aroma's van rijp fruit, vanille
en mokka.
Land: Spanje
Streek: Tierra de Castilla y León
Druif: Tempranillo
Neus: rijp fruit, hints van vanilla en mokka
Smaak: mooi rond met zwart fruit, vanille en
geroosterde koffiebonen
Food: pasta, jong belegen kazen en vlees op de BBQ
Rodríguez Sanzo Wines is een bedrijf dat zich richt
op de belangrijkste oorsprongsbenamingen van de
Spaanse wijn bij elkaar te brengen. De wijnmaker Javier
Rodriguez produceert wijnen van superieure kwaliteit
met een uitstekende prijs / kwaliteit. Beste Bodega
2013, lijst van 100 most award winning wines in the
world. Javier Rodriguez & Maria Sanzo

Merlot Cépage De France LePlan Dirk
Vermeersch
Heel vlot drinkbare en aromatische rode wijn.
Land: Frankrijk
Streek: Côtes Du Rhône

€ 10,00
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Druif: Merlot
Neus: rood fruit
Smaak: aromatisch
Food: allerlei vleesgerechten, barbecue, charcuterie, wit
vlees en pasta's
Deze Merlot is een heel vlot drinkbare rode wijn met
aangenaam fruit en veel souplesse. Heel belangrijk is
om deze wijn op de juiste temperatuur te schenken en
dat is zo'n 16 à 17 graden, lichtjes gekoeld dus. Drink
hem jong, vanaf nu dus, en bewaar hem niet langer dan
een jaar of twee. Heel lekker bij allerlei vleesgerechten,
barbecue, charcuterie, wit vlees en pasta's!

Quota 29 Primitivo 2018 MenhirSalento
Sappig, fruitige rode wijn met zachte tannines en mooie
zuren. Aroma's van rijpe kersen, braambessen, kruiden
en een vleugje eucalyptus.
Land: Italië
Streek: Puglia
Druif: Primitivo
Neus: fruitig van rijpe kersen & braambessen, kruidig en
een vleugje eucalyptus
Mond: sappig, fruitig, zachte tannines en mooie zuurtjes
Food: Ideaal bij gezouten vlees (soppressa, spek),
gegrilde groenten, lamsvlees en pasta al ragut, vlees- of
wildgerechten. Ook zeer geslaagd bij gerijpte kazen.
Wijnbereiding : De druiven worden met de hand
geoogst. Na een zachte persing, volgt een lange
schilweking en een klassieke vinificatie in inoxvaten.
De wijn verfijnt nog 6 maanden in eikenhouten vaten
van 600 l.
Cantine Menhir is opgericht in 2000 door de broers
Maragnelli. Het is gelegen in het pitoreske dorpje
Minervino de Lecce, dat vol staat met Middeleeuwse
bouwwerken en parken vol met Dolmen en Mehirs. De
broers willen aantonen dat traditie en vernieuwing
elkaar niet uitsluiten. Ze verbouwen 10 ha wijngaarden
met traditionele druivenrassen als Primitivo &
Negramaro, maar ze experimenteren ook met minder
gekende druivenrassen als Verdeca, Minutolo en
Susumaniello. De wijnen van Vini Menhir zijn afkomstig
uit Puglia in de hak van de laars van Italië. De
wijngaarden van Vini Menhir bevinden zich in Basso
Salento ( Prov. Lecce ) en in Alto Salento ( Prov.
Taranto – Brindisi ). Door het aanplanten van
verschillende druivenrassen in verschillende wijnstreken
is men hier in staat een aantal soorten wijnen te
produceren. De hoeveelheid druiven per hectare wordt
beperkt en alle druiven worden, op het juiste moment,
handmatig geoogst en uiterst zorgvuldig geselecteerd
op rijpheid en beschadigingen. Deze zorgvuldigheid
geeft de wijnen een zeer uitgebalanceerd en
geconcentreerd karakter.

€ 13,00

