
PREMIUM HOUSE WINE!
VIGNOBLES VELLAS, WHITE, PAYS D'OC IGP “MEDUSA” VIOGNIER   600 2800

100% Viognier. Een elegante, fascinerende wijn met een mooie transparante kleur en zonnige
toetsen met een gouden gloed. De aroma's van witte perzik en abrikoos komen naar voren
en worden geaccentueerd door een vleugje witte bloemen.
           (FRA)

CATRINA SYRAH, ROSÉ, IGP PAYS D’OC        600 2800

Lichtroze gekleurd, een complexe neus met wit steenfruit, intens geurend
en met een kruidig karakter, elegant en smaakvol in de mond.
           (FRA)

VIGNOBLES VELLAS, RED, PAYS D'OC IGP “MAX LIONS” GRENACHE   600 2800

100% Grenache. De complexe, rijke aroma's van kleine rode vruchten met een toets van kersen
en zachte specerijen, aangevuld met zijdezachte tannines, charmeren van begin tot eind. 
Het resultaat is een volle, evenwichtige wijn met een intens fruitig karakter. 
           (FRA)

UN POINT, C’EST TOUT! DOUX, AOP BERGERAC      550 2600

Zoete sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Sémillon. Witgouden kleur, levendige neus met citrusfruit
en cassisbloesem, speels, zoet en fris in de mond met wit steenfruit en een liefelijke afdronk.
           (FRA)

WHITE
LA BUTINIÈRE BLANC, AOP LIMOUX      4300

Prachtige witte wijn uit het zuiden van Frankrijk met de allure van een grote Bourgogne,
100% chardonnay met veel karakter, vol, rond en romig.
            (FRA)

LALUME, DOMINIO DO BIBEI, DO RIBEIRO       5500

Rijkelijke witte wijn van de plaatselijke treixadura druif, bloemen en wit steenfruit in de neus,
sappig en vol in de mond, zo lekker dat je er van zou gaan lallen!
             (ESP)

PRATUM, LE MONDE, IGP DELLE VENEZIE         4700

Chardonnay, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc. Voor wie houdt van wijn met ballen, deels gerijpt op eikenhout,
een wijn met veel karakter, stevig en romig maar toch uitgesproken fijn en elegant.
             (ITA)

ROSÉ
POISON ROSÉ, PINOT NOIR, IGP PAYS D’OC        3500

Verleidelijke rosé uit het zuiden van Frankrijk, vers rood fruit en snoepjes in de neus,
levendig en elegant in de mond, je raakt er zo aan verslingerd.
           (FRA)

SECRET DES DIABLES 666, GRENACHE, AOP SAINT CHINIAN     3600

Zalmroze gekleurd, intens en complex in de neus met rood fruit en bloemen, 
fris en met veel karakter in de mond, duivels lekkere rosé.
           (FRA)



RED
EL PRIMAVERA CRIANZA, DOC RIOJA         4700

Tempranillo. Limburger Paul Van Dinter maakt deze karaktervolle Rioja in Labastida aan de voet van
de Sierra de Cantabria, rijk, vol, rond en soepel, pareltje.
            (ESP)

L’AMOUR EN CAGE, AOP LANGUEDOC PÉZENAS        4950

Granaatrood gekleurd, GSM of Grenache, Syrah en Mourvèdre uit Pézenas in de Languedoc,
fruit en kruiden, elegant en verfijnd, verlos hem uit de fles!
           (FRA)

ROAGNA PIRA, DOCG BAROLO, PIËMONTE                       11500

Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken deze pira van het topdomein Roagna uit Piëmonte.
Een klassewijn van de Nebbiolo druif uit de appellation barolo, geef hem wat tijd in het glas en hij palmt je helemaal in.
            (ITA)

LITTLE FUCK, AOP CAHORS             3700

Malbec. Rode wijn uit zuidwest Frankrijk, mannelijke wijn met een zwart gewaad, intens, genereus en krachtig,
You are not going to be fucked by this one!
           (FRA)

TIME WAITS FOR NO ONE, BLACK SKULL, D.O.P. JUMILIA       5100

100% Monastrell, 12 maanden rijping op eiken vaten! Granaat rode kleur met iets violet, helder en blinkend.
Krachtig en intens in de neus waar rood fruit aroma’s domineren met een lichte houttoon. Volle lange afdronk.
            (ESP)

CINQUENOCI, IGP PUGLIA            3800

Primitivo. Elegante krachtpatser uit het zuiden van Italië,
uitgesproken smakelijke rode wijn van de primitivo druif, vol, rond en soepel.
            (ITA)

THE CREATOR, AVA WALLA WALLA VALLEY                   11000

Wat een kanon! Van Charles Smith K Vitners! Soepel, expressief, gepolijst en genereus, met aroma’s van donkere 
bessen,kersen en kruiden die harmonieus samensmelten in de lange en verfijnde afdronk. Cabernet Sauvignon, Syrah.
            (USA California)

BUBBELS
LE COUCHON BRUT PROSECCO D.O.C.         800 3600

Fijne bubbels, rijk aan florale geuren, droog van smaak met een aangenaam bittere ondertoon.
            (ITA)

LE COUCHON ROSÉ EXTRA DRY         850 3900

Een schitterende lichtroze kleur en fijne, aanhoudende bubbels.
Fruitige geur van aardbei, framboos en rozen.
            (ITA)

LE COUCHON CUVEE D.O.C.G  5500

Een schitterende strogele kleur met zachtgroene groeven.
Fijn en fruitig delicaat, dat doet denken aan weidebloemen en een vleugje appel en peer.
           (ITA)


