brasserie

Anno

1907

Wijnkaart

Champagne, Mousseux & Cava
Champagne Pommery Brut 						€ 65,00
Cava Pupitre Brut								€ 35,00
Een Brut Cava, gemaakt van de 3 lokale druivensoorten; Macabeu, Parellada en Xa-rello. Een flesrijping
van 10 tot 12 maanden na een 2de gisting op fles zorgt voor een fijne schuimlaag en geeft een verfrissend karakter van lichte bloesem, rijp fruit en citrus accenten. Heerlijk sprankelend en elegant en perfect
als aperitief en bij schaal en schelpdieren.
La Jara Pinot Grigio Brut Rosé Organico					€ 37,00
Deze spumante is gemaakt van pinot grigio, organisch geteeld op een kiezelhoudende ondergrond. De
wijn heeft een lichtroze tint en uiterst fijne aroma’s van citrus en framboos, met een mooie minerale
ondertoon. Delicieus als verfrissend aperitief,maar hij voelt zich ook in zijn nopjes als gracieuze begeleider
van koude visgerechten.

Kleine flesjes

2005		

Château Haut Batailley, Pauillac 				€ 54,00

Bourgogne
2005 		

Gevrey Chambertin Domaine, Trapet père et Fils

€ 49,00

Suggestiewijnen wit

4R Cuarto Rayas, Spanje						

€ 4,50 - 7,50 - 14,50 – 23,50

Pinot Grigio, Venetië						

€ 4,80 - 8,50 - 16,00 - 25,00

Deze fijne, frisse wijn met accenten van venkel en perzik, is afkomstig uit het westen van Sicilië. Gelegen
op de hellingen rond Marsala, op 600 meter hoogte, brengen de wijnranken intense druiven voort, die rijk
zijn aan zuren. Deze aangename en vlotte drinker heeft aroma’s van tropisch fruit en limoen.
Deen De Bortoli Verdehlo, Australie				

€ 5,20 - 9,50 - 18,00 - 25,50

De verdelho wordt geoogst in de Riverina.Er wordt ook een klein percentage arneis toegevoegd voor
de complexiteit. Deze mengeling gist op kamertemperatuur en 20% ervan ondergaat gedurende 8
maanden een rijping op barrique. Deze frisse en levendige wijn heeft een romig aanvoelen en een mooi
evenwicht tussen zuren en fruit.
Nuviana, Chardonnay, Spanje					

€ 5,50 - 9,0 – 19,50 - 27,00

Deze wijn is afkomstig uit Valle de Cinca, een klein wijngebied in Aragon. Dit wijngebied ligt in het
noord-oosten van Spanje, in het achterland van metropool Barcelona. De hoofdstad van Aragon is Zaragoza, wat de op vier na grootste stad van Spanje is. Rondom deze stad vind je talloze wijnvelden, zo ook die
van Nuviana. Aragon is tevens bekend van de productie van de meest beroemde bubbel van Spanje: de
Cava. Nuviana Chardonnay is, zodra je de dop van de fles haalt, minstens zo feestelijk. Een groots genieten
Maxime, Portugal							

€ 5,70 - 10,50 - 20,50 - 29,00

Citrus kleur met groenige tint. Frisse jonge wijn. Intens fruitig aroma met tonen van peer en rijpe perzik.
Licht mineraal aroma. Mooi in evenwicht.

Espelt, Moscatell (zoet) 						

€ 5,40 - 9,50 - 19,00

Suggestiewijnen rood
Enfin le Vin, Pays d’Oc 						

€ 4,50 - 7,50 - 14,50 - 23,50

Sendero Royal, Tempranillo, Spanje				
€ 4,80 - 8,50 - 16,00 - 25,00
Mooie fonkelende donkerrode kleur met paarse schakeringen. Neus bulkend van het rood fruit als aardbeien, frambozen en kersen. Smakelijk en luchtig karakter. Vlotte en ronde stijl. Frisse en evenwichtige
afdronk.														
Deen De Bortoli Petit Verdot, Australie				
€ 5,20 - 9,50 - 18,00 - 25,50
Petit verdot is die bijzondere, maar erg laat rijpende bordeauxdruif die men in Europa moeilijk rijp krijgt.
Bij De Bortoli doet men er wonderen mee. Rijke mokkatinten, zwarte bes, zoete peper en potloodslijpsel
kenmerken deze krachtige wijn. Fijne nuances van kokos en eik maken het palet compleet.
Felipe Belgische (Wijnegem) Pinot Noir				
Gerijpt op Franse eik.
Uitstekend bij bereidingen met wit vlees en vederwild.
Winnaar Gouden Medaille wedstrijd beste Belgische wijnen 2020

€ 7,90 - 15,00 - 29,00 - 42,00

Rosé wijn
Pasos de la Capula							
€ 4,50 - 8,00 - 15,00 – 24,50
Afkomstig uit El Provencio in La Mancha, ‘s werelds grootste wijnbouwgebied, wil deze rosé in de eerste
plaats plezieren. Meer dan 30 jaar oude stokken zorgen voor geconcentreerde tempranillodruiven met
veel geur en smaak. Een korte schilweking ligt aan de basis van de verleidelijke, levendige schittering in
het glas. De neus is uitbundig, met wat bessen, maar vooral heel veel rijpe aardbeien. De chique sfeer van
Wimbledon, maar dan gebotteld! Ook in de mond heel wat fruit, met een lichtzoete toets in een zuivere,
beheerste en verfrissende stijl. Een heerlijke rosé die doet dromen van een zalige zomer. Prima als koele
dorstlesser, uitstekend bij lichte gerechten.
Aix – Frankrijk							
€ 5,90 - 10,90 - 21,00 - 29,90
AIX Rosé is de perfecte rosé voor het hele jaar door. Maison Saint Aix is gelegen op het 135 jaar oude ‘domaine de la Grande Séouve’ in het hart van AOP Coteaux d’Aix-en-Provence en richt zich op het creëren
van de best mogelijke rosé ter wereld. De royale smaak van de wijn, de harmonieuze structuur en de lange
afdronk maken het de perfecte rosé om het hele jaar door van te genieten.

Witte wijnen
Bordeaux
1995		
2010 		

Sauternes Château Dublanc-Puy-Domine		
€ 33,00
Châteaux Carbonnieux 					€ 78,00

Bourgogne

2016		
Chablis Premier Cru Fourchaume				€ 39,50
2016		
Petit Chablis							€ 27,00
2019		
Domaine Passy le Clou Petit Chablis – Chardonnay
€ 37,00
Mooie, heldere bleekgele kleur. Zachte, tedere neus met hints van bloesem, geel en wit fruit als perzik, nectarine en een exotisch toetsje lychee. Minerale toetsen van silex en krijt geven hem zijn typische, levendige
karakter dat zich in de mond evenwichtig en smakelijk openbaart. De afdronk bevestigt eerdere impressies
en blijft lekker lang en soepel nazinderen. Een kleine Chablis die met de grote jongens mag meepraten
2019		
Seguin Manuel Rully Vieilles Vignes			€ 52,00
Licht, gouden kleur. In de neus impressies van bloesem en zomers fruit als perzik en nectarine. In de mond
komt het fruit mooi open. De smaak is mooi in balans met de minerale structuur. Zachte, lange afdronk
die zich lekker fris vastzet op het palet
2018		
Domaine Passy le Clou Chablis 1er Cru			€ 63,00
Stuivende en levendige neus die meteen uit het glas springt. Mineraal wordt dikwijls nogal snel te pas en
te onpas gebruikt maar hier vinden we waarschijnlijk één van de meest minerale chardonnays ter wereld
helemaal zijn reputatie waard. Het pallet wordt gedomineerd door wit fruit en florale toetsen. Heerlijk
rond en breed in de mond met een benijdenswaardig evenwicht. Lange afdronk die lekker zacht blijft
natintelen

Loire

2017		
Pouilly Fumé 							€ 33,50
2013		
Sancerre JP Balland						€ 39,00
2020		
Domaine Seguin Pouilly-Fumé
			€ 40,50
Lichte gele kleur. Levendige aroma’s van citrus, pompelmoes, vuursteen, mango en een vleugje granny
smith springen uit het glas. Zijn verfrissend karakter wordt in de mond verder gezet. Minerale, strakke stijl.
De afdronk is lang en droog en maakt het pallet weer helemaal klaar voor een volgende slok
2015		
Picpoul de Pinet						€ 22,50
			
ideaal bij mosselen, schaal en schepldieren

Wereldwijnen
In Situ Chardonnay Reserve, Aconcagua Valley, Chili			€ 22,00
Volle, krachtige Chardonnay, dewelke een houtrijping onderging van 6 maanden op Franse en Amerikaans
eikenhouten vaten. Strogele kleur en een geur van tropisch fruit en vanille met een mineralige toets. In
de mond treft u verfrissende toetsen van citrus en toast. Heerlijk bij krachtigere gerechten, delicate vis en
gerechten met room- en botersauzen.
False Bay Chenin Blanc, Waterkloo, , Western Cape – Zuid Afrika

€ 18,90

Door de biologische manier van werken, opteert de wijnmaker van dit gerenommeerde wijnhuis voor een
natuurlijke en wilde gisting. Dit resulteert in een trager maar fijner fermentatieproces, waardoor elegantere
wijnen verkregen worden. Opvallend bij deze chenin zijn de aroma’s van rijpe appel en tropisch fruit, mooi
onderbouwd door frisse zuren.
Monteabellon Verdejo, Rueda, Spanje					€ 25,50
Zeer aangename verdejo uit Rueda. Frisse, levendige aroma’s van tropisch fruit, zoals banaan. Ook mooie
florale aroma’s, typisch voor de verdejodruif. In de mond zeer fris en explosief. Lekker bij tal van visgerechten, zacht vlees, zeevruchten of als aperitief

Vermentino di Sardegna Pirovano, Italië – Sardinië			€ 25,80
Verrassende Vermentino van het eiland Sardinië. Een delicate geur met een verfijnd karakter en hints van
munt, vervolgd door een frisse, volle smaak met een lichte bloesem en mineraligheid. De afdronk is goed
geconcentreerd en blijft fris tot op het einde. Past uitstekend bij gevogelte, lichte visgerechten en schaal en
schelpdieren.
EA Cartuxa, Portugal - Evora			
			€ 29,00
Jonge alledaagse rode wijn, makkelijk te drinken en voor dagelijkse consumptie.
Heerlijke huiswijn van bekende Portugese druivensoorten
Druivensoorten: Aragonez, Trincadeira, Alicante Bouschet, Syrah, Castelão.

Rode wijnen
Bourgogne

2017		
Chassagne Montrachet
				€ 60,00
Een droge maar toch soepele mooie Bourgogne met heerlijke toetsen van kers en rode vruchten, stevige
eiken houtsmaak, ideaalbij kalfsvlees of wild.

Rhône

2018		
Domaine Brunely Gigondas 				€ 46,20
Donkere, robijnrode kleur. Intense neus van zwart fruit als braambessen, bosbessen en cassis. Diepe, kruidige impressies van de mourvèdre en complexere, wildere tonen die na veroudering zullen naar boven
komen. Indrukwekkend mondgevoel en een rijkelijk smaakpalet. Aanwezige en aanhoudende afdronk

Bordeaux

2018		
Fonbadet B by Fondabet		 			€ 28,00
40% Cabernet Franc, 30% Merlot en 30% Cabernet Sauvignon. Elegante stijl. Fruitige neus met veel zwarte
vruchten en een vleugje caramel. Mooi evenwicht tussen frisse en rijpe tonen. Rode en zwarte bessen,
zwarte pruimen en een fijn zweempje kruiden. De afdronk is lang en heerlijk soepel
2016		
Château Bel Air Puisseguin – Saint Emilion		
€ 35,00
Donker kersenrood van kleur. Volop gekonfijt rood fruit in de geur, aangevuld met discrete rook en toast
aroma’s. De aanzet is zijdezacht met versmolten tannines en een goede concentratie. De finale is gul, fris
en bijzonder aangenaam, met nuances van drop en bosvruchten. AWARDS: Gouden medaille Concours
Général Agricole de Paris 2018; 90 punten Zilver Decanter 2019; 87 punten @ Wine Enthusiast
2016		
Château Valade L’Etendard– Saint Emilion Grand Cru € 40,50
Donkere kleur, bijna inktzwart. Geweldige, bijna hyper-geconcentreerde neus van gestoofde pruimen en
zwarte bes, cacao, ceder, tabak, munt en vanille met hints van bosgrond en natte steen. Mooie, zijdeachtige structuur: groot, rond en zeer lang. Deze wijn illustreert een duidelijk beheersing van eikenhout. 12
maanden gerijpt op eikenhouten vaten. Bij voorkeur vijf jaar laten liggen. AWARDS: Gouden medaille Concours de Bordeaux 2018
2018		
Château Château Sociando – Mallet			€ 54,70
Mooie, diepe, donkerrode kleur. Aroma’s van bosvruchten en ander rood fruit begeleidt door noties van
tabak, bosgrond en fijne kruiden. De mond bevestigt dit licht aardse karakter met impressies van olijven
en geeft hem een heel eigen stijl. Naargelang de leeftijd wordt hij in de afdronk wat afgerond en komt zijn
verfijnde maar karakteristieke stijl het best tot zijn recht
2015		
Château Montrose Le Saint Estèphe			€ 64,50
Donkere, fonkelende, robijnrode kleur. In de neus overheerst vers donker fruit met impressies van bosvruchten, frambozen en zwarte kersen. Noties van viooltjes, specerijen en toast. De smaak is intens en rond
met fluwelige tannine. Mooi uitgebalanceerde stijl die veel wijnplezier garandeert voor een 3e wijn. Lange,
levendige afdronk. Deze wijn wordt speciaal gemaakt om vrij jong van te genieten maar kan ook makkelijk
enkele jaartjes opzij worden gelegd
2017		
Château Taillefer Pomerol					€ 70,50
Mooie kersenrode tot robijnrode kleur. Zachte neus met impressies van zwarte kersen, bosvruchten en pruimen begeleidt door verleidelijk florale aroma’s en een vleugje truffel. Lekker rond en mild karakter dat na
decanteren nog meer tot zijn recht komt. De afdronk is voor een rode Bordeaux erg verfrissend met fijne
en zachte tannine. Deze jaargang is een van de beste ooit gemaakt hier

Belgische Wijnen
Benjamin, Cabarnet Dorsa Barrique, Wijnegem				€ 45,90
Deze rode wijn van wijndomein Vigna heeft gerijpt op Franse en Amerikaanse eiken vaten. Het is een volle,
complexe en stevige rode wijn met toetsen van rood en zwart fruit. Uitstekend bij rood vlees en wild.

Wereldwijnen
E A Cartuxa, Portugal 							€ 29,00
Aroma van jonge frisse rode vruchten. Soepel, jong karakter. Goede tannines.
Anvers Razorback Road, Shiraz Cabernet Sauvignon, Australië
€ 28,00
Deze klassieke Australische combinatie van kruidige shiraz met krachtige cabernet sauvignon, levert een
intense smaaksensatie op. Zeer kwaliteisvolle druiven die 12 maanden vatrijping kregen, resulteren in een
wijn met een uitgesproken donkerfruitig aroma en een rokerige toets. Razorback Road is een straat op het
wijndomein.
In Situ Winemakers Selection Carmenere, Aconcagua Valley, Chili € 29,80
Carmenere is dé typische druif van Chili, dewelke vroeger voornamelijk aangeplant stond in Bordeaux. De wijn genoot een houtlagering op Amerikaanse vaten, gedurende 12 maanden om de
textuur van de tannines af te ronden. Kenmerkend zijn de intense, rode kleur met tinten van violet
en een krachtige geur met rood fruit, specerijen en rokerige bostoetsen. De smaak biedt rijpe, zachte
tannines en een fluweelzachte textuur. De afdronk is lang en elegant. Zeer lekker bij krachtige vleesgerechten, grillades en wild.
Renwood Premier Old Vine Zinfandel					€ 34,50
De druiven uit de Renwoodwijngaarden in de Shenandoah Valley zijn afkomstig van wijnstokken met
een minimum ouderdom van 35 jaar en een natuurlijke lage opbrengst. Ze worden op kamertemperatuur gefermenteerd om veel aroma’s aan de schil te onttrekken. Een opvoeding op fijne Franse eik
zorgt voor een verleidelijke vleug vanille, die de kroon op het werk is van een stevige en soepele wijn
vol fruit en karakteristieke kruiden. Heerlijk om zo te degusteren of om met lam of rund te combineren
Cellarino Franco Roero, Italië						€ 27,50
Een droge, stevige Barbera uit Piemonte, Barbere d’Asti, met hele mooie tanines. Ideaal bij de pasta en
vleesgerechten.
Il Palagio Chianti Classico DOCG, Italië					€ 37,00
Piëmontese wijn op basis van Barbera d’Asti en Cabernet Sauvignon. Elegante, intense neus, waarin het
rode fruit, de kruidigheid en een lichte vanille toets een goed samenhangend geheel vormen. Het smakenpallet is harmonieus en zacht van smaak met accenten van gedroogd fruit en lichte vanille (houtopvoeding
van 10 maanden op Amerikaanse eikenhouten vaten). Lange, samenhangende afdronk. Perfect bij gevogelte, wildgerechten en wit vlees.

