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Schuimwijnen 
 

1. Cava Picaire, Vinicola Sarral, Spanje   

Blend Van Macabeo 60% en 40% Parellada. Aangenaam en pittige cava. Fruitige noten van 

citrus, groene appel. Evenwichtig en verfrissend in de mond en mooie afdronk. 

 

2. Polloni, Spumante Brut, Italië  

Blend: garganega/chardonnay/pinot blanc. Vinificatie: méthode charmat. Gemaakt zoals een 

Prosecco maar met andere druiven. Ideaal als aperitief of gewoon om te genieten op een 

terrasje. 

 

3. Francoli, Cava Brut Reserva, Spanje 

Blend: xarel lo/macabeo/parellada. Vinificatie: metodo tradicional. Zeer droge Cava gemaakt 

van de betere druiven van het domein met langere opvoeding op de lies (reserva) 

     

 

Witte Wijnen 
 

4. Douglas Green Chardonnay Viognier, Zuid-Afrika 

Heeft een heldere strogele kleur, mooi fonkelend in het glas. 

Een heerlijke neus vol tropisch fruit, banaan, meloen en lychee.  

Ook in de mond bomvol tropisch/exotisch fruit. Sappig fruit met zachte zuren en een tikje 

frisheid. Past bij vele gerechten, zowel gekruid als gegrild. 

5. Oudeskip Chenin Blanc, Zuid-Afrika 

Een smakelijke witte wijn van Zorgvliet uit de regio van Stellenbosch. Je smaakt groene appel 

en exotische gele steenvruchten op het pallet.  Deze frisse Chenin Blanc drinkt vlot en is 

ideaal als aperitief,  

 

6. The Beachhouse Sauvignon Blanc, Zuid-Afrika 

Een lichte en verfrissende smaakprikkeling, vol met zonnige, tropische passievruchten en 

ananas, versterkt door citrus, citroen- en limoenslag op de droge, mooie afdronk. 

Kan als aperitief en bij salades, asperges, mosselen en vis. 

   

7. Black Label Pinot Grigio, Australië  

In de neus tropisch fruit, peer en citrus. Zelfde aroma’s in de mond met extra toetsen van 

passievrucht en een florale ondertoon. Deze verfrissende wijn drinkt men best jong bij 

salades, zeevruchten en wit vlees. 

 

 



8. Ares Medeiros White, Portugal 

Deze wijn is samengesteld uit arinto en verdelho met een tikje viognier, met als resultaat een 

mooie strakke, droge wijn, rijk aan citrustonen. Mineraal en licht aromatisch met een 

uitgebalanceerde zuurgraad. Prima als aperitief, maar zeker ook bij vis, schaal- en 

schelpdieren en wit vlees. 

 

9. Bellingham Homestead Chardonnay, Zuid-Afrika  

Een groot deel van de wijn is gelagerd op eiken houten vaten waarvan zelfs een gedeelte nieuw 

vat is. In de geur vanille, tropisch fruit, ananas, mango, kruiden en hout tonen. De smaak is 

rond en dik van structuur, een hoop smaak! Hinten van geel fruit zoals perzik, abrikozen en 

rijpe, rode appel. De afdronk is lang en rijp. Ideaal bij kip of varkensvlees en pasta in een 

romige saus, Caesar salade, en milde curries met boterachtige sauzen. 

 

10. Ridgeback Viognier, Zuid-Afrika 

Rijke, rijpe tonen van sinaasappelschil, robijnrode grapefruit en geglazuurde ananas evolueren 

naar een romige midpalate goed ondersteund door 10 maand op Franse eik en aanhoudende 

witte perzik op de lange minerale afwerking. 

Visgerechten, safraan en currygerechten 

 

11. Preciso Pinot Grigio – Terre Siciliane IGT, Italië 

Blend: 100% pinot grigio| Vinificatie: inox 

Droge, verfrissende wijn voor alle gelegenheden.  

Aperitief, slaatjes en koude voorgerechtjes. 

 

12. Château La Mazerolle – Bordeaux Blanc sec DOC, FRANKRIJK 

Blend: sauvignon/muscadelle | Vinificatie: inox 

Fijne, aromatische witte wijn. 

Leuk bij salades en gerechten met Oosterse invloed. 

 

13. Umani Ronchi Villa Bianchi – Verdicchio Jesi DOC, Italië  

Blend: 100% verdicchio  | Vinificatie: inox met temperatuurcontrole 

Frisse en aromatische witte met fijne zuren en zachte afdronk 

 

14.  La Cour des Dames Chardonnay – Pays d’Oc IGP, Frankrijk 

Blend: 100% chardonnay | Vinificatie: inox en een gedeelte op vat 

Mooie romige chardonnay.   

Ideaal bij gebakken vis en salades met kip of spekjes. 

 

15.  Domaine des Aspes Chardonnay/Viognier – Pays d’Oc IGP, Frankrijk 

Blend: chardonnay & viognier | Vinificatie: inox 

Karakter van de chardonnay en het florale van de viognier. Rijke wijn.  

 

  



 

Rosé en licht zoete wijnen 
 

16. Montgras Pink sin Rosé, Chili 

Zalmrose gekleurde wijn met een verrassende zachtheid in zowel geur als smaak. De subtiele 

tonen van cassis en bramen wordt perfect in balans gebracht door frisse citrustonen.  

Heerlijk om 'zomaar' te drinken en ook zeer geschikt bij een grote variëteit visgerechten, 

lichte vleesgerechten en salades! 

  

17. Fairview “La Capra Bouquet Fair” Semi Sweet, Zuid-Afrika  

Blend van Viognier, Muscadel de Frontignan, Chenin Blanc en Roussanne 

Explosieve lychee en ananas op de neus met tonen van citroenbloesems. Een heerlijk zoet en 

sappig gehemelte met witte perziksmaken gevolgd door een heerlijke frisse afdronk. 

Ideaal bij dessert of kaas. 

 

18. La Cour des Dames Grenache Rosé – Pays d’Oc IGP, Frankrijk  

Blend: 100% grenache noir | Vinificatie: inox 

Lichte rosé voor de énige echte zomerse gelegenheden. 

 

19. Château La Jaubertie Cuvée Tradition Rosé – Bergerac AOC, Frankrijk 

Blend: 60% merlot & 40% cabernet sauvignon | Vinificatie: 20% van de blend rijpt 6 maanden 

op barriques 

Maaltijdrosé die vis, wit vlees en gevogelte uitstekend begeleidt. 

 

  

Rode Wijnen 
 

20.  Oudeskip Mourvedre, Zuid-Afrika  

Een volronde en fruitige rode wijn met donkere bessen en pruimensmaak in de neus. Je proeft 

ook delicate noties van koffie en kruiden. Deze zijn elegant gebalanceerd met toetsen van eik. 

De wijn heeft een sterke afdronk met lichte vanilletoets.  

Kan bij pastagerechten, kip en lichte vleesgerechten. 

    

21. Douglas Green Ribshack Pinotage, Zuid-Afrika  

Een volle, gespierde rode wijn van rijpe donkere bessen, smaken en weelderige smokey oak 

kruiden na houtrijping. Dit is een expressieve mix die het beste van beide combineert; 

Pinotage en Shiraz variëteiten met stijl en complexiteit tot een soepel en sappig geheel 

getextureerde afwerking. De ideale BBQ wijn. 

   

22.  Ares Medeiros Red Blend, Portugal  

Een blend van Aragonez, Touriga Nacional en Syrah, heeft 6 maanden gerijpt in Franse eiken 

vaten. Medium-Full body wijn, mooi en fris bij de aanslag. Kruidige, rode bessen, met zachte en 

elegante tannines. Gebakken ham, vleesbrood, lasagne. 

 

 

 

 



 

23.  Crios Red Blend, Mendoza, Argentinië  

Blend van malbec, syrah, petit verdot. 9 maanden gerijpt in eiken vaten. 

Een wijn met een mooie complexiteit en de verschillende druiven voegen de verschillende 

nuances toe met vlezigheid en sappigheid van de syrah, donkere aroma’s van de petit verdot en 

de viool en perzik van de malbec. Lekkere wijn met fijne tannines. 

Ideale wijn bij stevige vleesgerechten 

 

24.  Bodega De Moya Gloria Monastrell, 

Valencia Spanje (Belgische eigenaar) 

Een hoge geurintensiteit met aroma’s van bramen, frambozen, aalbes en verrassende rabarber. 

In de afdronk proef je lichte geroosterde tonen. Serveersuggestie: de wijn combineert goed 

met kip, pizza, pasta en Aziatische gerechten. 

 

 

25.  Arzuaga La Planta Tempranillo, Spanje 

Een zuivere echte Ribera Del Duero wijn met een excellente prijs- kwaliteitverhouding. 

6 maanden gerijpt op Franse en Amerikaanse eiken vaten. 

Arzuaga la Planta is een mooie, moderne volle rode wijn. Zwart fruit, roasted tones, koffie, 

cacao, goed geïntegreerde tannines en een prachtige afdronk. 

Uitstekende combinatie met rood vlees, pastas, jamón en kazen, of zomaar. 

 

26.  Montgras Quatro, Chili  

Een volle en elegante wijn die opgebouwd is uit 4 druifsoorten, cabernet sauvignon, carmenere, 

syrah en malbec.  

De wijn heeft aroma’s van rijke bessen, zwarte kersen, bloemen, vanille en toast door de 

lagering op eikenhouten vat. Rijpe en geconcentreerde smaak met kersen, bessen en bramen. 

Krachtige, mooie structuur en balans met een lange, intense afdronk.  

Aanrader bij geroosterd gemarmerd rood vlees, eendenborst, pasta's met romige sauzen. 

 

 

27.  Preciso Nero d’Avola – Terre Siciliane IGT, Italië 

Blend: 100% nero d'avola | Vinificatie: inox 

Zachte toegangkelijke wijnen voor vele gelegendheden.  

Mooie kleur en rijpe tannine. 

 

28.  La Cour des Dames Merlot – Pays d’Oc IGP, Frankrijk 

Blend: 100% merlot | Vinificatie: inox met temperatuurcontrole 

Fluwelige en tegelijk licht kruidige merlot.  

Past bij wit vlees en gevogelte. 

 

29.  Vigneti del Salento – I Muri Primitivo – Puglia IGT, Italië 

Blend: 100% primitivo | Vinificatie: inox 

Robijnrode wijn uit het tipje van de Laars. Zachte, fluwelige smaak. 

Ideaal bij mediterrane bereidingen. 

 

 



 

 

30.  Château Nardou Cuvée Bois Meney – Côtes de Francs, Frankrijk 

Blend: 70% merlot/cab fr/cab sauv/malbec | Vinificatie: inox 

Gemaakt van de jonge wijnstokken. 

Plezierige wijn voor alle gelegenheden. 

 

31.  Jérome Quiot Cairanne – Côtes du Rhône Villages AOC, Frankrijk 

Blend: grenache/carignan/syrah/mourvèdre | Vinificatie: betonnen cuves 

Mediterrane wijn met kruidige en vlezige aroma’s en smaken. 

Ideaal bij stoofpotten en grillades. 

 

32.  Poggio San Polo Rubio Montalcino – Toscana IGT, Italië 

Blend: 97% sangiovese & 3% merlot | Vinificatie: 12 maanden op gebruikte barriques van 

Franse eik 

Topper met goede tannine en zachte smaak. 

Lekker bij rood vlees, osso bucco en lam 

 

 

 


