
RODE WIJNEN

CHATEAU DE MALENGIN
BARON EDMOND de ROTHSCHILD

MONTAGNE SAINT-EMILION

De charmante merlot is gracieus aangevuld met cabernet franc voor een 
subtiele 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: uitdagend, sensueel en heel fluwelig over de ganse lijn. De ronde 
satijnen tannines worden luchtig gedragen door die frisse fruitaroma’s. Van 
deze sublieme klassewijn kan je zo genieten…

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.

MONTE CASCAS ALENTEJANO
ALENTEJANO – PORTUGAL

De traditionele tempranillo is aangevuld met een vleugje grenache. Heldere 
kersenrode kleur. In het glas een aangename neus van rode besjes en een 
toets van rijpe pruimen met een luchtige houttoon in de finale. Lekker 
zacht rollend op de tong met een verkwikkende afdronk.

RUKA CABERNET SAUVIGNON
COLCHAGUA VALLEY – CHILI

De Colchagua Vallei is recent bestempeld als de “grand cru” onder de 
Chileense 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. 
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WITTE WIJNEN

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

MOSEL-DUITSLAND

Deze rielsing 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 zuurgraad kan deze wijn nog zeer lang rijpen op fles. Perfect bij vis
en schaaldieren, 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. 

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 nazinderen. Mooie zuivere “crispy” afdronk.

MONT MES PINOT GRIGIO
DOLOMITI – ITALIE

De heldere bleekgroene kleur onderlijnt het fris en fruitig karakter van deze 
speelse wijn. Het boeket heeft subtiele fruittonen in een mix van rijpe 
peren en groene appel. Luchtig en soepel op de tong blijft de wijn frivool
met een ronde afdronk.
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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 
delicaat fruitboeket opgefrist met een limoentoets en een opvallende fijne, 
luchtige afdronk.

SAYANG MMUAHH BRUT
SPUMANTE – ITALIE

Elegantie, en een delicate sprankel worden met deze een spumante vertaald in 
een smaakvol gevoel. Een toets van appel, mooie zuren en een aanzet van 
welbekend heerlijk wit fruit, chardonnay en pinot blanc. Een welverdiende
gouden medaille op de Concours Mondial bevestigen dit ongelooflijke 
feestdrankje. Lees mijn gekrulde lippen, een kus telkens ik je naam 
uitspreek, telkens het glas mijn lippen raakt. 
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