Bubbels
Glas

Fles

Cava Castillo Campo Arcis

5.00 €

28.00 €

Champagne Henri Mandois Brut

9.50 €

59.00 €

11.50 €

69.00 €

Champagne Pommery

Huiswijnen
Glas

Fles

Wit
Campo Premium

3.40 €

20.50 €

Rosé
Bellefontaine Rosé

3.50 €

20.50 €

Rood
Campo Premium

3.50 €

20.50 €

Suggestiewijnen
Glas

Fles

Wit
Bellefontaine Sauvignon Blanc

3.90 €

22.50 €

Rood
Bellefontaine Cabernet sauvignon

3.90 €

22.50 €

Witte Franse Wijnen
Loire

Pouilly Fumé, Domaine Henri Bourgeois
Een droge witte wijn met kruidig parfum. In de fruitige, droge smaak is iets van rook
te proeven, vandaar zijn naam.100% Sauvignon Blanc druif. Afkomstig uit de streek
van St.Andelain met zijn kalk-en kleihoudende heuvels. Wijnstokken van +/- 25 – 40
jaar oud. Zeer zeker aan te raden bij zeevruchten, visgerechten en wit vlees. Maar
ook een perfecte match bij geitenkaas meer bepaald de overbekende Crottin
Chavignol.
Ideale schenk T° is +/- 10°
29.00 €

Sancerre, Domaine Gerard Fiou
De kwaliteit van deze Sancerre-wijn Fiou is afkomstig van oude wijnranken,
aangeplant op de hellingen van de beroemde Flint St Satur, ten oosten van
Sancerre. Hij doet met zijn aroma van vuursteen en kruidig boeket meteen
denken aan de bloemen en ook het sap van de Sauvignon druif. Een wijn
met een voorbeeldige balans. « Top » voor de Sancerre liefhebber.
33.00 €

Bourgogne

Rully , Domaine Joseph Drouhin
Een goudgele Chardonnay met de typische fruitigheid en aroma’s van amandelen
en zachte citrusvruchten. Een frisse elegante wijn met een lange evenwichtige
afdronk. Best niet te koud schenken, zowat tussen 11° en 13° is
hij op zijn best!
36.00 €

Chablis Premier Cru Fourchaume, Domaine Henri Bourgeois
De wijngaard van deze 1iere Cru Fourchaume ligt op het bovenste gedeelte van de
côteaux met een calcaire terroir. Dit geeft een aromatische wijn met een mooi lengte
en concentratie. Perfecte begeleider van wit vlees met crèmesaus.
41.00 €

Meursault Premier Cru » Blagny »,Domaine Roux Père et Fils
Fel groen-gouden wijn .De aanzet is eerder voorzichtig . In het aroma tinten van
hout en rijp fruit, citrus. Qua Smaak is de wijn soepel, zacht en toch met een finale
waar de zuivere grond van Meursault in weerspiegelt. Geeft de prachtige
complexiteit van deze vintage weer.
69.00 €

Bordeaux

Château Haut Grelot « fût de chêne », Côte de Blaye
Sauvignon Blanc ~ Semillion ~ Muscadel. Frisheid en een levendig karakter
kenmerken deze lichtgeel getinte wijn. In het fijne, delicate aroma herkent men het
parfum van citroen en mandarijn. Deze wijn is rond in de mond met een lekkere
kruidige, frisdroge smaak en heeft een lange volle afdronk
25.00 €

Witte Wereldwijnen
Italië

Vigna di Gabri , Donnafugata , Sicilië
Het huis Donnafugata is Dé referentie in de Siciliaanse wijnbouw ! Deze wijn wordt
gemaakt van de Ansonica druif, een van de oudste druivenrassen van Sicilië.
Een ronde smaak, fruitig en tegelijk mineraal. Ideaal bij geroosterde vissoorten,
gerechten met veel groenten en champignons.
31.00 €

Spanje
Petit Albet, 2010
Biowijn op basis van de frisse, levendige, strakke Xarello-druif.
Aangevuld met een weinig Chardonnay, wat het geheel iets meer
volume en fruit meegeeft .

21.50 €

Rey Santo, 2011
Weelderige geuren van exotisme en citrus. De autochtone Verdejo is een echte
verleider, fris-fruitig, mollig, maar toch droog met een puntje zuren
onderbouwd.
23.00 €

Chili

Vina Casablanca “Cefiro” Chardonnay Reserva, Casablanca Valley
Deze 100% Chardonnay heeft alle voordelen van een typisch zeeklimaat vermits de
wijngaarden zeer dicht tegen de Stille Oceaan liggen. Natte winters en droge zomers
scheppen ideale omstandigheden om deze druiven optimaal te laten groeien. Fruitige
en frisse geur en smaak.
Bij voorkeur jong te drinken op een T° van +/- 10°C.
25.00 €

Nieuw –Zeeland

Fusional Sauvignon Blanc, Marlborough
Vaal gele kleur,subtiele neus met hints van nectarine, rijpe abrikoos, ananas en
witte bloemen. In de mond een goede intensiteit van ananas en kleine
citrusvruchten. kortom , een harmonieus geheel.
27.00 €

Rosé Wijnen
Frankrijk

Côte de Provence Irresistible « Presque l’île de Saint Tropez »
A.O.C. Côtes de Provence. Cru Classé. Een top rosé van de zeer bekende wijnmaker
Michel Rolland. Blend van Cinsault, Syrah en Grenache. Een lichtroze roséwijn met
een zeer fijn aroma van citrus en witte rijpe vruchten. Een fruitige smaak met een
zijdezachte finale en overwegend hints van pompelmoes. Zeer dankbaar als aperitief
alsook een perfecte partner bij salades en gerookte alsook gegrilde vissoorten.
Kortom een TOP appellatie onder de rosé wijnen!
0.75 cl
27.00 €
Magnum
49.00 €

Rode Franse Wijnen
Bordeaux

Château Saint Ahon , Haut-Médoc – Cru Bourgeois
Een prachtige jong-rode kleur. De geur is discreet met impressies van pitvruchten.
In de mond is het zoete kersen en krieken troef.
Sappig met een peperige onderbouw en een vleugje munt.
29.00 €

Château Vieux Pelletan, Saint Emilion Grand cru
85% Merlot – 15% Cabernet Franc. 12 maanden gerijpt op eiken vat – mis en
bouteille op het kasteel zelf. Een zeer elegante uitermate gebalanceerde wijn met
dat typische Merlot karakter. Kortom een St-Emilion Grand Cru van de bovenste
plank!
37.00 €

Château Cos Laboury , Grand Cru Classé , Saint Estephe
Een mooie volle wijn met dat typische St.Estephe karakter gemaakt uit een blend
van de Cabernet Sauvignon, Merlot en Cabernet Franc druiven. Licht zurig en
volmondig in de afdronk is hij een streling voor elke Bordeaux liefhebber. Ideale
partner bij rode en gegrilde vleessoorten alsook iets rijkere gerechten zoals
wildstoofpotjes.
59.00 €

Château Gloria, Saint Julien
Château Gloria, St Julien, geteeld op de vroegere gronden van Château Beychevelle,
is een zeer opmerkelijke wijn. De gemiddelde leeftijd van de wijnranken is 40 jaar
met voornamelijk een blend van Cabernet Sauvignon en Merlot en een rijping van
minstens 14 maanden op eiken vaten. Buitengewoon geconcentreerd en vlezig,
zowel in de aanzet alsook in de lange finale. Een topwijn die jammer genoeg nooit
een classificatie kreeg maar er zeker een verdiend!!
69.00 €

Rhône

Vacquéras Rouge , Maison Arnoux et Fils
Reeds in de 14de eeuw werden op deze plaats in de Rhône-vallei druiven gekweekt
om deze uitzonderlijke wijn te maken. In 1990 kreeg hij dan de verheven status van
“Cru Des Côtes du Rhône”. Deze specifieke wijn, gemaakt van een blend
van 70% Grenache, 25% Syrah en 5% Mourvèdre, heeft een krachtig aroma, een
helder purperen kleur en een karaktervolle kruidige smaak.
Ideaal bij iets zwaardere gerechten zoals wildschotels en geroosterd vlees. Ook als
partner bij kaasschotels.
26.00 €

Bourgogne

Bourgogne Pinot Noir « Laforet » , Domaine Joseph Drouhin
De Pinot Noir van Joseph Drouhin is een wijn vol charme. Een helderrode kleur,
aroma’s van rijp rood fruit zoals bosvruchten, en in de mond fris en elegant tegelijk.
Mag jong gedronken worden bij een aanbevolen T° van 12 à 13°C.
Een waardige partner voor vele gerechten zoals vlees –en wildgerechten, alsook bij
zachte kazen.
28.00 €

Chambolle Musigny 1ière Cru « Les Charmes » , Roux Père et Fils
Chambolle-Musigny is beroemd om zijn uiterst verfijnde en delicate rode
Bourgognes gemaakt uit 100% Pinot Noir druiven en een degelijke houtrijping.
Zowel de kleur als de geur doet denken aan kersen. De wijn is soepel, heeft frisheid
en mooie houttonen en is perfect in evenwicht. Hij heeft een subtiele afdronk , lang
en aangenaam. Een lange bewaartijd waarop hij alleen maar rijker en voller wordt.
Prachtig met fijn rood vlees, ree, hert en zelfs met snoek in wijnsaus en waarom niet
met een Reblochon.
79.00 €

Rode Wereldwijnen
Argentinië
Finca El Origen Malbec Gran Reserva – Uco Valley ,Mendoza
Uw neus wordt gestreeld door aroma’s van zwart fruit, en de smaak is vol en kruidig
met een concentratie van cassis en zwarte bessen. De afdronk tenslotte is lang en
mild met tedere taninnes. Een ideale wijn voor de liefhebbers van het “krachtige”
werk.
29.00 €

Chili
Vina Casablanca « Cefiro » Cabernet Sauvignon, Maipo Valley
Robijnrode kleur met aroma’s van rijp fruit zoals zwarte bes en kersen.Een zeer
fijne, jonge doch vlot drinkende wijn. De druiven (Cabernet Sauvignon) komen uit de
meest ideaal gelegen wijngaarden in de valleien aan de voet van het Andesgebergte.
Ideale klimaatsomstandigheden, zoals weinig wind en afwisselend zon en regen,
zorgen voor de beste druiven die deze Maipo Valley kan voortbrengen. Perfecte
partner bij pasta’s, rood vlees en medio-sterke kaassoorten.
24.00 €

Spanje
Vina Urbezo, 2010
Spaans temperament op basis van de mediterrane, stevige Tempranillo, aangevuld
met de vlotte Grenache, die bol staat van rood fruit. Het geheel mooi afgekruid met
de Syrah, die een draai van de pepermolen geeft.
28.00 €

Nieuw Zeeland
Fusional Pinot Noir, Marlborough
100% Pinot Noir van jonge wijnstokken. Een lichtelijk geparfumeerde neus met
expressies van rode bessen. Een fruitige aanzet , ietwat gerookt, met een fijne ,
karaktervolle afdronk. Een perfecte creatie Franse wijnkennis op een
Nieuw -Zeelandse Bodem.
27.00 €

Italië
Chianti Classico DOCG Carpineto
Een wijn afkomstig uit het Chianti-gebied dat zich situeert tussen Firenze en Sienna.
Deze fijne wijn wordt gemaakt uit 80% Sangiovese en 20 % andere, locale
druivensoorten, waaronder de Canaiolo. Deze Chianti Classico wordt minstens 6
maanden gerijpt in eiken vaten, om vervolgens nog 4 à 6 maanden te bekomen op
fles in temperatuurgecontroleerde kelders.
Hij is robijnrood met aroma’s van rijp fruit zoals zwarte bessen, en een volmondige
smaak met niet al te uitgesproken tannines. Ideale schenkt° is 18°C.
Het is volgens de Toscaanse traditie een wijn die dagelijks op de tafel komt bij quasi
alle gerechten. Ook een glaasje Chianti met vrienden op een zomers terras is zeker
niet te versmaden.
28.00 €

“Arele Appassimento”Veronese IGT Rosso , Tommasi
De producent Tommasi is lid van de Famiglia dell’Amarone,een selecte groep van
Amarone della Valpolicella Classico producenten. De Arele is een “Appasimento”
waarbij na de oogst de druiven worden gedroogd gedurende 45 dagen. Hierdoor
verdwijnt 25% van het sap uit de druiven en krijgt men een rijke wijn met zachte
taninnes. De wijngaard ligt in de Valpolicella Classico regio en heeft een kleiachtige
leem terroir. Deze kruidige, intense wijn past perfect bij rood vlees, wild en
gerijpte kazen.
28.00 €

Rosso di Montalcino DOC, Silvio Nardi
100% Sangiovese. Een mooie robijnrode kleur met een fijn aroma van veel rood fruit
en kruidige componenten. Een warme soepele smaak en een niet al te lange afdronk
met milde taninnes.
32.00 €

La Court Barbera d’Asti Sup. « Nizza »DOCG Rosso , Michele Chiarlo
Druivensoort = Barbera. Krachtig en kruidig in de aanzet met een lange milde
afdronk. Ideaal bij wild, geroosterde vleesgerechten en sterkere kazen. 2 jaar rijping
op eiken vat + nog eens 1 jaar op fles maakt dat deze wijn tot 10 jaar kan bewaard
worden.
59.00 €

