Huiswijn wit:
Domaine les Charmettes
Cotes de Thau, viognier-sauvignon

Glas 4,00 – Fles 19,50

Frisheid van sauvignon en een beetje kruidige pit van viognier samen in één fles.
Perfecte borrelwijn, maar ook zeker bij diverse gerechten van de kaart.

Huiswijn rood:

Glas 4,00 – Fles 19,50

Domaine les Charmettes
Cotes de Thau, marselan
Niet te zware en zeer fruitige wijn. Marselan is een kruising van grenache en cabernet sauvignon.
Door de smaakvolle, maar ook zeer elegante, zuiverheid is deze wijn nooit vermoeiend.
De wijngaarden van de broers Alcon zijn “lutte raisonnée” gecertificeerd, dus geen pesticiden in de wijngaard.

Huiswijn rosé:

Glas 4,00 – Fles 19,50

Domaine Isle Saint Pierre
Bouches du Rhône
Maar liefs zes druivensoorten zijn geteeld voor deze wijn op een eiland in de monding van de Rhône bij Arles.
Echte Provence rosé met alle kenmerken van dien. Licht, droog en zonnig!

Mousserend:

Glas 12,50 – Fles 38,50

Crémant de Bourgogne
Bourgogne, pinot noir-chardonnay
In Saint-Bris, op een steenworp afstand van Chablis, gebruikt Christophe Bersan net als in Champagne pinot noir
en chardonnay voor zijn Bourgondische variant. Ook de kalkrijke ondergrond komt overeen met de beroemde
bovenbuurman. Hier alleen wel veel zorg voor de wijngaarden en geen toevoeging van suikers. Heerlijke
mousserende droge wijn. Witte Bourgogne met prik!

Wijnkaart wijnen wit:

Delle Venezie - Italië
Glas 5,00 - Fles 23,50
100% Pinot Grigio
Een vriendelijke, droge witte wijn met zacht fruit aroma’s van rijpe peer en perzik
Domaine Les Charmettes
Cotes de Thau, sauvignon blanc

Glas 5,00 – Fles 23,50

Fris-droge sauvignon van wijngaarden rond het Bassin de Thau.
De vele zonuren zorgen voor grote rijpheid wat de wijn een volle smaak geeft. Door de aanwezigheid van de
koelere zee blijft er ook de nodige frisheid in de wijn, zodat deze niet te geparfumeerd is.

Domaine le Novi
Glas 7,50 – Fles 27,50
Luberon blanc “Terre de Safres”, vermentino-grenache-bourbelenc-viognier
Volle, mineralige en fruitige biologische wijn uit de Vaucluse.
Romain Dol is een jonge wijnmaker die met behulp moderne apparatuur zorgt voor verrassende smaakvolle en
levendige wijnen. In de Luberon onbetwist op nummer één.

Domaine Bersan
Glas 11,50 – Fles 32,50
Bourgogne Cotes d’Auxerre, chardonnay
Mineralige en frisse biologische Bourgogne.
Loepzuivere witte Bourgogne van zorgvuldig geselecteerde druiven. Door strenge snoei en daardoor lage
opbrengsten is deze wijn het bewijs dat wijnen uit deze regio niet voor niets tot de beroemdste wijnen ter
wereld horen. Hierin proef je wat chardonnay echt hoort te zijn.

Wijnkaart wijnen rood:
Domaine du Chapitre
Glas 6,80 – Fles 25,00
Coteaux d’Ardeche, grenache-syrah-counoise
Volle, zachte en redelijk krachtige wijn uit de Ardeche.
Frédéric Dorth verkoopt na de oogst 80% van zijn druiven door aan een grote wijnboer in de buurt. De mooiste
20% houdt hij zelf om echt voor zijn plezier wijn te maken. Vandaar de tekst “mon bon plaisir” op het etiket.
Door de Mistral, de wind die door het Rhônedal waait, zijn de wijngaarden nooit onderhevig aan schimmels of
andere ziektes. Hierdoor hoeven er geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en is de wijn puur
natuur.

Señorde lesmos, Rioja, Spanje
Glas 7,50 - Fles 29,50
Tempranillo, Mazuelo
Gerijpt op eikenfusten met de smaak van Sandelhout, pittige kersen en pruimen
Domaine le Novi
Glas 7,90 – Fles 27,50
Luberon rouge Terre de Safres, grenache-syrah-cinsault
Fruitige en soepele, niet te zware biologische wijn uit de Vaucluse.
De wijn is als het uitzicht vanaf dit Domaine, adembenemend. Ondanks de zon, warmte en de weinige regen in
deze streek, maakt Romain hier fantastische wijnen.

Domaine Thévenet
Morgon, gamay

Glas 11,50 – Fles 32,50

Fris-fruitige en volle biologische wijn uit Beaujolais.
De Beaujolais hoort bij de Bourgogne, alleen is hier gamay de druif en niet de pinot noir.
Vergeet de verschrikkingen van de primeurwijnen, dit is echte wijn om van te smullen!
Jean-Paul Thévenet is één van de grondleggers van natuurwijnen in Frankrijk en gebruikt dan ook een minimum
aan sulfiet en alléén bij de botteling.

