Huiswijnen
Per glas

Méliac blanc (Chenin Blanc, Sauvignon, Grenache Blanc)
€ 3,50
Een frisdroge wijn met een zachte smaakindruk; beetje perzikfruit
in de neus. Heerlijk als aperitief en soepel wegdrinkend bij de maaltijd.

Per fles

€ 19,50

Méliac rouge (Grenache, Syrah, Carignan)
Sappige en mild-droge rode wijn uit het zuiden van Frankrijk
(plateau de Marzac), soepel fruit met een aangename kruidigheid.

€ 3,50

€ 19,50

Méliac rosé, (Syrah en Cinsault)
Een zalmroze rosé uit de zuidelijke flanken van de Mont Baudile.
Heerlijk bessig fruit met een vleugje framboos en een verfijnde,
uiterst verfrissende smaak. Past zich als een kameleon aan bij
diverse (ook kruidige) gerechten

€ 3,50

€ 19,50

Alberto Torresi Prosecco Frizzante
Een licht mousserende, frisse, ongecompliceerde Prosecco met
tonen van citrusfruit. De Prosecco kenmerkt zich door de lichte
bubbel en een elegante smaak en afdronk. Past bij diverse (lichte)
maaltijden, ook zeer geschikt als aperitief.

€ 3,75

€ 19,50

Witte wijnen
Per fles

Domaine Montrose Chardonnay (100% Chardonnay)
Een niet houtgerijpte Chardonnay uit de Pays D’Oc; veel elegant
fruit met een hint van groene appeltjes. Heerlijke frisheid met een
aangename afdronk van zacht tropisch fruit.

€ 22,50

Vavasour Pinot Gris (Marlborough, Nieuw-Zeeland)
Fantastische wijn van de beroemde Pinot Gris druif. Zachtdroog,
met een fluwelen afdronk. Daarom uitermate geschikt voor bij
Aziatische gerechten. De zachte citrustonen vermengen zich met
de geur van verse kruisbessen. Aanrader!

€ 29,50

Hugel et Fils Gewurztraminer (Elzas, Frankrijk)
Een klassieke Gewürztraminer waarvan de smaak prachtig is ingericht.
Verfrissend, puur en elegant in de mond. In de neus een explosie
van mango, lychee, passievrucht en ananas. Heerlijk als aperitief,
maar ook bij gerookte vis, kruidig bereide vis of wit vlees, als begeleider
van de Aziatische keuken.

€ 37,50

Domaine Droin Chablis (Chardonnay)
Deze beroemde wijn uit het noordelijkste deel van de Bourgogne
blinkt uit vanwege zijn mineraliteit. De kalkbodem in het gebied
geeft de wijn een heerlijk aroma van peer, appel en ananas, dat lang
blijft hangen. Eén van de oudste families in de regio.

€ 39,50

Rode wijnen
Per fles

Schola Sarmenti Critèra (Apilië, Italië, 100% Primitivo)
De Primitivo-druif blinkt uit in rondeur en zachtheid. 12 Maanden
hebben de druiven op hun gistcellen gerijpt en dat resulteert in een
weelderige wijn, die zich zeer thuis voelt in de Aziatische keuken.
Het zonnige zuiden van Italië geeft deze wijn de nodige warmte mee.

€ 27,50

Châtau Roudier (Merlot en Cabernet Sauvignon)
Klassieker uit de omgeving van Saint-Emilion (Montagne Saint-Emilion,
om precies te zijn). Mooi expressief fruit van stevige kersen, met
zachte tannines. Omdat Merlot de toonaangevende druif is, zijn de
wijnen niet zo streng, maar vol en elegant.

€ 31,50

Château de Lastours Grande Reserve (Carignan, Syrah en Grenache)
De druiven voor deze topwijn rijpen een jaar op Franse barriques
en daarna nog een poosje op de fles. Een prachtig uitgebalanceerde
wijn met rijp, zwart fruit en een duidelijk toontje specerijen.

€ 37,50

Champagne

Moët & Chandon Brut Impérial
De smaak altijd en overal identiek, omdat de Brut een blend is
van verschillende oogstjaren. In de Moët & Chandon Brut
Impérial herken je de smaak van wit fruit, perzik, brioche en citrus.
De champagne is complex en elegant.

0,750cl
0,375cl

€67,50
€47,50

