
RODE WIJNEN

CHATEAU DE MALENGIN
BARON EDMOND de ROTHSCHILD

MONTAGNE SAINT-EMILION

De charmante merlot is gracieus aangevuld met cabernet franc voor een sub-
tiele kruidtoets, en de statige cabernet sauvignon voor diepgang. Dynamische
paarsrode kleur. Grandioos boeket: een warme fruitkorf van kers, cassis en
framboos  met  een  discrete  houttoon  in  de  finale.  Proef  deze  zalige  wijn  :
uitda-gend, sensueel en heel fluwelig over de ganse lijn. De ronde satijnen
tannines  worden  luchtig  gedragen  door  die  frisse  fruitaroma’s.  Van  deze
sublieme  klas-sewijn  kan je  zo  genieten  … Zijn  geraffineerde  smaak  komt
ideaal tot zijn recht bij kalfszwezerik, een gebraden duif of kwartel, alsook bij
klassiekers zoals lamszadel en een filet pur.

CHATEAU DU MONASTERE 
BORDEAUX SUPERIEUR

De sympathieke Amélie is al 5de generatie op het Château Doms in de Graves,
geroemd om zijn unieke terroir. Als jonge dynamische oenologe beheert ze er
sinds 2008 de wijngaarden en kelders. En die vrouwelijke hand merk je ook
duidelijk  bij  het  proeven  van  deze  fluweelzachte  wijn.  Heldere,  robijnrode
kleur en een opvallend fijne neus van rode bessen. Een fantastische delicate en
gulle wijn in de mond. De merlot en cabernet zijn harmonieus versmolten met
ragfijne tannines in de afdronk. 

CASALE VECCHIO
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO – ITALIE

Levendige diep volrode kleur met jonge paarse tinten. De neus bulkt van het
fruit met nuances van donkere wilde bessen en pruimen. Een leuke aanzet
in de mond soepel en sappig met heerlijke verse fruittonen die mooi open
komen in de mond. Wat een leuke frisse nasmaak maar vooral zéér zuiver.

RUKA CLASICO CABERNET SAUVIGNON
COLCHAGUA VALLEY – CHILI

De Colchagua Vallei is recent bestempeld als de “grand cru” onder de Chi-
leense wijngaarden ! In het glas die typische, onmiskenbare cabernet neus van
donkere bessen en een vleugje kruidigheid. De wijn rolt gewoon lekker sappig
over de tong, en blijft luchtig en fris in de afdronk. Dit een leuke allround wijn
die het goed doet bij onze Belgische huiskeuken, maar evengoed bij de zuider-
se en Aziatische keuken.



WITTE WIJNEN

CHATEAU DOMS
GRAVES

De witte “ graves”  zijn zonder twijfel de fijnste, maar vooral de elegantste
wijnen  van Bordeaux.  De sémillon  druif  fundeert  de  aangename volle
droge smaak. Het geheel is opgefrist  met die immer fruitige sauvignon
druif en dat ruik je in het boeket.

RIESLING HAUS KLOSTERBERG TROCKEN
MARKUS MOLITOR ( UITGEROEPEN TOT BESTE WIJNBOUWER VAN DUITSLAND) 

MOSEL-DUITSLAND

Deze riesling van het  Weingut  Markus Molitor  behoort tot  de allermooiste
Moezelwijnen. Hij is droog met aroma’s van abrikoos, rode appels, limoen,
kweepeer en vuursteen. Door de complexe minerale structuur en fijne zuur-
graad kan deze wijn nog zeer lang rijpen op fles. Perfect bij schaaldieren en
vis, wit vlees en Aziatische gerechten. 

LA CHAMIZA CHARDONNAY POLO AMATEUR
MENDOZA – ARGENTINIE

Een prachtige geheel uitgebalanceerde pure chardonnay waar je als het ware
vers druivensap in proeft. Zijn speelse neus zet de toon met botergeurtjes en
een delicate limoen- en ananastoets. Raszuiver en sappig van smaak is deze
volle wijn opmerkelijk zacht en fris. Bijgevolg de partner van koude gerechten
zoals salades, terrines van vis of groenten. Zeker eens proberen bij een klas-
siek roerei met gerookte zalm. – Houdbaarheid : 3 tot 4 jaar.

SILVERLAKE SAUVIGNON BLANC
MARLBOROUGH – NIEUW-ZEELAND

Prachtig typisch enorm floraal boeket met tinten van lentebloesems en citrus.
Aangename zachte aanzet met ook in de mond pittige aroma’s die heerlijk
na-zinderen. Mooie zuivere “crispy” afdronk. Verfijnd om als aperitief te
serve-ren, maar vooral bij schaal- en schelpdieren en vis zoals kabeljauw
en tong. – Houdbaarheid : 4 tot 5 jaar.

BUBBELS

CAVA TORREMAR BRUT
METODO TRADICIONAL – SPANJE

Deze Cava is een assemblage van de 3 typische druivensoorten voor cava nl.
parellada, macabeo en xarel-lo. In de mond toont hij zich zeer elegant met
zachte parels en een mooie structuur. Deze Brut is zeer levendig met een
deli-caat  fruitboeket  opgefrist  met  een  limoentoets  en  een  opvallende
fijne,  luchtige  afdronk. Verrassend  als  aperitief  en  een  perfecte
compagnon  bij  lichte  gerech-ten  zoals  tapas,  zeevruchten,  paella  en
risotto.


